
 
 
 
 
 
 
 

02/2017. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20 DE FEBRER DE 
2017.  

A la Vila de Martorell, el dia 20 de febrer de 2017,  essent les 20:02 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió ordinaria 
presidida  pel Sr. Alcalde,  XAVIER FONOLLOSA I COMAS,  i   amb l'assistència  dels  
Regidors senyors/es NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMAS MORENO, 
REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN, i FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ, assistits pel  
Secretari  de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET. Per part de la senyora 
RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ s’excusa l’absència a aquesta sessió.  

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: 16 DE GENER DE 2017.  
 
 Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de gener 
de 2017.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Sr. alcalde li volien fer una consulta, seria possible que 
quan es redactés l’acta, a la part de les preguntes a banda de la resposta, també i constés la 
pregunta a la qual fa referència aquella resposta?.Li dic bàsicament perquè des de que les 
preguntes no es contesten en ple, i es contesten per escrit, a  l’acta, surt la resposta però 
no, qui mira l’acta no pot saber a què fa referència aquesta pregunta. Aquesta consulta li 
vam fer al secretari i ens va dir que era un text literal cosa que no compartim, perquè quan 
és un literal, també creiem que ha de constar com a mínim la pregunta a la que fa referència 
per facilitar la lectura a la persona,  i a vostè també li vam fer aquesta mateixa consulta, vaig 
enviar un correu electrònic, perquè creiem que el mínim que podem fer és que qui mira una 
resposta sàpiga a que fa referència aquesta pregunta, simplement  
 
El  Sr. Alcalde diu: Molt bé Sr. Simón, ho mirarem i si és possible ho farem, hem de 
consultar-ho també si tècnicament és possible,  i sinó no hi ha cap problema. 
Hi ha alguna qüestió més, si Sr. Tomás 
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El regidor Sr. Luís Tomás diu: Una mica en referència al que ha preguntat el company 
José Simón, si que hem observat en aquesta acta que, per exemple les preguntes que van 
estar entrades per escrit, surt l’enunciat de la pregunta i la resposta que se’ns va donar per 
escrit, una mica el tema que ell comentava a mi m’ho ha dit gent, ciutadans, que si que 
segueixen les actes per la web entenc, però clar a llavors tenen que traslladar a l’anterior per 
acabar de lligar les preguntes, més  o menys coincidim, si que ens ha sobtat que surti la 
d’escrit, i la oral no surti, tot i que es contestin els dos casos per escrit. 
 
El  Sr. Alcalde diu: Li respon el mateix que el seu company el Sr. Simón, si tècnicament es 
pot fer doncs mirarem de què es pugui incloure, i si repeteixi si no hi ha cap inconvenient, si 
pot ser es farà així. 
 
 L’acta de la sessió referenciada  s’aprova per 16 vots a favor dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS MORENO, 
REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I 
BARÓN i FRANCESC J. ARPAL MACIÀ,  i 4 abstencions formulades pels senyors/es JOSÉ 
A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN 
MORENO LÓPEZ. 

El  Sr. Alcalde diu: Perdó, hi havia una petició, té raó, hi havia una petició de com que hi ha 
dues mocions que fan referència a dos col·lectius que avui estan presents a la sala de 
sessions, si no tenen cap inconvenient, m’ho han demanat d’avançar el tractament de les 
mocions, d’aquestes dues mocions, una és la que fa referència al blindatge al sistema públic 
de pensions i l’altra és el manifest de suport a la pagesia, si no tenen cap inconvenient 
passaríem aquestes mocions abans d’entrar en els dictàmens de l’àrea econòmica, la 
primera de les mocions seria  
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELSGRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 
 
2.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MM-E PEL BLINDATGE 
CONSTITUCIONAL DE LES PENSIONS. 

 
La regidora Sra. Laura Ruiz llegeix la moció: 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En els últims anys, especialment entre 2013 i 2016, s’ha donat un procés de deteriorament 
del sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu de les pensions. Vivim una 
situació d’alarma social pel perill que corre un dels pilars fonamentals de la nostra societat, 
un eix de solidaritat intergeneracional i interterritorial. Les Pensions Públiques no només són 
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un dret, un símbol de progrés i una conquesta democràtica, sinó que aquests anys han 
suposat un autèntic matalàs per a milers de famílies durant la crisi. I ho segueixen sent. 

Per això cal reaccionar per protegir-les per sobre de qualsevol correlació de forces 
polítiques, sense importar quin sigui el color del govern o la situació del país. Tota la 
ciutadania es mereix que les Pensions Públiques siguin tractades com la columna vertebral 
de l’Estat del Benestar, un dret que romangui al marge de qualsevol disputa política, de 
diferències ideològiques o de projecte en el marc de les institucions democràtiques. 

Per aquestes raons es creà, a l’abril de 2013, la Mesa Estatal Pro-Referèndum de les 
Pensions (MERP) amb l’objectiu de promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en què 
tota la societat tingui l’oportunitat de conèixer amb serietat, rigor i profunditat les diferents 
posicions i alternatives que hi ha sobre el futur de les pensions. Un debat imprescindible 
perquè la ciutadania pugui formar-se, en condicions d’igualtat per a totes les opcions, una 
opinió fonamentada. 

Per a això, és imprescindible un ampli moviment social que, sense distinció d’ideologies, 
credos religiosos o sigles partidistes, uneixi els que creiem que el manteniment d’un sistema 
de pensions públiques dignes és una lluita que afecta tota la ciutadania. Qualsevol retallada, 
qualsevol rebaixa, qualsevol empitjorament en les condicions d’accés a la pensió afecta el 
nostre poder adquisitiu, a la nostra qualitat d vida present o futura. Preservar i millorar 
l’actual sistema públic de pensions va en benefici del conjunt de la societat. I tota la societat 
s’ha d’implicar en la seva defensa. 

Des d’aquesta convicció, la MERP crida a promoure i impulsar la recollida de signatures, el 
debat, la reflexió i la participació majoritària de la societat en un assumpte de tan vital 
transcendència. I crida a tota la ciutadania a sumar-s’hi a aquesta iniciativa. A participar 
activament en recollir un allau de signatures que evidenciïn la opinió d’una immensa majoria 
davant aquest tema. 

Cobrar una pensió pública digna és un dret indestructible proclamat per la Constitució 
espanyola i la Declaració Universal de Drets Humans. Pensions dignes i suficients no poden 
dependre de res més que de la voluntat política per garantir aquest dret. I tot i així, és tanta 
la pluralitat d’opinions i alternatives rigoroses sobre les pensions, sobre la seva sostenibilitat, 
sobre els ingressos que han de finançar-les, i sobre les diferents formes de redistribuir la 
riquesa per assegurar un dret tan bàsic, que cap qüestió tècnica, ni alternativa de gestió pot 
estar per sobre de la seva defensa i garantia. 

Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari ampliar 
l’esperit que ja recull la Carta Magna, promovent una reforma que modifiqui l’article que 
estableix la garantia de pensions adequades i periòdicament actualitzades, en el sentit que 
es reforci com a obligació i mandat constitucional inexcusable per als poders públics,la 
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prohibició de qualsevol tipus de privatització i el manteniment del poder adquisitiu real de les 
pensions. Tocar les pensions és creuar ua línia vermella que no hem de permetre. 

La MERP està formada ja per 170 organitzacions i 95 personalitats que són un exemple de 
pluralitat ideològica, política i territorial, i de sectors representatius de la societat, el que 
evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. És important que el 
municipalisme participi en aquest debat, aporti iniciatives i es posicioni en un tema tan 
transcendental per al conjunt de la ciutadania. 

És per tot l’anterior que es proposa al Ple Municipal per a la seva aprovació, els següents 
acords: 

1. Instar al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, al Parlament de Catalunya i al 
Congrés dels Diputats a que s’atengui a la reivindicació de la MERP, promovent una 
reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, 
actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar, total o parcialment, el Sistema Públic 
de Pensions. Un article que reculli com a obligació constitucional el manteniment del 
poder adquisitiu real de les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de 
mesura, ja siguin retallades, pujades d’impostos, copagaments, augment de les 
tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra, pugui afectar les pensions negativament.  
 

2. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, al 
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.” 

 
El regidor Sr. Francesc X. Arpal: Bé s’ha de dir que en aquest tema de les pensions la 
veritat és que les alarmes socials estan de més, ja que estan recollides  a la Carta Magna i 
estan garantitzades per llei, per tant jo considero que el populisme i la demagògia en 
aquest cas sobren. Ja que és abans o després ens afecta pràcticament a tots.  No és cert 
que entre el 2013 i el 2016 les pensions hagin perdut poder adquisitiu com es diu en 
aquesta moció, el 2014 el poder adquisitiu de les pensions va augmentant 499 milions d’€, 
el 2015,  878 i el 2016, 528. En aquests tres anys el poder adquisitiu  de les pensions va 
augmentar 1905 milions d’€, són dades aquestes del Ministeri de Empleo y Seguretat 
Social, a les que tothom hi pot accedir, el que no es diu en aquesta moció és que el 2011 
les pensions es van congelar, i que el govern de l’Estat en la legislatura anterior les va 
garantitzar ja per llei, per tant estan ja garantitzades per llei. Però l’actual sistema de 
pensions difícilment és viable, i no és que ho digui jo, perquè entre d’altres que ho diu molta 
gent, són també paraules de l’expresident del govern Felipe González,  al foro sistema 
público de pensiones, el passat 14 de febrer. Entre els anys 2007 i 2014, amb la crisi 
econòmica es van perdre 3,8 milions de cotitzants, en els últims 3 anys s’han recuperat 1,6, 
però estem encara lluny del 3,8 milions. 

D’altra banda el número de pensionistes en aquests anys ha augmentat en 1 milió de 
pensionistes més, i per sort d’ells l’esperança de vida d’aquests doncs també a augmentat, 
pel contrari la natalitat ha disminuït, i si la situació no es reverteix, la veritat és que aquest 
serà un greu problema a mig i llarg plaç. 
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La realitat és la és, i aquesta obliga a què els partits polítics i els agents socials en el marc 
del pacte del Toledo, no en altres marcs, arribin a un gran acord per la reforma de les 
pensions, si el que volem és aconseguir que aquestes siguin viables a mig i llarg plaç. 

El regidor Sr. Lluis Tomás diu:Donar la benvinguda als membres d’aquest moviment que 
també conec i com sempre us dic us encoratjo a continuar lluitant per temes com el que 
porta avui aquí el ple de l’ajuntament els companys de MM, nosaltres evidentment que 
estarem d’acord en aquesta moció i només fer alguns apunts sobre el que s’ha dit a la 
darrera intervenció, no sé si és populisme o no, però vostè o els que han tirat endavant tot 
aquest tema, digui-li a la gent que li han augmentat encara no 1 € al mes, llavors 
segurament tot aquest discurs no crec que estiguessin massa d’acord. I sinó una altra de 
les propostes que se sent en els membres del govern, o adjuntos, per dir-ho així,  a lo millor 
els sortiria més a compte que la gent es fes un pla de pensions privat, però  per això es té 
que tenir diners, nosaltres no estem justament per aquest model. I després el tema de 
l’acord, pacto de Toledo, ara a lo millor si, perquè ara el govern central no té la majoria, i 
evidentment altres grups, sobretot els de esquerra li poden forçar a poder fer algun acord 
d’aquests tipus que ja quan va passar l’anterior legislatura amb la majoria absoluta el PP no 
va ser possible. 

Totalment d’acord amb la moció, però sobretot en el primer acord proposat al ple, on es 
parla de què s’està promovent una reforma de la Constitució, això si que sigui el que sigui, 
els governs que hi hagi tingui la provisió expressa de tocar, retallar o privatitzar el sistema 
públic de pensions.  

Nosaltres donarem suport, no pots fer d’una altra manera en aquesta moció, que totes les 
mocions tenen la seva justícia o el seu transfons, però aquest és una de les coses que 
actualment a la societat espanyola, i sobretot a la gent gran que tant fa pels que no som 
tant grans els hi preocupa. 

Nosaltres votarem a favor de la moció.  

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Com no podia ser d’altra forma, l’equip de govern 
també votarà a favor d’aquesta moció i votarà a favor d’aquesta moció jo crec que si es 
planteja a qualsevol, a qualsevol, si es volen garantitzar les pensions al futur, tothom dirà 
que si, tothom, no crec que hi hagi ningú que digui el contrari. El que si que vull fer una 
reflexió en quant a la dificultat que això comporta, que tots vostès comprendran, a les 
dades que ha posat de manifest el Sr. Arpal, l’únic que es desprèn és que s’ha de tenir 
imaginació i s’ha de tenir arguments per poder finançar tot aquest import que cada vegada 
puja més de les pensions de la gent que ha acabat la seva vida laboral, i després de molts 
anys de feina han lograt aconseguir una jubilació ben merescuda. Per tant, tot i tenint en 
compte la dificultat que això comporta, evidentment el nostre posicionament serà de votar a 
favor a la moció.  

Volia comentar que en aquest cas es diu que s’insta al govern de la Generalitat, al govern 
espanyol, al parlament de Catalunya i al Congrés dels diputats, jo crec que a qui s’ha 
d’instar és els partits polítics, i no els governs, perquè es posin d’acord entre ells i facin un 
nou pacte de Toledo que pugui garantir aquestes pensions en un futur, puguin estar 
absolutament garantitzades per a tothom. Per lo tant dintre de la dificultat que això 
comporta evidentment estem a favor de garantitzar el poder adquisitiu de les pensions. 
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La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Bueno hay un dicho que dice “ladran Sancho, luego 
cabalgamos” això vol dir que, que el portaveu del PP que  és el partit paràsit que està amb  

a- saquejant la guardiola  
b- la resta del sistema públic 
que digui que és demagog i populista aquesta moció, com a minin ens ha de, nos tiene que 
halagar no? Sr. Arpal, vostè fa esment de moltes dades, però el que no diu és que es 
preveu que cap al 2022 hi haurà una pèrdua del 7%  del poder adquisitiu dels pensionistes i 
això ho diu l’autoritat independent de responsabilitat fiscal, no ho diu un partit polític, ni ho 
diu la Maria “pensionista”, que poden ser uns populistes i uns demagogs com diu vostè, no 
ho diu una autoritat, una pèrdua del 7%. Després fa una cosa molt curiosa que és vincular 
la natalitat amb les pensions, la natalitat no determina les pensions, el que determina les 
pensions és que hi hagi feina digna, estable i de qualitat, i la seva reforma laboral, el que fa 
precisament és deteriorar absolutament el sistema de pensions que és de solidaritat inter 
generacional, per tant la feina d’avui i la qualitat d’avui, determina les pensions d’avui. I si 
demà els joves estem emigrant i no tindrem feina, òbviament no hi hauran pensions, per 
tant són vostès el que s’estan carregant el sistema de pensions, i aquestes mocions el que 
fa, precisament és interpel·lar-los directament perquè això no passi.  

Per acabar el meu torn en tot cas, agrair a la Maria pensionista que ens faci arribar aquesta 
moció i  la resta de grups que la votin a favor doncs igualment. 
El regidor Sr. Francesc X. Arpal: Miri Sra. Ruiz, som tant paràsits que a la legislatura 
anterior quan va arribar el PP al govern de l’estat, no hi havia ni un duro per pensions. Van 
tenir que demanar crèdits perquè es poguessin pagar les pensions, això és perquè som tant 
paràsits. El 2011 Sr. Tomás, l’únic govern que ha congelat les pensions ha sigut el govern 
socialista, el govern del Sr. Zapatero. Per tant que s’han augmentat poc? Bueno és que l’IPC 
no ha crescut, l’IPC durant aquests anys ha estat al 0. Per tant, paràsits per un costat, per 
l’altre que pugem poc les pensions, però és que vostès les van congelar. I bueno serem 
paràsits, però seguim guanyant eleccions.  

El regidor Sr. Lluis Tomás diu: Gràcies Sr. alcalde, efectivament vam quedar en aquest 
acord, però escolti’m, expliqui-li  a la gent, jo no sé l’IPC si puja o no ha pujat, però cada 
vegada el poder adquisitiu dels pensionistes és menys, cada vegada costa més omplir la 
nevera, i cada vegada costa més anar a fer les compres, i cada vegada costa més les 
residències, etc, etc, no estem d’acord, ja ho hem dit abans, no estem d’acord amb aquest 
argument.  

També d’acord amb el Josep Casasayas que els partits tenen que fer un esforç,  a lo millor 
ara pel que he dit, per la situació de no majories absolutes aquest esforç ja és més fàcil 
poder fer-lo per  tots plegats, i no volem plans de pensions privats, i volem augments, també 
amb la reflexió que caldrà buscar els recursos, però volem augments dignes per la gent que 
cobra les pensions i que tant i tant de temps han treballat. 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                   6 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bé tant sols refermar-se en què nosaltres estem per 
la labor, ER estem per la labor de garantir el sistema públic de pensions, per lo tant no hi ha 
més cosa a dir. Una altra reflexió, si la mostra d’arribar a un pacte per les pensions és lo que 
veiem aquí, que uns estiren contra els altres, i les altres contra uns, no arribarem mai a un 
pacte de pensions, tinguem sempre la festa en pau, i llavors és possible que es pugui arribar 
a un pacte entre tots els partits per a garantir aquestes pensions. 

La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Reiterar l’agraïment als grups que voten a favor d’aquesta 
moció senzillament.  

Sotmesa la moció a votació, s’aprova per 19 vots a favor dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS  I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS MORENO, 
REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I 
BARÓN, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA,  LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i 1 vot en contra del senyor FRANCESC J. ARPAL 
MACIÀ: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En els últims anys, especialment entre 2013 i 2016, s’ha donat un procés de deteriorament 
del sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu de les pensions. Vivim una 
situació d’alarma social pel perill que corre un dels pilars fonamentals de la nostra societat, 
un eix de solidaritat intergeneracional i interterritorial. Les Pensions Públiques no només són 
un dret, un símbol de progrés i una conquesta democràtica, sinó que aquests anys han 
suposat un autèntic matalàs per a milers de famílies durant la crisi. I ho segueixen sent. 

Per això cal reaccionar per protegir-les per sobre de qualsevol correlació de forces 
polítiques, sense importar quin sigui el color del govern o la situació del país. Tota la 
ciutadania es mereix que les Pensions Públiques siguin tractades com la columna vertebral 
de l’Estat del Benestar, un dret que romangui al marge de qualsevol disputa política, de 
diferències ideològiques o de projecte en el marc de les institucions democràtiques. 

Per aquestes raons es creà, a l’abril de 2013, la Mesa Estatal Pro-Referèndum de les 
Pensions (MERP) amb l’objectiu de promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en què 
tota la societat tingui l’oportunitat de conèixer amb serietat, rigor i profunditat les diferents 
posicions i alternatives que hi ha sobre el futur de les pensions. Un debat imprescindible 
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perquè la ciutadania pugui formar-se, en condicions d’igualtat per a totes les opcions, una 
opinió fonamentada. 

Per a això, és imprescindible un ampli moviment social que, sense distinció d’ideologies, 
credos religiosos o sigles partidistes, uneixi els que creiem que el manteniment d’un sistema 
de pensions públiques dignes és una lluita que afecta tota la ciutadania. Qualsevol retallada, 
qualsevol rebaixa, qualsevol empitjorament en les condicions d’accés a la pensió afecta el 
nostre poder adquisitiu, a la nostra qualitat d vida present o futura. Preservar i millorar 
l’actual sistema públic de pensions va en benefici del conjunt de la societat. I tota la societat 
s’ha d’implicar en la seva defensa. 

Des d’aquesta convicció, la MERP crida a promoure i impulsar la recollida de signatures, el 
debat, la reflexió i la participació majoritària de la societat en un assumpte de tan vital 
transcendència. I crida a tota la ciutadania a sumar-s’hi a aquesta iniciativa. A participar 
activament en recollir un allau de signatures que evidenciïn la opinió d’una immensa majoria 
davant aquest tema. 

Cobrar una pensió pública digna és un dret indestructible proclamat per la Constitució 
espanyola i la Declaració Universal de Drets Humans. Pensions dignes i suficients no poden 
dependre de res més que de la voluntat política per garantir aquest dret. I tot i així, és tanta 
la pluralitat d’opinions i alternatives rigoroses sobre les pensions, sobre la seva sostenibilitat, 
sobre els ingressos que han de finançar-les, i sobre les diferents formes de redistribuir la 
riquesa per assegurar un dret tan bàsic, que cap qüestió tècnica, ni alternativa de gestió pot 
estar per sobre de la seva defensa i garantia. 

Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari ampliar 
l’esperit que ja recull la Carta Magna, promovent una reforma que modifiqui l’article que 
estableix la garantia de pensions adequades i periòdicament actualitzades, en el sentit que 
es reforci com a obligació i mandat constitucional inexcusable per als poders públics,la 
prohibició de qualsevol tipus de privatització i el manteniment del poder adquisitiu real de les 
pensions. Tocar les pensions és creuar ua línia vermella que no hem de permetre. 

La MERP està formada ja per 170 organitzacions i 95 personalitats que són un exemple de 
pluralitat ideològica, política i territorial, i de sectors representatius de la societat, el que 
evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. És important que el 
municipalisme participi en aquest debat, aporti iniciatives i es posicioni en un tema tan 
transcendental per al conjunt de la ciutadania. 

És per tot l’anterior que es proposa al Ple Municipal per a la seva aprovació, els següents 
acords: 
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1. Instar al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, al Parlament de Catalunya i al 
Congrés dels Diputats a que s’atengui a la reivindicació de la MERP, promovent una 
reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, 
actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar, total o parcialment, el Sistema Públic 
de Pensions. Un article que reculli com a obligació constitucional el manteniment del 
poder adquisitiu real de les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de 
mesura, ja siguin retallades, pujades d’impostos, copagaments, augment de les 
tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra, pugui afectar les pensions negativament.  
 

2. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, al 
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.” 

 
3.    MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I ERC DE 
SUPORT AL MANIFEST PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA. 
 
El regidor Sr. Luís Amat llegeix la moció: 
 
“Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa 
amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en 
l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el 
contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui 
incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al 
camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. 
Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè el camp català contribueixi 
adequadament al benestar de la societat catalana.  

 • Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat 

El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i 
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho 
hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han 
d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector: 

   a) L’abastament segur d’aliments a la població. 

   b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural. 

   c) L’ocupació equilibrada del territori.  

En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del 
sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que 
la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la 
societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. 
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Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i 
que la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la 
normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el 
coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la 
convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del 
medi. 

• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser 
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos 

Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos 
de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional 
catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament 
superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han 
desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la 
veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la pagesia 
professional a les institucions catalanes. 

Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es 
manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals 
i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de 
Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de 
participació socioeconòmica de determinades administracions locals. 

• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia 

La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de 
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política 
Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la 
liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis 
agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les 
nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de 
determinats costos de producció. 

El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat 
en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i 
materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, 
sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, 
comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes 
que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, 
a presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de 
Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de 
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productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que 
assegurin la transparència dels mercats. 

Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les 
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per 
assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris. 

• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 

La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 % 
l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant 
això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes 
prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat 
retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura 
i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i 
desfavorides).  

Cal revertir la desatenció a la modernització  i sostenibilitat  del sector agropecuari  i forestal 
i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i 
execució del PDR de  Catalunya,  de  la  mateixa  manera  que  cal revocar    les retallades  i 
posar  en marxa les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho. 

• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 

La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i 
provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar 
més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els 
recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots 
els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, 
simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions 
excepcionals. 

També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a 
les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les 
mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per 
sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, 
quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys 
cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els 
causa. 

Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la 
capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic 
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i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la 
població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests 
s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada 
d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres zones de la península 
Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramaderia 
extensiva. 

És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el 
territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de 
la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el 
marc actual. 

Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius 

La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està 
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora 
de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions 
imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un 
règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que 
pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o 
d’accions comprovables. 

La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius, 
estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin, 
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla 
Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals, 
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i 
arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels 
seus plans de gestió.  

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de MARTORELL l’aprovació dels següents 

ACORDS 

1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. 

2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona. 

3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 

-  Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 

President de la Generalitat de Catalunya 
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-  Sr. Joan Caball Subirana 

Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya” 

 
El regidor Sr. Francesc X. Arpal: Bé, és ben cert que la política agrària i ramadera és molt 
important, és molt important aquí a casa a nostra, a Catalunya, a Espanya, Europa   i 
evidentment a tot el món en general, i considerem que la pagesia aquí a Catalunya ha de 
ser doncs el més digne possible, és un treball molt treballós que té doncs molts 
inconvenients de temps, de feina, de problemes, de cosechas que a vegades no es poden 
collir, esforços que no serveixen moltes vegades per res. Per tant és un treball molt i molt 
sacrificat i considero que ha d’estar recolzat per tots i en espacial per les diferents 
administracions nostres.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Primer de tot donar la benvinguda als integrants de la 
unió de pagesos, donar-los tot el suport des de MM, a los que vostès presenten, i només 
ens agradaria perquè sempre que parlem d’alguna moció ens agradaria una mica traslladar-
la al municipi a on es trobem, traslladar-la a Martorell, si mires aquesta moció, te la mires 
dalt a baix, penses hòstia quina sort que tenim l’equip de govern de Martorell canvia..... 
 
El  Sr. Alcalde diu: Sr. Simón si pot ser no digui improperis en les seves intervencions. 
Gràcies  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Perdó, penses quina sort que tenim el govern ha canviat 
la seva política que tenia al cap, i el poc territori agrari que ens queda a Martorell, horta de la 
vila, sembla ser que a partir d’ara es plantegen  un manteniment del paisatge agrari, uns 
espais agraris, ecològics i protegits, no és lo que estan fent a Martorell, ja ens agradaria que 
lo que estan signant amb aquesta moció ho fessin a Martorell, ja ens agradaria, perquè el 
poc territori que ens queda a Martorell actualment agrari, lo que no és  un territori equilibrat. 
Si mirem equilibradament terreny agrari, terreny industrial i terreny on viuen les persones, si 
això és equilibrat com diu la moció, si el Sr. Amat té a ma els percentatges i ens ho diu, 
veurem si és equilibrat o no és equilibrat. Tenim una zona altament protegida com és l’horta 
de la vila, que s’estan plantejant fer una actuació a l’horta de la vila urbanística, dintre de la 
Sínia, o sigui que creiem que és important signar aquestes mocions, tot el nostre 
reconeixement, però sempre parlem del territori, estem a l’ajuntament de Martorell, estem a 
Martorell, també ens agradaria parlar de Martorell tots aquests temes, els hem posat sobre 
la taula, pautes de proximitat quan se van fer les ordenances del mercat municipal, no vam 
voler tirar endavant això. Em sembla molt bé, perfecte la moció, tot el nostre suport, però 
s’ha de ser una mica coherent amb lo que s’està fent al municipi també. 
 
El regidor Sr. Lluis Tomás diu: Una salutació especialment els dos membres, però 
especialment al Martí Sucarrats, que és el responsable de la unió de pagesos aquí a la 
comarca, i amb el que vam coincidir justament el dia que els tractors passaven per aquí, que 
el dia següent  anaven cap a Barcelona. 
Nosaltres en una línia similar amb el que ha dit el company José Simón, ens alegrem de què 
vostès presentin aquí aquest manifest, evidentment ja els adelanto que el nostre vot serà 
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favorable  i miri si serà favorable que justament aquell dia de l’arribada dels tractors vaig 
tenir l’oportunitat de parlar amb un dels membres de la unió de pagesos del Segrià, en 
concret el seu coordinador comarcal, i em va confirmar aquell dia que justament aquell 
mateix divendres, l’ajuntament de Lleida es va fer la presentació i l’aprovació en el plenari de 
Lleida, que podrien dir una mica amb tot el respecte  a tots els altres pagesos, per les 
circumstancies, Lleida  podríem interpretar que és una mica el bressol de  la pagesia, no sé 
si ho dic bé, però estic segur que és un dels punts més importants, amb altres punts de 
Catalunya, em va confirmar que en aquest ple van quedar sorpresos quan aquest manifest 
que avui, i ens alegrem molt que vostès ho presentin i que donarem suport,  l’únic partit que 
va votar a favor d’aquest manifest va ser el PSC, mestres que partits com els que presenten 
avui aquí aquest manifest, CIU i ERC, es van abstenir, un fet que es va produir amb la 
majoria de municipis de les terres de Lleida. Per tant tot l nostre suport, la dignitat dels 
pagesos igual que la dignitat de totes les persones, té que estar a l’alçada, estic segur que 
vosaltres lluiteu per això, però nosaltres us donarem suport, com ja va passar el mateix dia 
que els tractors arribàvem aquí,  en aquestes mocions, i en concret en la que es va aprovar 
a la paeria a l’ajuntament de Lleida. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Bàsicament una mica per també per aquestes al·lusions, 
li recordo que la pla general urbanístic està pendent d’aprovació, i que s’ha modificat 
perfectament per adaptar-lo a la protecció, i com objectiu principal a la protecció de les 
zones agrícoles i de tota la ferradura verda de recent creació a Martorell, un cop aprovat 
aquest pla general. Està molt que vostè faci esment a això, perquè tot aquesta nova 
planificació urbanística comportarà no només que els professionals del sector agrícola 
segueixin poguent desenvolupar, sinó que ademés coordinarem allò que fins ara ningú mai 
s’havia atrevit a fer, que és lo que és l’agricultura de lleure, o l’agricultura, en aquest cas, els 
horts socials que també endegarem en aquest mandat. 
Martorell com a referent, evidentment el territori equilibrat no pot ser-ho, però és que el 
territori equilibrat fa 100 anys, no tornarà a ser com fa 100 anys. Estem amb una zona amb 
una altra pressió urbanística, sobretot d’infraestructures i vaja jo crec que l’herència agrícola 
de Martorell no és la que pugui esdevindre dels seus tretze km2de municipi que també fa 
cent anys eren 13 km2, no hi havia més, però en canvisi que des de tota la tradició agrícola 
que ha hagut a Martorell, des de la fundació pel Sr. Santacana del sindicat vitivinícola, a 
l’any 1917, com la fundació a l’any 1922, tres casals més enllà, doncs de la unió de 
rabassaires i altres treballadors del camp de Catalunya, fundat doncs precisament per gent, 
Sr. Lluís Tomás que tant, tant enemiga de la pagesia com Francesc Riera o Lluís Companys 
entre d’altres. No sé l’agricultura en aquests moments està patint moltíssim i al menys la 
percepció que tenim des del govern de Martorell, és de total respecte i ajuda a un sector tant 
maltractat. 
 
El regidor Sr. Lluís Amat diu: Bé res senzillament l’ agraïment dels representants de 
pagesos que hagin vingut aquí, i content doncs que tot aquell suport que sigui en aquest cas 
pel sector de la pagesia tot aquest suport que puguem donar per tirar endavant la seva 
activitat una cosa que és història, important, bàsica i fonamental , doncs molt contents de 
que sigui així.  
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents: 
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“Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa 
amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en 
l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el 
contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui 
incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al 
camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. 
Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè el camp català contribueixi 
adequadament al benestar de la societat catalana.  

 • Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat 

El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i 
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho 
hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han 
d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector: 

   a) L’abastament segur d’aliments a la població. 

   b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural. 

   c) L’ocupació equilibrada del territori.  

En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del 
sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que 
la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la 
societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. 
Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i 
que la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la 
normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el 
coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la 
convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del 
medi. 

• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser 
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos 

Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos 
de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional 
catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament 
superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han 
desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la 
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veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la pagesia 
professional a les institucions catalanes. 

Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es 
manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals 
i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de 
Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de 
participació socioeconòmica de determinades administracions locals. 

• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia 

La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de 
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política 
Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la 
liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis 
agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les 
nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de 
determinats costos de producció. 

El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat 
en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i 
materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, 
sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, 
comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes 
que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, 
a presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de 
Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de 
productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que 
assegurin la transparència dels mercats. 

Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les 
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per 
assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris. 

• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 

La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 % 
l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant 
això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes 
prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat 
retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura 
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i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i 
desfavorides).  

Cal revertir la desatenció a la modernització  i sostenibilitat  del sector agropecuari  i forestal 
i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i 
execució del PDR de  Catalunya,  de  la  mateixa  manera  que  cal revocar    les retallades  i 
posar  en marxa les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho. 

• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 

La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i 
provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar 
més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els 
recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots 
els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, 
simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions 
excepcionals. 

També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a 
les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les 
mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per 
sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, 
quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys 
cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els 
causa. 

Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la 
capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic 
i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la 
població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests 
s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada 
d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres zones de la península 
Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramaderia 
extensiva. 

És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el 
territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de 
la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el 
marc actual. 

Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius 
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La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està 
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora 
de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions 
imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un 
règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que 
pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o 
d’accions comprovables. 

La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius, 
estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin, 
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla 
Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals, 
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i 
arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels 
seus plans de gestió.  

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de MARTORELL l’aprovació dels següents 

ACORDS 

1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. 

2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona. 

3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 

-  Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 

President de la Generalitat de Catalunya 

-  Sr. Joan Caball Subirana 

Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya” 

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

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA 
DESPESA DE CARÀCTER PLURIANUAL RELATIVA A LA INVERSIÓ “NOU PAVELLÓ 
TRIPLE ESPORTIU (PAVE-3)”.(EXP. 427/2017-G). 
 
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 
Econòmica,d’Organització i Règim Interior, de data 13 de febrer de 2017. 
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El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bona nit de nou, com tots vostès saben en el 
pressupost d’enguany vam manifestar el nostre propòsit de construir un nou pavelló 
esportiu a Martorell, en aquest cas com que en un sol any no disposem de els diners de 
tota la inversió el que proposem és una despesa plurianual que el que vol dir és que aquest 
pavelló estarà finançat amb diners dels exercicis 2017, 2018 i 2019, en aquest cas 
proposem l’aprovació de l’autorització i disposició de la depesa de caràcter plurianual 
relativa a aquesta inversió que puja 4.400.000 €, gràcies. 

El regidor Sr. José A. Simón diu: Primer de tot un dubte Sr. Casasayas, hi ha una partida 
al 2018 que posa altres subvencions quin organisme serà qui subvencioni aquesta partida 
d’1.300.000 ?, 2018. Desprès per una altra banda això és una... modifiquen una base del 
pressupost del 2017, pressupost al qual el nostre partit va votar en contra, i a més a més 
ara ens trobem amb una despesa que és plurianual, una despesa que queda una mica 
reduït a llavors a partir d’ara el tema dels pressupostos participatius que vostès deien, 
perquè hi haurà una partida 2017,2018,2019 que ja està compromesa només per l’obra del 
pavelló, llavors queda una mica  raquític el tema participatiu perquè l’obra més gran, l’obra 
de la legislatura ja l’estan tancant ara, llavors estan dient que aquesta serà l’obra de la seva 
legislatura com normalment fan, llavors per això també  els hi votarem en contra De fet 
nosaltres el 27 de novembre de l’any passat els hi vam demanar veure com estava el 
projecte, si podíem participar, si podíem afegir alguna cosa, i ens van dir que no, que no 
tenien res i que aquest projecte ja es podria consultar, llavors  ens vam veuredilluns passat 
amb una junta, el projecte ja estava aquí baix, tampoc el vam tenir per correu electrònic, 
tampoc podíem accedir a ell més enllà de venir aquí i fer unes fotocòpies a la 
fotocopiadora, o sigui aquesta era tota la nostra possibilitat que teníem d’aportar alguna 
cosa o aportar alguna idea, aquesta venir abaix a fer-se una fotocòpia i a més a més 
encara no hem vist cap document que vostès diuen que hi ha, que la principal inversió que 
ha de tenir Martorell aquesta legislatura sigui un nou pavelló, diuen que hi ha informes, que 
hi ha estudis i que hi ha diferents coses de diferents organismes però encara no hem vist 
cap que digui la necessitat quantificada que digui que aquesta necessitat és això, encara 
no l’hem vista, i a més, més enllà això va una mica lligat quan hi ha instal.lacions esportives 
a Martorell que si que necessiten una reforma en algun cas integral com és el pavelló o 
com és les instal.lacions esportives, per tot això votarem en contra.   

El regidor Sr. Lluis Tomás diu: Bé, de moment em referiré al tema de la plurianualitat 
però permeti’m que... res una pinzellada del projecte pel que es demana aquesta 
plurianualitat, nosaltres pensàvem que sent segurament coincidint amb el que ha dit el José 
Simón,  sent possiblement el projecte més important que hi haurà en aquesta legislatura 
així ho van qualificar vostès, aprofitant l’avinentesa Sr. alcalde parlant del projecte vostè 
hagués fet un gest igual que recupera i delega temes en Juntes de Govern o no Juntes de 
Govern ho hagués pogut delegar, la nostra manera de veure eh Sr. alcalde... aquest punt 
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per ser tractat avui el projecte també en aquest Ple ordinari i que tots poguéssim dir la 
nostra i que els ciutadans poguessin estar assabentats de tot aquest tema. Parlem d’aquest 
projecte que com dèiem va ser aprovat inicialment a la passada Junta de Govern de dilluns 
13 de febrer a on per cert també es va aprovar l’inici de l’expedient de la licitació del mateix, 
cal recordar que en dos casos l’aprovació definitiva queda condicionada a la modificació 
puntual per part de la Comissió d’Urbanisme de la  Generalitat de Catalunya que 
possiblement tindrà lloc el proper mes de març del Pla parcial del Torrent dels Llops relatiu 
a la modificació dels usos a la unitat de zona número 92 de Martorell, no seria, pensem, 
més coherent esperar a l’aprovació definitiva ? 

A l’anterior Ple el regidor Bargués va comentar justament en una intervenció dels 
companys de Movem Martorell, que la necessitat davant de la pregunta d’on sortia la 
necessitat d’aquest pavelló, va comentar que sortia de la redacció del PIEC per part de la 
Secretaria General de l’Esport a Catalunya, hem estat consultant a la Secretaria i els 
darrers PIECS redactats són de l’any 2008, és així ? No coneixien si les necessitats de les 
que parlava el Sr. Bargués venen del 2008 tot i que segurament aquestes necessitats si és 
de 2008 hauran canviat , té constància aquest PIEC per exemple de la construcció de dues 
noves pistes cobertes que s’han produït en aquests darrers temps com la que hi ha annexa 
al pavelló esportiu o la del Juan Ramón Jiménez ? M’ho poden dir ? Tot i que no ens hi 
sembla malament el nou pavelló, voldríem incidir una mica més en els detalls d’aquest 
PIEC, preguntem : per què no fer altres actuacions com a sortit aquí que considerem 
prioritàries ? L’arranjament de les IEM o el pavelló esportiu ? Per què no donar també 
prioritat al cobriment de la pista dels Convents ? A on  els nens i nenes que practiquen 
hoquei i altres esports un dia si i altre també no poden ni entrenar per la pluja o el fred,  o 
per què no una piscina de 50 metres? on nedadors nostres amb bons resultats tenen que 
anar a entrenar a altres llocs, o l’arranjament de les pistes d’atletisme per una vegada 
perquè puguin ser reglamentàries, o per què amb aquestes necessitats no cobrir unes 
pistes o més pistes  en els Convents de Martorell ?  

Pel que fa al tema de la plurianualitat destacaríem que segons hem pogut llegir a l’informe 
les obres començaríem aquest 2017 i la seva finalització estaria al setembre del 2018, 
segons la moció d’alcaldia informe d’intervenció pel que fa aquest 2017 hi ha un import de 
100.000 € que sortiria de les sentides meses de concertació, ara amb xarxa local , 
l’Ajuntament finançaria amb 1.200.000€, 300.912 € amb recursos propis i un crèdit de 
899.087 €, aquest crèdit està demanat ? Pensen demana’l ? No he sabut trobar-ho. En el 
2018 la despesa que es presenta és de 3.000.000 a l’Ajuntament, tindria que aportar  
1.200.000€, quina part seria de recursos propis ? Quina part seria de crèdit ? I això si, a la 
Xarxa de governs locals de les antigues meses de concertació la Diputació aportaria 
500.000 €, altres subvencions com ha comentat José Simón d’ 1.300.000 € ens agradaria 
conèixer d’on tenen previst que surtin aquestes subvencions i quina previsió tenen ? 
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Quedaria una petita aportació que  vostès ens han presentat és 100.000 € que també 
anirien a càrrec de les Xarxes de governs locals  de la Diputació de Barcelona. Permeti’m 
que en aquest punt pel que fa a les subvencions concedides per la Xarxa de govern local 
perquè les persones que ens escolten bé  ràdio, bé les que estiguin aquí tinguinuna idea 
del que finalment a petició de l’Ajuntament de Martorell ha donat, ha concedit mitjançant un 
decret del 26 de novembre la Diputació a l’Ajuntament de Martorell, diu el següent :  

- Adequació del teatre El Progrès any 2017 : 120.000 €, any 2018 : 80.000 € 
- Construcció d’una nova nau per la brigada municipal any 2016: 50.000 €  
- Projectes de reforma i actuacions prioritàries a la via pública 2017: 100.000 i 

2018 : 100.000. 
- Rehabilitació façanes dels edificis habitatges del barri de Buenos Aires : 

2018: 50.000, 2019 : 25.000. 
 

El seu criteri al’hora de demanar aquestes subvencions evidentment que no corresponen al 
que nosaltres haguessin fet , no veiem massa coherent amb tot el respecte ja ha sortit 
altres vegades en aquest Ple que en aquestes subvencions hagi 200.000 € pel teatre El 
Progrés i per exemple per les façanes del barri de Buenos Aires hi hagi 75.000 , entenem 
que quan arribi el moment tenim en compte que hi ha aquestes anualitats, les quantitats 
per aquest projectes que he parlat s’igualaran o com a mínim es superaran en partides de 
recursos propis, pensàvem que era important que els ciutadans coneguessin aquestes 
dades i també una dada que l’altre dia va sortir a la comissió quan vam llegir el que era 
l’informe de relació del finançament de la inversió vam veure una partida que jo crec que va 
ser mal explicada en la comissió informativa que parlava de la col·laboració en redacció de 
projectes i estudis de 65.000 €, no dubten que això ha sigut així, la pregunta era: quina 
empresa va fer aquest treball, aquesta acció ?I on va estar adjudicada aquest treball i 
aquesta acció ? Gràcies . 

El regidor Sr. Josep Casasayasdiu: Hasta els projectes grans, importants, emblemàtics 
per la població que ocupen amb molta, amb molts participants cal utilitzar molta gent de 
Martorell, hasta aquests projectes tant importants com que sempre tenen la idea de votar 
en contra del govern, hasta aquests voten en contra, és una cosa que és al·lucinant, ha 
anat evolucionant, tots vostès saben perfectament la falta que fa el tenir pistes d’esport 
cobertes, tots vostès ho saben, vostès han parlat perfectament amb el bàsquet, han parlat 
perfectament amb el futbol sala, amb parlat amb el vòlei, han parlat amb el handbol , amb 
tots han pogut parlar, qualsevol d’aquests els hi ha dit que van sobrat d’hores de pista 
coberta ? Qualsevol d’aquests han dit que els hi sobren i que no saben per què s’ha de fer 
un pavelló a la població de Martorell ? Aquesta és la relació que tenen vostès amb les 
entitats esportives de Martorell ? Que es permeten qüestionar una inversió important per 
aquest poble, però més important encara per la quantitat de gent que utilitza aquestes 
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instal.lacions cobertes. Em sembla que no és una política que no es pas gaire bona 
aquesta de sigui el que sigui ho votarem  en contra, crec que no és pas bona, tots vostès 
saben que això és important per garantir el creixement de l’esport a Martorell, per garantir 
l’esport actual de pista a Martorell, tots vostès ho saben això, i tot i amb això com que ho 
presenta l’equip de govern han de votar-hi en contra, això també perquè els  que ens 
escolten sàpiguen el que opinen vostès de l’esport de pista d’aquesta població. 

És veritat que quan vam estar a la junta de portaveus vam estar parlant de la informació 
sobre el projecte del pavelló, i també pels que ens escolten que sàpiguen que el projecte 
del pavelló es va aprovar dilluns passat, es va aprovar dilluns passat per la Junta de 
Govern, que després de l’aprovació hi ha un mes de temps per mirar-se el projecte, per 
presentar al.legacions, i per presentar qüestions sobre aquest projecte, tenen tot un mes, ja 
ha passat una setmana , el Sr. alcalde en aquesta reunió  els hi va dir poden fer dues 
coses o bé s’ho miren vostès que està publicat a la pàgina web des del dimarts mateix 
d’aquesta setmana, de la setmana passada o bé, si volen farem una sessió en la que 
vinguin un membre de cada partit polític per explica’ls-hi quin és el projecte d’aquest 
pavelló, una setmana després es segueixen queixant d’això però no han demanat aquesta 
reunió per saber  quin és el projecte, ja només queden tres setmanes, aquest deu ser 
l’interès que hi posen en el projecte del pavelló, l’interès únicament està en dir no m’han 
ensenyat el projecte, no pas en saber quin és el projecte, aquí queda palès això, ja ha 
passat una setmana, no han dit res, l’alcalde els hi va oferir, no han dit res, no sé quants 
dies passaran perquè clar després vostès diran bueno ja si que ho volem veure, haurem de 
buscar el dia, no tenim els arquitectes de l’Ajuntament mira demà mateix, eh, haurem de 
veure quin dia trobem, per tant com més aviat diguin que volen veure aquest projecte o 
volen una explicació més aviat podem trobar el dia per explica’ls-hi. 

Hi ha una pregunta que han fet tots dos, miri el Sr. Tomàs no sé si té la mala sort de parlar 
sempre desprès del grup de Movem, però cada vegada repeteix el que diuen els de 
Movem, quedo una  mica parat, ja ha passat amb les mocions que hem vist anteriorment i 
ara una altra vegada, el 1.300.000 d’altres subvencions per l’any 2018 són subvencions 
que estem treballant per obtenir-les, avui no la tenim concedida, estem treballant per 
obtenir-les, quan tinguem la certesa d’aquesta subvenció seran  els primers en saber-ho 
perquè apareixeran en el pressupost del 2018 o bé si l’aconseguim abans hi haurà una 
modificació pressupostària de la partida d’aquesta subvenció. En quant al crèdit que també 
diu el Sr. Tomàs, si ho sap perfectament lo del crèdit, ho sap perfectament, però què ve a 
preguntar ara aquí ? Ho sap perfectament, en el pressupost hi ha fixat un crèdit que tots 
vostès han vist de 2 milions 600 i pico mil euros, i es diu en el pressupost, que s’ha de fer 
per demanar el crèdit ? S’ha de fer el tancament de l’any anterior, es a dir, el tancament de 
l’any 2016 i amb les dades de l’any 2016 tancades on es vegi que la situació econòmica de 
l’Ajuntament és bona a llavors podem acudir a demanar el crèdit, suposo que ho sap amb 
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tants anys d’alcalde això... i ve i ho pregunta aquí com una cosa estranya, que l’hem 
demanat el crèdit? Home per favor..., ja ho sap, ho sap perfectament, qualsevol que hagi 
estat en política ho sap, és una pregunta retòrica ? és una pregunta amb trampa ? No ho 
sé però això funciona així, primer el que es fa és tancar l’any demostrar que la situació 
econòmica de l’Ajuntament suporta un nou crèdit i a llavors es demana el crèdit a l’entitat 
bancària o bé a la caixa de crèdit  local de la Diputació, o bé ens adherim als crèdits que 
facilita la Diputació a baix interès, per tant, això que és una cosa que passa cada any no en 
aquest Ajuntament sinó en tots, inclús el de Castellví a on vostè viu i on vostè va ser 
alcalde, a tots els Ajuntament passa igual i això ho saben perfectament però mira , ja he 
tirat aquí la pregunta doncs ja li faig la resposta. En quant a les aportacions que puguin fer 
en el projecte ja saben hi ha un mes, vostès mateixos, quan vulguin  mirar-lo ho mirem, i si 
ja han volgut han pogut entrar a la pàgina web de l’Ajuntament a veure què diu aquest 
projecte,  per tant em sembla que els hi contestat al que vostès m’han preguntat i que jo 
puc contesta’ls-hi en aquest moment. Per tant, nosaltres portem a aprovació el finançament 
plurianual d’aquesta nova inversió contemplada per aquesta legislatura que a més  
d’aquest pavelló saben tots vostès  que tot i sent la inversió més gran de la legislatura no 
ocuparà el  30% de les inversions  que farà aquest equip de govern a la legislatura, no 
ocuparà el 30% de les inversions que farà l’equip de govern en aquesta legislatura per tant 
l’import de la resta d’inversions seguirà sent un import elevat i podrà ser elevat perquè la 
situació econòmica de l’Ajuntament està bé, es bona i podem fer tot aquest tipus 
d’inversions que si la situació no fos bona, no podríem emprendre  aquest tipus d’inversions 
i la població jo crec que ens ho reclamaria, per tant com a primera intervenció, jo crec que 
els hi explicat tot el que vostès m’han preguntat. Gràcies. 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal Macià diu:  Jo només volia fer una petita reflexió, per 
aquests grups que estan en contra de la construcció d’aquest nou pavelló triple esportiu 
doncs dir que són els mateixos grups que en legislatures anteriors estaven en contra de la 
construcció de la nova biblioteca, estaven en contra de la construcció del CIES, estaven en 
contra ara de la construcció d’aquest nou pavelló triple esportiu, clar per aquests grups a 
Martorell mai es faria res, de fet quan aquests grups van governar a Martorell no van fer res 
i així els hi va anar.  

El regidor Sr. José A. Simón diu: Intentaré no perdre ni un minut en el que ha dit el Sr. 
Arpal, crec que no mereix la pena, Sr. Arpal aquí ningú  no ha dit que estem en contra de 
que es faci ni un pavelló, ni una biblioteca, ni un no sé què, revisi l’acta i veurà com s’ha 
posicionat cadascú. Gràcies. 

Sr. Casasayas una pregunta, vostè a parlat amb tots els equips esportius de Martorell ? 
Contesti la pregunta, tots els equips esportius de Martorell ? Si és que sí, demà suposo que 
ja hi haurà alguna entitat esportiva de Martorell que se li queixarà, suposo que vostè quan 
diu que ha parlat amb tots, a banda de parlar amb tots i al final hem de veure, Sr. Bargués 
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doncs a mi m’han dit que no, i si vol demà li entraran per registre conforme vostè no ha 
parlat amb ells d’això, demà li entraran per registre no es preocupi, suposo que a banda de 
creure la seva paraula de que vostè ha parlat amb tothom cosa que permeti’m que vostè la 
fama que té diguéssim és que no és  una persona políticament gaire de fiar , recordem 
moltes mocions que vostè ha aprovat tarificació social i altres i vostè mai. 

El Sr. Alcalde diu: Sr. Simón escolti’m, abans ja li he dit que mirés de no tenir cap 
improperi, jo per mantenir un debat ordenat i seriós jo li demanaria que no fes valoracions 
personals, perquè ningú les fa, tothom defensa la seva postura política i ningú fa 
valoracions personals de ningú, quan vostè diu que una persona no és de fiar jo crec que 
no és una manera d’expressar-se correcta, per tant jo crec que l’haig de cridar a l’ordre, 
segueixi, segueixi  Sr. Simón. 

El regidor Sr. José A. Simón continua dient: Perdó rectifico, vostè és una persona que 
políticament no compleix la seva paraula, recordem tarificació social aprovada i vostè 
recordem aquella famosa foto de vostè dient que el preu de l’aigua no pujaria, és vostè eh 
qui sortia en aquella foto, o sigui que si hem de creure la seva paraula perdoni que la 
posem en dubte, suposo que vostè quan ha parlat amb les entitats esportives amb les que 
ha parlat també li han dit en quines condicions es troben la resta d’instal.lacions esportives 
que hi ha a Martorell, això és el que veníem a dir-li, que creiem que també podríem posar 
sobre la taula aquesta prioritat, no hem tingut la possibilitat ni tant sols de parlar-ne per això 
li diem al Ple perquè ni tant sols ens han convocat a una reunió per parlar de tot això, el 
projecte com vostè diu fa cinc dies que està publicat , dimecres es va publicar i si no és  
així rectifiqui’m però a la web municipal diria que es va publicar dimecres, el dia 27-10-2016 
al web municipal sortia l’alcalde de Martorell Xavier Fonollosa està presentant aquests dies 
als clubs esportiusel projecte de pavelló de tres pistes  poliesportives que l’Ajuntament 
preveu enllestir al juliol del 2018, han passat quatre mesos i encara no l’hem vist i això va 
sortir publicat dimecres passat, cinc dies, entenem que si fa quatre mesos ja l’estaven 
ensenyant alguna cosa hi hauria entenc... 

El Sr. Alcalde diu: Sr. Simón, per una interpel·lació directa que fa vostè cap a mi, jo li he 
explicat a vostè, a vostè, precisament a vostè en junta de portaveus, jo li he explicat que els 
treballs previs a l’aprovació del projecte del pavelló poliesportiu amb tres pistes esportives 
ens hem reunit amb totes les entitats de pista que utilitzen els pavellons avui, i això ho vam 
fer, i que ens reunim amb ells per rebre propostes perquè estaven tancant el projecte, però 
també li vaig dir a vostè el dilluns passat, el dilluns passat que l’aprovació inicial del 
projecte per junta de govern s’aprovava aquell mateix dia i que l’endemà o el dimecres com 
vostè diu el projecte íntegre quedaria penjat a la web municipal, això és el que vam dir, per 
tant... i vostè això ho sap perfectament, per tant... no, vostè està dient que el projecte... que  
jo feia quatre mesos que estava explicant, si em permet li explico perquè quan es posa en 
la web municipal es diu que s’està ensenyant el projecte perquè s’està fent el projecte en 
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aquell moment, i s’està fent d’acord també amb les entitats esportives de pista que utilitzen 
els pavellons, i això és el que estaven fent però el projecte tal com li ha dit abans el Sr. 
Casasayas es va aprovar el dilluns passat i s’obre un període d’al.legacions com en 
qualsevol projecte en el qual vostès un cop examinin aquest projecte poden presentar les 
al.legacions que creguin oportunes, només li faig aquesta accepció perquè precisament 
feia al·lusió vostè a una publicació on sortia jo, segueixi si us plau.  

El regidor Sr. José A. Simón continua dient: Al final vostè i jo hem dit lo mateix, eh, no, 
no, potser no calia l’aclaració  perquè hem dit lo mateix, que el dia 27 d’octubre 
ensenyaven lo que estaven redactant el projecte, l’estaven ensenyant a les entitats i 
nosaltres no hem tingut ocasió de veure ni tant sols un esborrany ni res, va sortir publicat... 
si és que hem dit el mateix no se perquè ho tornem a dir, dilluns passat i dimecres va sortir 
publicat al web, cinc dies han passat, llavors això venia perquè Sr. Casasayas no digui 
vostè que no hem volgut arribar a un acord, que estem en contra... però si és que no ens 
han deixat veure’l , però si és que és difícil intentar arribar a un acord d’una cosa que no 
t’ensenyen, com a mínim la part que vol arribar a l’acord també és difícil si ni tant sols hi ha 
la voluntat d’ensenyar-t’ho, ara ja està publicat, està penjat i qualsevol persona pot entrar al 
web municipal des de dimecres i s’ho pot descarregar, vam demanar fins i tot enviar-ho per 
correu electrònic, bueno és igual, no l’han ensenyat fins dimecres i és així la veritat només 
té un camí des de dimecres està penjat. I una última consulta, vostè diu que aquesta 
subvenció d’1.300.000 € encara no saben si la tindran, si no la tindran, que l’estan buscant 
entenem, i avui aprovem un projecte plurianual de tres anys, que passa si no 
aconsegueixen aquesta subvenció ? pregunto, perquè si estem aprovant un projecte a tres 
anys que no sabem  ben bé i a més parlem d’1.300.000 € al 2018, no parlem d’una 
quantitat petita, entenc que hi ha una mica d’incongruència d’aprovar una cosa plurianual si 
vostè segons diu no sap d’on vindrà aquesta subvenció que és d’1.300.000 €. 

El regidor Sr. Lluis Tomás diu: Per començar la referència o reflexió que ha fet el regidor 
Casasayas que diem és una còpia de les coses que diu Movem no és una còpia, sap que 
passa ? que ens preocupa el mateix, ens preocupa el mateix i evidentment treballant sobre 
aquests temes que ens preocupen coincidim en algunes coses en altres no, Sr. Casasayas 
el meu grup per molt que vostè hagi intentat explicar als que ens escolten que estàvem en 
contra encara no he dit el nostre sentit de vot, em recorda l’altra comissió de l’altra dia no 
ens reservarem el sentit del vot però encara no he dit jo si votarem en contra, a favor o 
abstenció. Estem aprovant el tema de la plurianualitat, és lògic que tinguem aquest dubte 
sobre aquesta subvenció d’1.300.000 €, i després permeti’m que nosaltres en l’exposició 
que li hem fet ja he dit no estaríem en desacord que es fes, així constarà en acta, aquest 
pavelló, però a lo millor nosaltres tenim una altra visió de fer altres actuacions que com és 
lícit no coincidiran amb les de vostès, és així això, tenim la nostra visió. Vostè diu hem 
parlat amb totes, jo no sé si el company Simón..., vostès han parlat amb el club hoquei ? jo 
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diria que no, si no m’estan enganyant, vostès han parlat directament amb el club hoquei ? 
jo diria que no, com a mínim hi ha una nota de les persones del hoquei que fa temps que 
estan parlant amb l’alcalde, el director del patronat i la regidora d’esports, i desprès torno a 
incidir a fer esment en el tema del PIEC aquí va sortir el  PIEC, ho he preguntat de quan és 
el PIEC ? Sr. Bargués, vostè que ho va dir, de quan és el PIEC en què vostè va fer 
referència on es diu la necessitat de tenir un pavelló ?   No dubto que les entitats clar que 
volen més hores de pista però vostè es va referir al PIEC, miri sobre el PIEC li hem 
demanat aquí per escrit seguint els protocols que sempre diu el Sr. Alcalde i encara no 
l’hem vist ni l’hem rebut, per tant si l’haguéssim rebut segurament aquesta pregunta no 
sortiria, aquí el PIEC últim segons la Secretaria General de l’Esport , si m’han enganyat ho 
desconec, és del 2008 i entenc que les necessitats que sortien dels 9 mil i pico habitants 
això té que haver canviat perquè hi ha altres instal.lacions que en el PIEC del 2008 era 
impossible que sortissin , per tant es que volem saber què diu aquest PIEC, si hi ha un que 
sigui més recent li demano si us plau que demà mateix o el dimecres ens doni vista i el 
puguem veure. I els dubtes que hem traslladat Sr. Casasayas són dubtes que jo crec que 
entren dins del lícit, i li torno a repetir, nosaltres en cap moment hem donat el nostre sentit 
de vot i li diré una cosa vostè dona per descomptat que tindríem que saber algunes coses 
però,  sap que passa ? els que ens escoltem no ho tenen perquè saber  tot, i a vegades és 
bo que també es pugui recordar per la gent que té la responsabilitat com vostè i a més ho 
ha explicat molt bé  què és i què és el que passa i com s’actua. 

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: En definitiva, en definitiva el que estem dient amb tot 
això és : primer lloc, no va haver projecte aprovat fins dilluns, segon lloc, vaig dir dimarts 
potser és dimecres , pensava que era dimarts m’és igual dimecres, des de dimecres està a 
exposició pública, hi ha un mes d’exposició pública, tercer lloc, l’alcalde es va posar a la 
seva disposició per explica’ls-hi el projecte ja fet, no el que es va comentar amb les entitats 
esportives que era recollir, recollir opinions de les entitats esportives que feien esport de 
pista actualment, en parlen del hoquei patins, saben vostès que la pista d’hoquei patins és 
diferent  de les pistes que puguin haver-hi de bàsquet o de futbol sala o de vòlei, és 
absolutament diferent, ha de tenir una valla que encercli   la pista, per tant , en aquest 
pavelló no hi haurà una valla que encercli la pista, aquest pavelló estarà pels esports de 
pista que actualment tenim, després ja hi hauran més actuacions ja hi seran, ara després 
els hi explicaré.  

Sr. Simón, la subvenció no es preocupi que hi serà, nosaltres hem començat a treballar-la, 
sabem  a on ens la poden donar, tenim converses fetes, per tant no es preocupi al 2018 ho 
veurà, tenim la plena confiança d’aconseguir aquesta subvenció, la plena confiança cent 
per cent de confiança, per tant no es preocupi per això. 

Sr. Tomàs potser si que deu ser qüestió de mala sort que sempre li toqui parlar després del 
Sr. Simón però deu ser casualitat, però si que diu el mateix, i deu ser casualitat que 
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estiguin sempre tan a la par, deu ser casualitat, deu ser, permeti’m que ho digui en aquest 
to, deu ser casualitat, jo,  permeti’m que jo personalment ho dubti que hagi tanta casualitat, 
permeti’m que ho dubti.  

Vostès saben quina ha segut l’actuació d’aquest govern a partir de la sortida de l’alcaldia  
de Dora Ramón, saben que vam començar, que dediquem diners tant a la via pública, com 
a l’esport, com  a despesa corrent en temes socials, dediquem diners a tot i encara que 
vulguin fer mal veure el tipus de subvenció que ens atorguen les diferents entitats que 
donen subvencions, encara que ho vulguin fer no sé com dir-ho, però encara que ho 
vulguin fer per posar descontent a certs col.lectius, l’important és el que succeeix al final 
amb tot el pressupost de l’Ajuntament, i no li quedi cap dubte Sr. Tomàs que encara que les 
subvencions que hi ha per la xarxa de la Diputació siguin aquestes, l’important és el paquet 
d’inversions que tindrà l’Ajuntament de Martorell, finançat d’una manera o d’una altra, sap 
també perfectament que la DIBA, la Diputació de Barcelona té uns programes de 
subvencions i jo no puc demanar subvenció per qualsevol cosa, sinó que puc demanar 
subvenció per lo que la puc demanar , això ho sap perfectament, doncs no posi, o no intenti 
posar col.lectius en contra dient han demanatper això i haguessin pogut demanar per allò, 
o  a lo millor no, per fer això tindria que mirar-se el que diu les bases de sol.licitud de 
subvencions a la DIBA, per tant insisteixo vam començar i ara em dedicaré només al tema 
esportiu, vam començar primer dedicant-nos a solucionar l’esport de lleure tots vostès ho 
saben vam fer una ampliació, vam fer un CIES nou, una ampliació de la piscina, però vam 
fer un CIES nouperquè la gent pogués anar a fer esport de lleure i vam començar per aquí, 
després vam continuar endegant modificacions importantíssimes a la piscina de la Vila, 
importantíssimes, es va fer tot l’edifici de vestuaris nou, tota la climatització nova, tota la 
instal.lació nova, posteriorment passat això vam dedicar-nos al futbol, hem fet unes 
instal.lacions esportives de futbol tremendes, boníssimes, apreciades a la comarca, 
aquesta vegada ara ens dediquem a esport de pista, quan acabem aquesta inversió ens 
plantejarem altres inversions esportives que agafaran a altres col.lectius, no vol dir quan 
estigui acabada la inversió, sinó una vegada tinguem aprovat el tema del pavelló anirem  a 
veure que es pot fer a les instal.lacions esportives, que es pot fer a la pista annexa del 
pavelló esportiu actual, quines millores s’han de fer en els vestuaris del pavelló esportiu 
actual, quines millores s’han de fer a tota la resta d’instal.lacions esportives, i això ho farem 
pas a pas i no és que jo ho digui és que ho hem fet en el últims 10 anys, si una cosa si que 
és palpable és que la inversió en esport que ha fet l’Ajuntament de Martorell és important, 
igual que la inversió que ha fet als carrers d’arreu, saben tots vostès que aquí a la Vila ja li 
queden res dos carrers per acabar tot els casc antic, ja li queden dos carrers, tot això ha 
estat arreglat en aquests últims anys , tot això, per tant anem invertint els diners que pot 
generar l’Ajuntament en aquelles necessitats que creiem que té la ciutadania de Martorell, 
que n’hi ha més de necessitats, evidentment que n’hi ha més, però la labor  de qualsevol 
governant és, no sé si dir-ho així, repartir o prioritzar o posar en una seqüència 
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determinada les inversions que es poden fer que sempre, sempre, sempre són menys que 
les necessàries en una població, sempre són menys. Si vostès pregunten a cadascú dels 
nostres regidors cadascú li dirà és que a mi em falta això per serveis socials, és que a mi 
em falta això per ..., és que a mi em falta això per cultura, és que a mi em falta això... els hi 
explicava lo d’esport, tots vostès saben que tenim una biblioteca magnífica que va 
començar amb una plurianualitat a on hi havia una subvenció que no estava assignada i 
per tant no podíem dir quina subvenció era, va venir la subvenció i vam fer una biblioteca 
fantàstica i als martorellencs els hi va costar quasi res perquè va venir la subvenció, fixi’ns 
si n’hem fet de coses, fixi’ns si n’hi ha per dubtar de les coses que farem, per tant el 
compromís amb l’esport tant de lleure com de competició d’aquest equip de govern és 
importantíssim però no menys que el compromís amb serveis socials, amb cultura, etc., 
etc., etc., no menys que això. Per tant anem aprovar aquesta plurianualitat per fer aquest 
pavelló que segons l’equip de govern necessita Martorell, anem a fer-ho amb una proposta 
de tres anys , anem a fer-ho havent parlat amb aquelles entitats que avui dia fan esport 
dintre dels pavellons municipals coberts, no jo, jo no he parlat amb ningú d’ells, no he dit 
que jo hagi amb ningú, han parlat els que es dediquena esports i l’alcalde com li ha aclarit  
fa uns minuts, per tant això de voler posar mala sang entre la gent no convé home, no 
convé, no hi guanyaran res posant mala sang a la gent, per tant finalment dir  que el 
pavelló és una eina per augmentar el nivell de pràctica esportiva  pels nostres joves i per 
les nostres entitats, és una eina que millorarà la socialització dels nostres joves i una eina 
de foment dels hàbits saludables i és una eina de promoció de la salut, per tant el nou 
pavelló no solament és una obra, sinó que és un servei i és tot això que els hi acabo de dir. 
Moltes gràcies.   

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 12 vots a favor dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL,  LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÀNDEZ CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 
MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN, i FRANCEC J. ARPAL MACIÀ,  4 vots 
en contra dels senyors/es JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD 
SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ,  i 4 abstencions formulades pels 
senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN 
LLANOS i ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ: 

I .- Moció de l ’Alcaldia, relativa a la tramitació de l’expedient d’aprovació de l’autorització i 
disposició de la despesa de caràcter plurianual relativa a la inversió “Nou pavelló triple 
esportiu (PAV-3)”. 
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II .- Informe favorable de la Interventora de fons, sobre el compliment de la normativa vigent 
en la tramitació de l’abans esmentada despesa plurianual. 

III .- Per la base número 30 del pressupost municipal exercici de 2017 s’estableix que el 
tràmit i aprovació de despeses plurianuals s’ajustarà a allò disposat a la normativa vigent en 
cada moment. 

IV.-  L’article 88.1 del R.D. 500/1660, de 20 d’abril, estableix que: “L’autorització i disposició 
de les despeses plurianuals correspon al Ple de l’entitat”. 

Primer.-  Modificar  la base 30 d’execució del pressupost general de 2017, afegint a les 
despeses que a cada exercici futur s’hagin d’incloure per a l’execució de la inversió “Nou 
pavelló triple esportiu (PAV-3)”, amb els imports següents: 

ESTATS DE DESPESES 

EXERCICI 2017 2018 2019 
DESTÍ Nou pavelló triple 

esportiu (PAVE-3) 
Nou pavelló triple 
esportiu (PAVE-3) 

Nou pavelló triple 
esportiu (PAVE-3) 

PARTIDA 17 1013 34200 62200 18 1013 34200 62200 19 1013 34200 62200 
IMPORT ANY 1.300.000,00 3.000.000,00 100.000,00 

TOTAL 
ACUMULAT 

 
1.300.000,00 

 
4.300.000,00 

 
4.400.000,00 

  

Aquestes despeses anuals es finançaran amb càrrec als següents conceptes d’ingrés: 

ESTATS D’INGRESSOS 

EXERCICI 2017 2018 2019 
FONT FINANÇAMENT: 

1) SUBVENCIÓ DIBA  XGL. 2016/2019 
2) RECURSOS PROPIS: 

OPER.CRÈDIT 
RECURSOS PROPIS 

3) ALTRES SUBVENCIONS 

 
100.000,00 

 
899.087,76 
300.912,24 

 
500.000,00 

1.200.000,00 
 
 

1.300.000,00 

 
100.000,00 

IMPORT ANY 1.300.000,00 3.000.000,00 100.000,00 
 

TOTAL ACUMULAT 
 

1.300.000,00 
 

4.300.000,00 
 

4.400.000,00 
 

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de caràcter plurianual relativa a la 
inversió “Nou pavelló triple esportiu (PAV-3)”, segons el següent recollit en el punt primer. 
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Tercer.- Traslladar el present acord a la Regidoria d’Hisenda i la de Territori i sostenibiliotat , 
pel seu coneixement i efectes escaients. 

5.       PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE REPOSICIÓ DE LES 
PLACES VACANTS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE MARTORELL, REFERIDES A 
L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’EXERCICI 2016.(EXP. 3095/2016-G). 
 
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 
Econòmica,d’Organització i Règim Interior, de data 13 de febrer de 2017. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: En aquest cas porten a aprovació la reposició de les 
places vacants del cos de la Policia Local de Martorell que ja sortien reflectides a l’oferta 
d’ocupació pública de l’exercici 2016, en aquest cas estem parlant de tres places d’agent de 
la Policia Local i en aquest cas el que ens demanen és que per reposar o per treure a 
concurs aquestes tres places hi hagi un informe de serveis econòmics de l’Ajuntament que 
digui que la reposició d’aquestes tres places no posarà en risc la situació econòmica de 
l’Ajuntament, i això és el portem a aprovació, una vegada estigui aprovat aquest punt 
podrem iniciar els tràmits per contractar tres nous agents per la Policia Local. 

El regidor Sr. José A. Simón diu: Com sempre que votem temes de personal i en aquest 
cas temes de cobrir places d’interins per gent a la plantilla el nostre vot serà a favor. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Tinc aquí davant l’oferta pública de treball publicada en el 
BOP i es parla regidor Casasayas també de un tècnic/a administració general a proveir 
mitjançant concurs-oposició lliure grup A no sé si correspon a la publicació que va sortir el 
passat divendres en el BOE, i també una plaça d’auxiliar administratiu/va a proveir també 
mitjançant concurs-oposició lliure grup C, entenem que avui el que estem fent són les tres 
places de policia  no sé si les altres places porten el mateix pas que el que estem aprovant 
avui aquí amb respecte als tres policies. 

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: En aquest cas el que portem a aprovació són 
aquestes tres places de policia i és per el que ens han demanat aquest informe econòmic, 
les altres dues places no requerien d’aquest informe perquè una era auxiliar administratiu en 
aquest cas adscrit a Intervenció tot i que és administratiu en  general i l’altra era de TAG que 
era per substituir al lletrat d’obres i construccions per tant aquestes van pel seu costat, ara 
mateix el que estem fent és aprovar les tres... proposant les tres places d’agent, evidentment 
hi ha més places per cobrir inclús a la Policia Local però aquestes no podrem cobrir-les fins 
a sortir l’oferta pública de l’any 2017. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Sr. Casasayas entenc que aquestes altres dues aniran pel 
seu cantó avui aprovem això, he vist un informe d’Intervenció on parla dels diferents 
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requisits que es tenen que complir per poder tirar endavant aquestes tres places, aquestes 
tres places són noves ? Són vacants ? Estaven pressupostades ? Gràcies .  

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: El número de places de la Policia Local no s’ha 
modificat, en alguns casos tenim places ocupades interinament i en altres casos hi ha places 
no ocupades, en aquest cas portem.... bueno aquest informe servirà per ocupar tres de les 
places que ja estan creades i pressupostades en el pressupost de l’any 2017.  

Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, acorda: 

I. L’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Martorell es va aprovar per la junta de 
govern local en sessió de data 10 d’octubre de 2016, i es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 31 d’octubre de 2016 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de data 28 d’octubre de 2016. 

L’esmentada oferta d’ocupació pública inclou tres places vacants d’agents de la Policia 
Local, Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local, 
Grup C2, a proveir mitjançant concurs oposició lliure. 

II. La interventora accidental de l’Ajuntament de Martorell en data 8 de febrer de 2017 ha 
emès informe relatiu al compliment dels límits en matèria d’endeutament i de l’estabilitat 
pressupostària, exclusivament relacionat amb la reposició de places vacants de Policia Local 
per a l’exercici 2016. El contingut d’aquest informe és el que a continuació es transcriu: 

“- Aquest Ajuntament desitja convocar Oferta pública d’ocupació de l’any 2016 per 
incrementar la plantilla de la Policia Local, per tal de cobrir les places vacants. 

- L’article 20.- “Oferta d’ocupació pública o altre instrument similar de gestió de la provisió de 
necessitats de personal”, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2016, en quan a la taxa de reposició d’efectius de la Policia Municipal, 
estableix: 

Punt  1r.  

........... 

Apartat 2n.- Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del Capítol I dels 
corresponents pressupostos de despeses, en els següents sectors i administracions la taxa 
de reposició es fixarà fins a un màxim del 100%: 

............ 

C) A les forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, als Cossos de Policia Autonòmica 
d’aquelles Comunitats Autònomes que comptin amb Cossos propis de dita Policia en el seu 
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territori, i, en l’àmbit de l’Administració Local, al personal de la Policia Local, en relació amb 
la cobertura de les corresponents places de dita Policia. 

En el supòsit de les places corresponents al personal de la Policia Local, es podrà arribar al 
100% de la taxa de reposició d’efectius sempre que es tracti d’Entitats Locals que compleixin 
o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals o, en el seu 
cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, en matèria d’autorització d’operacions 
d’endeutament. A més hauran de complir el principi d’estabilitat al que es refereix l’article 
11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera tant en la liquidació del pressupost de l’exercici immediatament anterior com en el 
pressupost vigent. En relació amb aquest últim, l’Entitat haurà d’adoptar un Acord de Ple 
òrgan competent en el que es sol·liciti la reposició de les places vacants i en el que es posi 
de manifest que aplicant aquesta mesura no es posa en risc el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. El que s’ha indicat en el present paràgraf haurà d’ésser acreditat 
per la corresponent Entitat Local davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
prèviament a l’aprovació de la convocatòria de places. 

Es per això que emeto el següent: 

INFORME: 

Primer.- Pel que fa a l’estalvi net, que ha de ser positiu, així com el nivell d’endeutament, 
que no pot ser superior al 75% dels ingressos ordinaris liquidats en l’exercici immediatament 
anterior (2015), aquest Ajuntament compleix les dues condicions tant a la liquidació de 2015 
com a la previsió de liquidació de 2016: 

 

ESTALVI  NET  
CONSOLIDAT 

      CALCUL DE L'ESTALVI NET  

      LIQUIDACIÓ 31-12-2015        Eliminacions internes    

 

     Total   Ingressos  Despeses Total 

 

 
Ajuntament   PMSAPM   agregat   PMSAPM   Ajuntament   consolidat  

Drets reconeguts nets cap 1 a 5    28.781.602   
  
13.195.306   

  
41.976.907   -    7.052.495    

  
34.924.412   

Obligacions reconegudes cap 1, 2 i 4   22.152.587   
  
11.841.171  

  
33.993.758     

-      
7.052.495  

  
26.941.263   
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Obligacions finançades amb RLT 2014                    -   
                   
-   

                   
-                         -  

                      
-   

                   
-   

Estalvi brut     6.629.015   
    
1.354.134   

    
7.983.149   - 7.052.495,37  

- 
7.052.495,00  

    
7.983.149   

       
Anualitat teòrica     2.318.175   

                   
-   

    
2.318.175                         -  

                      
-  

    
2.318.175   

Estalvi net     4.310.839   
    
1.354.134   

    
5.664.974   -    7.052.495  

-      
7.052.495  

    
5.664.973   

  14,98% 10,26% 13,50%     16,22% 

       

       CALCUL DE L'ESTALVI NET  

      Previsió 31/12/2016        Eliminacions internes    

 

     Total   Ingressos  Despeses Total 

 

 
Ajuntament   PMSAPM   agregat   PMSAPM   Ajuntament   consolidat  

Drets reconeguts nets cap 1 a 5    32.629.661   
    
9.670.435   

  
42.300.096   -    5.764.000    

  
36.536.096   

Obligacions reconegudes cap 1, 2 i 4   23.969.973   
    
9.295.426   

  
33.265.399     

-      
5.764.000  

  
27.501.399   

Obligacions finançades amb RLT 2015                    -   
       
612.345   

       
612.345                         -  

                      
-  

       
612.345   

Estalvi brut     8.659.688   
       
987.354 € 

    
9.647.042   - 5.764.000,00   

- 
5.764.000,00   

    
9.647.042   

       
Anualitat teòrica     2.746.990   

       
175.000   

    
2.921.990                         -  

                      
-  

    
2.921.990  

Estalvi net     5.912.698   
       
812.354   

    
6.725.052   -    5.764.000  

-      
5.764.000  

    
6.725.052  

  18,12% 8,40% 15,90%     18,41% 

 

NIVELL D’ENDEUTAMENT 

Liquidació Pressupost 2015 Ajuntament 
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DEUTE VIU  

Operacions de crèdit   

Capital viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31/12/2015   15.396.994,86  

Operacions a llarg termini previst concertar 2016 3.057.120,59 

Amortitzacions llarg termini previstes 2016  3.057.120,59   

Deute viu  31/12/2016    15.396.994,86  

Total ingressos 28.781.601,70 

Ràtio deute viu 53,49% 

 

Liquidació pressupost 2015 Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones 

DEUTE VIU  

Operacions de crèdit   

Capital viu per operacions de crèdit a curt termini a 31/12/2015     2.000.000,00  

Operacions a curt termini previst concertat en 2016     2.000.000,00  

Amortitzacions operacions crèdit a curt termini previstes 2016     2.000.000,00  

Deute viu  a 31/12/2016     2.000.000,00 

Total ingressos   13.195.305,54  

  Ràtio deute viu 15,15% 

 

  

Previsió liquidació pressupost 2016 Ajuntament 

DEUTE VIU  

Operacions de crèdit   

Capital viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31/12/2016   15.244.747   

Operacions a llarg termini previst concertar 2017 2.694.088 

Amortitzacions llarg termini previstes 2017  2.694.088  

Deute viu previst a 31/12/2017    15.244.747  
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Total ingressos 32.629.661 

Ràtio deute viu 46,72% 

 

Previsió liquidació pressupost 2016 Patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones 

DEUTE VIU  

Operacions de crèdit   

Capital viu per operacions de crèdit a curt termini a 31/12/2016                1.500.000  

Operacions a curt termini previst concertat en 2017   1.500.000   

Amortitzacions operacions crèdit a curt termini previstes 2017        1.500.000  

Deute viu  a 31/12/2015     1.500.000 

Total ingressos 9.670.435  

Ràtio deute viu 15,51% 

 

  

Segon.- En quan a l’avaluació sobre el compliment del principi d’estabilitat pressupostària a 
la liquidació del pressupost de l’exercici immediatament anterior (2015) a nivell consolidat, 
cal dir que es compleix, i també en la previsió de liquidació del pressupost de 2016, tal i com 
seguit s’indica: 

ESTABILITAT LIQUIDACIO CONSOLIDADA PRESSUPOST 2015  

 
     INGRESSOS   DESPESES  

 OPERACIONS CORRENTS   OPERACIONS CORRENTS  

 Impostos directes   16.654.188,40   Despeses de personal   13.788.120,93  

 Impostos indirectes           306.916,79   Despeses en béns corrents i serveis  12.131.647,68  

 Taxes, preus públics i altres ingressos       7.161.295,30   Despeses financeres        434.218,32  

 Transferències corrents  10.202.071,37   Transferències corrents  1.021.494,05  

 Ingressos patrimonials           111.590,95      
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 Total operacions corrents      34.436.062,81   Total operacions corrents  27.375.480,98  

        

 OPERACIONS DE CAPITAL   OPERACIONS DE CAPITAL  

 Alienació inversions reals     Inversions reals       8.437.937,19  

 Transferències de capital        4.489.961,20   Transferències de capital   91.165,23  

        

 Total operacions de capital  4.489.961,20   Total operacions de capital   8.529.102,42  

     TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES      38.926.024,01  

 

   35.904.583,40  

     Necessitat de finançament  

 

 Capacitat de finançament       3.021.440,61  

  

 Ajustos compte 413            48.499,13  

    

   

     3.069.939,74  

    ESTABILITAT PREVISIÓ LIQUIDACIO CONSOLIDADA PRESSUPOST 2016  

 
     INGRESSOS   DESPESES  

 OPERACIONS CORRENTS   OPERACIONS CORRENTS  

 Impostos directes      17.993.681,66   Despeses de personal  13.521.314,98  

 Impostos indirectes            930.209,38   Despeses en béns corrents i serveis  12.741.202,44  

 Taxes, preus públics i altres ingressos  7.955.931,68   Despeses financeres  394.684,18  

 Transferències corrents  16.558.788,63   Transferències corrents     12.772.178,66  

 Ingressos patrimonials  135.943,49      

        

 Total operacions corrents  43.574.554,84   Total operacions corrents     39.429.380,26  

        

OPERACIONS DE CAPITAL  OPERACIONS DE CAPITAL  

 Alienació inversions reals  61.500,00   Inversions reals      5.002.971,44  

 Transferències de capital       2.733.662,13   Transferències de capital             50.105,59  
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 Total operacions de capital  2.795.162,13   Total operacions de capital       5.053.077,03  

     TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES    46.369.716,97  

 

   44.482.457,29  

     Necessitat de finançament  

 

 Capacitat de finançament      1.887.259,68  

  

 Ajustos compte 413        324.435,65  

    

   

     2.211.695,33  

 

Tercer.- Pel que fa a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat en el Pressupost 
vigent (2016), incloses les modificacions pressupostàries i la repercussió en el mateix de la 
cobertura de les esmentades places, a nivell consolidat, donat que la reposició d’aquestes 
places vacants en el pressupost que tindran efectes serà el de 2017, ja que el de 2016 es 
troba en procés de tancament i liquidació, els càlculs es realitzaran sobre la possible 
execució del pressupost actual de 2017. 

L’anàlisi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la possible execució del 
vigent pressupost de 2017, aprovat el 19/12/2016, es va fer de la següent manera: 

 L’article 11.4 LOEPSF estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir una 
posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 

L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financer han de 
ser suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. La capacitat 
inversora municipal vindrà determinada pels recursos de capital no financers, i els recursos 
corrents no emprats en les despeses corrents (estalvi brut). 

El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté, 
segons el manual de la IGAE i com ho interpreta la Subdirecció General de Relacions 
Financeres amb les Entitats Locals, per diferència entre els imports pressupostats en els 
capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses, prèvia 
aplicació dels ajustaments relatius a la valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió dels 
ingressos i despeses no financers. 

Pels ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d’acord amb els 
criteris del pla de comptabilitat que els hi resulti aplicable, dels seus estats previssionals es 
dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament de les quals requereixi la dotació de 
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recursos no previstos en l’escenari d’estabilitat de l’Entitat de les de l’apartat anterior a la 
que toqui aportar-lo, i hauran de ser objecte d’un informe individualitzat. 

De conformitat amb el previst en el Reglament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària; per 
l’Administració i els seus ens dependents ( els inclosos en el 4.1 del Reglament) s’entendrà 
per estabilitat “la situació de l’equilibri o de superàvit computada a lo llarg del cicle econòmic, 
en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el sistema 
europeu de comptes nacionals i regionals i en les condicions establertes per cadascuna de 
les Administracions Públiques.- S’entendrà complit l’objectiu d’estabilitat (art.15.1 del Regl. 
de desenvolupament de la Llei RD 1463/2007 de 2 de novembre) “Quan els pressupostos 
inicials, o en el seu cas, modificats, i les liquidacions pressupostàries assoleixin, un cop 
consolidats, i en termes de capacitat de finançament, d’acord amb la definició continguda en 
el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, l’objectiu d’equilibri o superàvit, 
sense perjudici del disposat, en el seu cas, en els plans econòmics-financers aprovats i en 
vigor” 

ENTITATS QUE COMPOSEN EL PRESSUPOST GENERAL I DELIMITACIO SECTORIAL 
D’ACORD AMB EL SEC 95 

A.-Agents que constitueixen l’Administració Local en 2017 segons estableix l’article 2.1 de la 
Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (“Corporacions 
Locals” en Comptabilitat Nacional) 

-Ajuntament de Martorell 

-Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. 

B.-Resta d’unitats, societats i ens dependents de les Entitats Locals en virtut de l’art.2.2 de 
la LOEPSF, entenent el concepte ingrés comercial en els termes del sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95). 

-Martorell, Gestió del Sòl, empresa municipal. 

ANALISI DE LA ESTABILITAT PELS ENS DEL 4.1 DEL REGLAMENT, ENS 
CONSIDERATS ADMINISTRACIO PUBLICA. 

DESCRIPCIO DELS INGRESSOS I DESPESES DE COMPTABILITAT NACIONAL, LA 
SEVA EQUIVALENTIA EN TERMES DE PRESSUPOSTOS I EXPLICACIO DELS 
AJUSTAMENTS. 

A)INGRESSOS: 

CAPITOLS 1,2 I 3 DE L’ESTAT D’INGRESSOS. 
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De conformitat amb el SEC 95 la capacitat/necessitat de finançament de les administracions 
públiques no es pot veure afectada pels imports d’impostos i cotitzacions socials la 
recaptació de la qual sigui incerta, per tant s’interpreta que, com per elaborar el pressupost 
s’utilitzen com referència els drets reconeguts i no els recaptats en exercicis anterior, és 
necessari fer ajustaments. 

Calculat el percentatge que representa en cadascun dels tres darrers exercicis la recaptació 
tant de l’exercici corrent com de tancats sobre les previsions pressupostàries i calculada la 
mitja per cadascun dels capítols dona el següent resultat: 

Cap.1 d’ingressos; mitja de recaptació dels tres darrers exercicis 103%. 

Cap.2 d’ingressos; mitja de recaptació dels tres darrers exercicis 194%. 

Cap.3 d’ingressos, mitja de recaptació dels tres darrers exercicis 95% 

Que aplicat a les previsions dona els següents imports d’ajustament que 
redueixen/augmenten les previsions dels capítols 1 a 3. 

 

Capítols Previst %Ajustament Import Ajustament 

Cap.1 16.673.000 103 171.731,90 

Cap.2 600.000 194 11.640 

Cap.3 8.079.907 95 -4.039,95 

  TOTAL AJUSTAMENT 179.331,95 

 

CAP.IV Transferències corrents: Un altre ajustament que cap realitzar en aquesta fase de 
pressupostació el constitueix l’import que s’ha de reintegrar durant 2016 a l’estat en 
concepte de de devolució de les liquidacions negatives corresponents als exercicis 2008 a 
2010 pel concepte de participació en els tributs de l’Estat, que opera sumant-ho a les 
previsions d’ingrés per aquest concepte en 2017, que és de 47.569,44 euros anuals. 

Cap V. Interessos. Els interessos es registren segons el criteri de meritació segons el SEC 
95. Donada l’ escasa repercussió de l‘import dels interessos que generen els dipòsits 
bancaris no es realitza aquest ajustament. 

DESPESES 
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Ajustaments a realitzar: 

Cap.3- Els interessos es registren segons el criteri de meritació i no de caixa. En aplicació 
del principi d’importància relativa no es considera necessari realitzar aquest ajustament 
donat que es poden arribar a compensar els interessos que es minoressin per venciments 
de l’exercici n corresponents a períodes parcials del n-1 amb els augments pels meritats 
parcialment en l’any n, però que es paguen en n+1. 

Altres ajustament: 

Despeses realitzades pendents d’aplicar al pressupost: aquestes son les despeses 
recollides en el compte 413, en el seu haver per l’import dels pendents d’aplicar a 31 de 
desembre i en el seu deure, pels aplicar al llarg de l’exercici, procedents de l’exercici 
anterior. Els primers augmenten el dèficit en termes de comptabilitat nacional i els segons el 
disminueixen, doncs ja el va incrementar l’any anterior i en aquest tornen a incrementar-lo 
mitjançant la seva aplicació al pressupost, pel que s’ha de compensar aquesta doble 
imputació augmentant el superàvit. Però aquest ajustament com s’ha descrit és aplicable en 
fase de liquidació de l’exercici essent difícil determinar el saldo que quedarà a 31 de 
desembre en el compte 413, no es realitzar l’ajustament. 

Inexecució: el model de subministrament d’informació mitjançant l’oficina virtual ha inclòs 
l’ajustament del percentatge estimat d’inexecució o sobre execució del entre la relació 
d’ajustaments contemplats en l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
per relacionar el saldo resultant d’ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament conforme a les normes del sistema Europeu de Comptes altres 
ajustaments, que no estan previstos al manual de la IGAE pel càlcul de la estabilitat 
pressupostària. No s’estima aquest ajustament per no trobar-se en el manual del SEC editat 
per la Intervenció General de l’Estat. 

En resum, els ajustaments a la estabilitat pressupostària donen el següent resultat: 

INGRESSOS 

           Total     

      sense Transferències Total 

Capítols Ajuntament PMSAPM consolidar internes consolidat 

1. Impostos directes 16.673.000,00 0 16.673.000,00 0 16.673.000,00 

2. Impostos indirectes  600.000,00 0 600.000,00 0 600.000,00 

3. Taxes i altres ingressos  4.382.160,00 3.697.747,00 8.079.907,00   8.079.907,00 
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4. Transferències corrents  7.719.632,15 6.328.918,00 14.048.550,15 -6.328.918,00 7.719.632,15 

5. Ingressos patrimonials  162.641,00 11.370,00 174.011,00 -60.000,00 114.011,00 

6. Alienació inversions reals  0 0 0 0 0 

7. Transferències de capital 320.000,00 22.000,00 342.000,00 -22.000,00 320.000,00 

TOTAL INGRESSOS I AL VII  29.857.433,15 10.060.035,00 39.917.468,15 -6.410.918,00 33.506.550,15 

DESPESES           

      Total     

      sense Transferències Total 

Capítols Ajuntament PMSAPM consolidar internes consolidat 

1. Despeses de personal  8.316.589,25 5.812.906,00 14.129.495,25 0 14.129.495,25 

2. Desp. en béns corrents i serveis  10.611.148,90 2.792.259,00 13.403.407,90   13.403.407,90 

3. Despeses financeres  424.685,00 74.000,00 498.685,00 -60.000,00 438.685,00 

4. Transferències corrents  6.635.855,00 1.358.870,00 7.994.725,00 -6.328.918,00 1.665.807,00 

5. Fons de contingència i altres 
imprevistos 0 0 0 0 0 

6. Inversions reals  3.676.000,00 22.000,00 3.698.000,00 0 3.698.000,00 

7. Transferències de capital  193.155,00 0 193.155,00 -22.000,00 171.155,00 

TOTAL DESPESES I AL VII  29.857.433,15 10.060.035,00 39.917.468,15 -6.410.918,00 33.506.550,15 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
NO AJUSTADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ajustos per recaptació/previsió 
pressupost.           

cap. 1 171.731,90       171.731,90 

cap. 2 11.640,00       11.640,00 

cap. 3 -2.191,08 -1.848,87     -4.039,95 

Ajustos per liquidació PIE  (2008-
2010) 47.569,44       47.569,44 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
228.750,26 -1.848,87 0,00 0,00 226.901,39 
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AJUSTADA 

 

El pressupost que es presenta per la seva aprovació manté l’estabilitat pressupostària a 
nivell consolidat dels ens que composen el sector Administració Pública segons l’art.4.1 del 
Reglament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària. 

Per tant, amb la projecció de l’execució del pressupost municipal de 2017 es va arribar a la 
conclusió que aquest compliria amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, i si considerem 
l’impacte econòmic que poden representar les places de Policia Local vacants que es volen 
reposar, tenint en compte que el seu cost econòmic en total és de 111.716,47 euros 
(Retribucions bàsiques, complement de destí, complement específic i productivitat i cost de 
seguretat social a càrrec de l’empresa),  donat que es troben dotades en les partides 
corresponents del vigent pressupost de 2017, i suposant una execució del 100%  de l’ 
esmentada dotació no provocarà que s’incompleixi l’objectiu d’estabilitat pressupostària a 
31/12/2017. 

Per tant, es pot concloure que en cap cas es rebassen el límits fixats per la legislació 
reguladora de les Hisendes Locals, o en el seu cas, les Lleis de Pressupostos generals de 
l’estat (2016), en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament; i que el pressupost de 
2017 presenta capacitat de finançament en termes de comptabilitat nacional, així com es 
veu també en la liquidació del pressupost de 2015 i la previsió de liquidació de la de 2016, 
donant compliment al principi d’estabilitat pressupostària.” 

III. És d’aplicació l’article 20.1.2, apartats c) i h) de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. 

Primer. Sol·licitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la reposició de les tres places 
vacants del cos de la Policia Local de Martorell, incloses a l’Oferta d’ocupació pública de 
l’Ajuntament de Martorell de l’exercici 2016. 

Segon. Posar de manifest que amb aquesta mesura no es posa en perill el principi 
d’estabilitat pressupostària en la liquidació de l’exercici 2017. 

Tercer. Traslladar el present acord a intervenció, al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, així com als representants del personal de l’Ajuntament als efectes adients. 
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DICTÀMENS DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 

6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS FORMULADES 
ENVERS L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL A L’ÀMBIT DEL SECTOR 
P-7 INDUSTRIAL SOLVAY DE  MARTORELL, I D’APROVACIÓ PROVISIONAL 
D’AQUESTA MODIFICACIÓ. (EXP. 3024/2016-G). 

 
 Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 13 de febrer de 2017. 

 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Tal i com  es va aprovar en el plenari del passat mes 
d’octubre  el dia 17 exactament, avui proposem resoldre aquestes al.legacions seguint les 
recomanacions i les conclusions de l’informe tècnic. Hi ha hagut dos escrits d’al.legacions i  
s’han estimat parcialment doncs aprovar-ne unes i altres reconèixer-les com no aprovades.    
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Recordem que fa poc vam fer una... l’equip de govern va 
fer una modificació puntual d’aquest sector per adaptar-lo a les necessitats del promotor i 
ara com  amb paraules del Sr. Casasayas casualment estimen parcialment les al·legacions 
del promotor, casualitat també. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Hi van haver-hi dos paquets d’al.legacions, les 
al·legacions que es van aprovar van ser fetes no pel promotor sinó pels promotors, per la 
Junta de compensació de les quals vostè representant com l’Ajuntament també és part 
d’aquesta Junta de compensació.  
 
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple per 12 vots a favor dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVEI BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 
MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN i FRANCESC J.ARPAL MACIÀ, 4 vots 
en contra dels senyors/es JOSÉ A.SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD 
SANCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i 4 abstencions formulades pels 
senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN 
LLANOS i ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, acorda: 

 
I.- En sessió plenària ordinària tinguda el dia 17 d’octubre de 2016 es va aprovar inicialment 
la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell a l’àmbit del sector 
P-7 industrial Solvay de Martorell, promoguda per l’Ajuntament de Martorell. 
 
L’expedient de l’esmentada modificació puntual del PGOU 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 24 d’octubre de 2016, al diari “El Periódico” de la mateixa 
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data i als taulers d’edictes de la Corporació i de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Martorell d’idèntica data. 
 
Dintre del termini d’informació pública, que va finalitzar el dia 24 de novembre de 2016, es 
van formular al·legacions per part de: 
. Senyor Miquel Salaet Tobella, en nom i representació de la Junta de Compensació de la 
unitat d’actuació del sector P7 Industrial Solvay de Martorell (escrit amb RC núm. 12502, de 
data 23-11-2016). 
. Senyor Rafael Díez Jiménez, en nom propi i en representació de Martorell Viu (escrit amb 
RC núm. 12562, de data 24-11-2016). 
 
II.- 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 GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 
DE MARTORELL A L’ÀMBIT DEL SECTOR P-7 INDUSTRIAL SOLVAY DE  
MARTORELL. 
 
I.- Escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Miquel Salaet Tobella, en nom i 
representació de la Junta de Compensació de la unitat d’actuació del sector P7 
Industrial Solvay de Martorell (escrit amb RC núm. 12502, de data 23-11-2016). 
 
Al·legació única.-  Sobre els ajustos en els límits de les parcel·les. 
 
En l’informe tècnic redactat pel Cap de Territori i Sostenibilitat amb data 31 de gener de 
2017 es proposa estimar parcialment les al·legacions presentades, en el sentit de reconèixer 
els elements tècnics i les instal·lacions existents, i reubicar el sòl qualificat de PJ a la zona 
nord de la illa P2, sense modificar en cap cas les superfícies resultants de PJ i 8t-P7 
previstes en el document aprovat inicialment amb data 17 d’octubre de 2016. 

Conclusió: Es proposa estimar parcialment l’al·legació. 
 
II.- Escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Rafael Díez Jiménez, en nom propi i en 
representació de Martorell Viu, (escrit amb RC núm. 12562, de data 24-11-2016). 

Al·legació primera.-  Sobre l’oportunitat i el moment de la modificació. 
 
En la normativa urbanística vigent no existeix cap precepte que impedeixi tramitar una 
modificació puntual del planejament general mentre s’està executant la urbanització i/o 
l’edificació. 
 
En la documentació de la modificació del PGOU, en concret, en la Memòria de l’actuació, 
apartats “ MA01 Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació” i “MA02 
Objectius i criteris de l’ordenació”, es justifiquen abastament els motius i les raons d’interès 
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públic per procedir a la modificació d’aquest instrument de planejament, els quals donem per 
reproduïts per tal de no haver-los de repetir. 
 
El que addueix la al·legant sobre els cartells informatius de la llicència d’obres és una 
qüestió aliena a l’expedient de modificació del planejament general. 
 
Conclusió: Es proposa desestimar la primera al·legació. 
 
Al·legació segona.- Sobre els objectius. 
 
Els objectius que es volen aconseguir amb aquesta modificació del planejament general són 
legals i convenients per als interessos públics, tal com s’acredita en la Memòria de 
l’actuació, apartats “ MA01 Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació” i 
“MA02 Objectius i criteris de l’ordenació”. 
 
Les al·legacions presentades sobre els objectius de la Modificació es basen en aspectes 
estètics i pures opinions. 
 
Conclusió: Es proposa desestimar la segona al·legació. 
 
Al·legació 3.- Sobre el procediment 
 
El procediment seguit s’ajusta plenament a la normativa aplicable, que és la següent: 
articles 73 i 74, i 82 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme; articles 102 a 104, i 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i articles 22.2, apartat c) i 
47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per bé que és un assumpte aliè a aquest expedient, s’ha d’afirmar que la llicència 
d’edificació concedida en aquest sector compta amb tots els informes preceptius i és 
plenament ajustada a dret. 
 
Conclusió: Es proposa desestimar la tercera al·legació. 
 
Al·legació quarta.- Sobre els arguments 
 
Hem de reiterar el que s’ha exposat en relació a les al·legacions 1 i 2. 
 
Conclusió: Es proposa desestimar la quarta al·legació. 
 
Al·legació cinquena.- La mateixa secció demostra que el que s’està construint en 
l’actualitat no té res a veure amb el projecte aprovat i vigent. 
 
En la present Modificació es justifiquen abastament els motius i les raons d’interès públic per 
procedir a la modificació d’aquest instrument de planejament i no es troben dins els seus 
objectius, en cap cas, els paràmetres de regulació del projecte d’urbanització. 
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Conclusió: Es proposa desestimar la cinquena al·legació. 
 
Al·legació sisena.- Sobre la topografia original 
 
L’article 7.1. del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme prescriu que no es pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable de 
terrenys que tinguin un pendent superior al 20%.  
 
La present modificació del planejament no altera la classificació com a sòl no urbanitzable 
de cap terreny que tingui un pendent superior al 20%, per la qual cosa s’ajusta plenament al 
precepte reglamentari esmentat. 
    
Conclusió: Es proposa desestimar la sisena al·legació. 
 
Al·legació setena.- Sobre les zones verdes 
 
Tal com s’indica a la “Memòria de l’actuació, apartats “MA02 Objectius i criteris de 
l’ordenació” i “MA05 Justificació compliment article 98 TRLUC” en la present Modificació no 
s’altera la funcionalitat, la localització ni la superfície de les zones verdes previstes en 
aquest sector pel planejament vigent. 
 
Conclusió: Es proposa desestimar la setena al·legació. 
 
Al·legació vuitena.- El risc químic i la contaminació. Un greu problema ignorat. 
 
Quan es va tramitar el planejament general, que ara es modifica, ja es van sol·licitar i obtenir 
tots els informes dels organismes sectorials afectats per raó de llurs competències, els quals 
van ser favorables. 
 
Qualsevol persona que vulgui dur a terme una activitat econòmica en aquest sector haurà de 
donar compliment a la normativa aplicable en matèria mediambiental, sobre risc químic o 
sobre qualsevol altra matèria. 
 
Conclusió: Es proposa desestimar la vuitena al·legació. 
 
Al·legació novena.- Les torres i línies d’alta tensió. 
 
La present Modificació puntual de PPGOU no incorpora en els seus objectius l’afectació de 
les torres i  línies elèctriques d’alta tensió, les quals quedaran segons el planejament vigent. 
 
Conclusió: Es proposa desestimar la novena al·legació. 
 
Al·legació desena.- La sostenibilitat, els informes ambientals i la realitat. 
 
Les afirmacions que realitza el al·legant no són més que una pura i simple especulació, que 
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no es fonamenta en cap dada objectiva. 
 
Conclusió: Es proposa desestimar la desena al·legació.” 
 
III.- La legislació aplicable a la present modificació del PGOU és la següent: articles 73 i 74, 
i 82 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme; articles 102 a 104, i 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i articles 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Segons l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme en el cas de planejament 
urbanístic general, s’entén que són canvis substancials: 
a) L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del 
territori. 
b) L’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl. 
 
Els canvis que s’han d’introduir en l’aprovació provisional d’aquesta modificació del PGOU 
no estan compresos en cap dels supòsits previstos pel precepte esmentat, per la qual cosa 
com no són substancials no comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública, 
però s’han de fer constar en l’acord d’aprovació, tal com prescriu l’article 112.3 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per part del senyor Miquel Salaet 
Tobella, en nom i representació de la Junta de Compensació de la unitat d’actuació del 
sector P7 Industrial Solvay de Martorell (escrit amb RC núm. 12502, de data 23-11-2016), 
en el sentit de reconèixer els elements tècnics i les instal·lacions existents, reubicar el sòl 
qualificat de PJ a la zona nord de la illa P2. En tot cas, l’estimació parcial d’aquestes 
al·legacions no modifica les superfícies resultants de PJ i 8t-P7, previstes en la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell a l’àmbit del sector P-7 industrial 
Solvay de Martorell aprovada inicialment pel ple de l’Ajuntament de Martorell en data 17 
d’octubre de 2016. 
 
Segon.- Desestimar íntegrament les al·legacions formulades per part del senyor Rafael 
Díez Jiménez, en nom propi i en representació de Martorell Viu (escrit amb RC núm. 12562, 
de data 24-11-2016) pels motius expressats en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Martorell a l’àmbit del sector P-7 industrial Solvay de Martorell, promoguda per 
l’Ajuntament de Martorell, introduint envers l’aprovació inicial els canvis corresponents en 
els plànols I-3 “superposició ordenació vigent amb urbanització executada”, O-1 “qualificació 
del sòl al sector P-7” i O-2 “àmbit suspensió de llicències”, per tal d’adaptar-los a les 
al·legacions estimades parcialment en el punt primer d’aquest acord. 
 
Quart.- Lliurar l’expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 
perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
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Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones al·legants, tot adjuntant-los còpia de 
l’informe emès pel cap de l’àrea de territori i sostenibilitat en data 31 de gener de 2017, així 
com a l’àrea de territori i sostenibilitat. 

 
DICTÀMENS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: 

7.    PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA 
L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE MARTORELL, DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 
2016, DE RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE 
L’EXPEDIENT NÚM. 2534. (EXP.381/2017-G). 
 
 Es fa constar que en aquest punt de l’ordre del dia marxa de la sessió el regidor Sr. LLUÍS 
ESTEVE I BALAGUÉ. 
 
 També es fa constar que en aquest mateix punt surt de la sala el regidor Sr. ANTONIO 
CARVAJAL JIMÉNEZ.  
 
 Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 13 de febrer de 2017. 
 

La regidora Sra. Núria Canal diu: Bona nit a tothom, a data 28 de novembre com vostès ja 
saben la Comissió de Govern del Patronat va resoldre desestimar una reclamació de 
responsabilitat patrimonial que va ser notificada a la persona, a l’usuari, a la reclamant en 
data 7 de desembre del mateix any, en data 23 de desembre la persona reclamant presenta 
un recurs d’alçada sol.licitant que es revisés i que s’accepti la reclamació de responsabilitat 
patrimonial i que se l’indemnitzi amb el valor dels objectes que se li havien robat al seu fill al 
vestidor del Complex esportiu de la Vila, per tal de donar resposta a aquest recurs es 
procedeix a la revisió de la reclamació i el responsable de la instal.lació emet un informe 
sobre les al.legacions presentades  on conclou que aquest no aporta cap nova prova en 
relació als fets ocorreguts, als fets passats, per tant es proposa en aquest Ple de 
l’Ajuntament desestimar el recurs d’alçada interposat per la persona reclamant.  

El regidor Sr. José A. Simón diu: Regidora Canal li volia fer una consulta que crec que 
vostè ja va respondre l’altre dia però així ens quedarà clar i quedarà registrat, les guixetes  
que hi ha, hi ha de lloguer, hi ha lliures, si hi ha un furt a una guixeta de lloguer si que hi ha 
assegurança, a veure si ho vaig entendre bé, i si és una de les altres de les que tu has de 
posar el teu candaollavorsno hi ha assegurança i no cobreix l’Ajuntament o el Patronat , si 
és així que crec que ho vam entendre així, si que li agrairíem com a equip de govern que 
intentessin buscar una solució perquè ara no, però fa un temps si que ja va haver una onada 
de robatoris, ja fa un temps, intentem cercar la solució perquè els usuaris puguin anar 
tranquil·lament i puguin deixar el seu material a la guixeta.      
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La regidora Sra. Núria Canal diu: Si efectivament Sr. Simón ho va entendre molt bé, el que 
passa és que per part del usuaris que tenen la taquilla, la guixeta de lloguer s’estableix un 
contracte que en diuen, un contracte de dipòsit per la qual cosa el Patronat es fa 
responsable dels objectes personals que s’hi deixen a la guixeta, no així en el cas de les 
guixetes que no són de lloguer. 

Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple 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 CLRAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, 
SERGI CORRAL I BARÓN i FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, i 8 abstencions formnulades 
pels senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL 
ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA 
RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA  i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, acorda:  

 
Fets   

I. En data 28 de novembre de 2016, la Comissió de Govern del Patronat municipal de 
serveis d’atenció a les persones de Martorell va resoldre desestimar  la reclamació de 
responsabilitat patrimonial corresponent a l’expedient núm. 2534/2016, resolució que va ser 
notificada a la reclamant en data 7 de desembre de 2016. 

II. En data 23 de desembre de 2016 la Sra. M. Dolors Roda Safont presenta recurs d’alçada 
sol·licitant que se li accepti la reclamació de responsabilitat patrimonial i se la indemnitzi 
amb el valor dels objectes que li van robar al seu fill al vestidor del CE La Vila. 

III. Es procedeix a la revisió de la reclamació i el responsable de la instal·lació emet informe 
sobre les al·legacions presentades que és el següent: 

“Que la persona que va ser objecte del robatori va ser el seu fill Eduard Barceló Roda 
(abonat 16843) al vestidor masculí. 
Que la conserge de la instal·lació no recorda que li vagin ensenyar el cadenat trencat a que 
fan referència en el seu escrit en el moment de presentar el full de suggeriments, queixes i 
reclamacions. 
Que sempre es revisa els funcionament dels armariets quan hi ha una incidència. 
Que a l’entrada dels vestidors d’abonats hi ha un rètol informant que: “la utilització dels 
armariets dels vestidors que es fa de forma gratuïta per part dels usuaris dels serveis 
esportius del Patronat no constitueix un contracte de dipòsit, per la qual cosa, el Patronat no 
es fa responsable dels objectes personals que s’hi deixin mentre es du a terme l’activitat”. 
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Que el Complex Esportiu La Vila disposa d’armariets de lloguer pels usuaris que en vulguin 
fer- ne ús.” 
 
IV. Per tant, no aporta cap nova prova en relació als fets, i per tant no desvirtua la manca de 
nexe causal entre els fets i l’actuació de l’administració. 

Fonaments de dret 

Estatuts del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell. 
Article 30. Règim de recursos administratius. 

.../... 

2. Contra els acords dictats pel Consell Rector i per la Comissió de Govern del Patronat es 
pot interposar recurs d’alçada davant del Ple de l’Ajuntament de Martorell.  

3. El recurs d’alçada es regeix pel que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú. 

.../... 

D’acord amb el que precedeix,  

Primer.- Desestimar el recurs d’alçada interposat per la Sra. M. DOLORS RODA SAFONT, 
DNI 77627558M, contra l’acord de la comissió de govern del Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell de data 28 de novembre de 2016, de resolució de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial expedient núm. 2534/2016. 
 
Segon.-   Notificar aquest acord  a la recurrent, amb indicació del recurs corresponent. 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 

 
8.     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I ERC PERQUÈ 
MARTORELL ENTRI A LA ZONA 1 DEL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE 
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB). 
 
Es fa constar que en aquest punt de l’ordre del dia es torna a incorporar a la sessió el 
regidor Sr. ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ. 

El regidor Sr. Josep Casasayas llegeix la moció: 
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“Atès que el sistema tarifari integrat permet utilitzar diferents mitjans de transport (metro, 
autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i Rodalies de Catalunya) necessaris per fer un desplaçament amb un únic 
abonament de transport. 

Atès que aquest sistema permet utilitzar quatre mitjans de transport diferents i fer tres 
transbordaments dins de la limitació temporal i espacial establerta per al nombre de zones 
de la targeta que s'utilitzi. D'aquesta manera, els transbordaments no queden penalitzats. 

Atès que l'àmbit del sistema tarifari integrat arriba a un total de 296 municipis, dividits en 6 
corones i diferents sectors tarifaris. 

Atès que que la llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona defineix el 
marc competencial de la AMB en el sentit que la competència territorial de la AMB, segons 
l’article 2, avarca el terme municipal de tots els municipis que hi pertanyen, com és el nostre 
cas, i que la gestió del transport públic col·lectiu en superfície és una competència atribuïda 
per l’article 14. 

Atesa la llei 31/2010 que estableix a l’apartat c) de l’article 1.4 “la igualtat de tots els 
ciutadans a l’accés als serveis públics” i que el transport públic si no és accessible a tothom 
no pot ser considerat un servei públic. 

Atès que el nostre municipi pertany a la segona corona de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i com a tal estem integrats a la zona del 2 sistema tarifari integrat, creant un 
greuge comparatiu amb altres zones més allunyades que el nostre que sí formen part del 
sistema tarifari integrat.  

Atés que l’entrada a la zona 1 del sistema tarifari integrat, és una demanda històrica dels 18 
municipis que conformen la segona corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Atès que el canvi cap a la zona 1 comportaria un benefici clar per als 7 milions d’usuaris que 
anualment utilitzen el sistema tarifari integrat.  

Atès que el cost del transport per un usuari mig amb T-10, per exemple, baixaria a la meitat. 
Aquesta mesura, a més, acabaria amb el greuge comparatiu que pateix el municipi respecte 
d’altres poblacions més allunyades que sí formen part de la primera corona.  

Atès que la no pertinença a la Zona 1 provoca, entre d’altres, que menors de 16 anys no 
puguin accedir a la T-16 o que la gent gran, no pugui accedir als avantatges que inclou la 
Zona 1. 
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Atès que el nostre municipi, per tant, amb la inclusió a la zona 1, podria incorporar nous 
títols socials existents en els municipis de la Zona 1 com ara la T-4 (persones de més de 60 
anys o amb alguna discapacitat). 

Atès que recentment s’ha aprovat un Pla Metropolità de lluita contra la contaminació 
ambiental, que s'emmarca dins dels objectius de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per 
fomentar l'ús del transport públic i reduir el flux de vehicles privats sobre l'asfalt de la capital 
catalana i la rodalia.  

Atès que d’acord amb el pla, s’està treballant en la proposta que permeti l’entrada dels 
municipis de la segona corona a la zona 1 del sistema tarifari integrat. 

Atès que aquesta seria una proposta que s'emmarca en l'estratègia de l'AMB el trànsit rodat 
al territori, responsable del 70% de la contaminació atmosfèrica a les grans ciutats, una 
mesura per tant, que aniria en la línia de lluitar contra la contaminació ambiental, ja que 
previsiblement es convertiria en un estímul de la demanda, desincentivant l’ús del vehicle 
privat.  

En relació als antecedents exposats proposem al ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Instar l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i a l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) per tal que s’inclogui de forma immediata a Martorell a la zona 1 del 
sistema tarifari integrat de la xarxa de transport metropolità. 

Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.”  

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: El grup Popular recolzem aquesta moció doncs  ja 
que considerem que seria doncs molt més just pel ciutadans de Martorell, no obstant si el 
que volem és posar de manifest que la resta de municipis, altres municipis afectats que 
estan a la segona corona doncs tindrien el mateix dret que nosaltres a incorporar-se en 
aquesta primera corona, clar, i a llavors això qui ho paga ? aquí és on hi ha el problema, 
ATM, Consells Comarcals, Ajuntaments, Generalitat ? Ja que d’algun lloc haurien de sortir 
els diners que es deixarien de recaptar si això doncs fos així, ja que tots sabem que el que 
algú deixa de pagar doncs un o altre ho ha de fer, ho ha de pagar, ja que si no hores d’ara ja 
és un servei públic deficitari, encara aconseguiríem que fos més deficitari, per tant bé, però 
clar, d’alguna manera s’ha d’arribar a algun acord de que això doncs es pugui pagar 
d’alguna manera.  

La regidora Laura Ruiz diu: Nosaltres donarem suport a aquesta moció com no podia ser 
d’una altra manera, l’únic dir que habitualment quan es presenten les mocions en junta de 
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portaveus durant la setmana les rebem per correu electrònic i això ens permet fer 
aportacions, mirar-nos-les amb calma i en la nostra assemblea presentar-les, explicar-les i 
treballar-les, en aquesta cas no hem rebut cap de les mocions que ha presentat el govern, 
que si que les van exposar en junta de portaveus però per correu electrònic nosaltres no 
n’hem  rebut cap , només fer palès .    

El Sr. Alcalde  diu: Si em permet Sra. Ruiz jo he quedat tan sorprès com vostè, eh, perquè 
la instrucció  sempre és que a l’endemà de  la junta de portaveus les enviem sempre perquè 
es fer l’oferiment de les mocions, per tant, responsabilitat nostra, eh , si no ho hem fet, ja 
esbrinarem que ha passat, m’he quedat tan sorprès com vostè, i ho saben perquè sempre 
les enviem, fem l’oferiment en la junta de portaveus i normalment, no tots els portaveus ho 
fan però normalment després la major part de portaveus ens passem les mocions via correu 
electrònic precisament per si hi ha alguna aportació o alguna modificació que podem doncs 
accionar abans de portar-les, per tant, assumeixo la responsabilitat però repeteixo que he 
quedat tan sorprès com vostè.   

La regidora Laura Ruiz diu: En aquest cas només doncs comunicar-li que no les havien 
rebut i que donarem suport a la moció, clar. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Un parell de punts ràpid, en un dels atesos parla atès que 
la no pertinença a la zona 1 provoca entre altres que els menors de 16 anys no tinguin 
accedir a la T-16 , només recordar que estant a la zona 2 que hi entès on estem , aquests 
joves, aquestes joves tenen accés a aquesta targeta, justament va sortir aquí una pregunta 
en el Ple, on es va comentar, es va demanar pels fulletons que teníem que rebre de AMT, 
de l’àrea metropolitana, això els hi pregaré que ho rectifiquin perquè a la nostra manera de 
veure no és del tot cert o no és del tot correcte, torno a repetir a la zona 2 on estem ara 
aquest servei de la T-16 existeix i la gent jove (...) és igual a la zona 3 , és lo mateix és que 
m’ho he llegit avui a la tarda, si ara , a la zona 3 existeix aquesta T-16, i per tant és un error, 
que fiqui zona 2, zona 3, existeix i per tant aquesta targeta ja la poden demanar com va 
reconèixer el regidor Bargués en aquell Ple on parlàvem d’aquesta pregunta, va ser així, 
vam demanar per la informació que ens passava l’AMT ens va dir que la resposta m’he llegit 
que el segon  semestre d’aquest 2017 tornarien a enviar els fulletons per tornar a enviar a la 
gent afectada correcta. I després nosaltres votarem a favor però crec que lo més just és que 
com  s’ha dit abans aquí, no sé si tots però la majoria o entre ells Martorell perquè està molt 
a prop de l’anterior municipi que pertany a l’àrea metropolitana potser que ens plantegéssim 
s’ha aprovat molts anys entrar per fi a l’àrea metropolitana que seria el més just, poder 
gaudir de les avantatges i també de les despeses i responsabilitats que això comporta, no? 
Per tant aquestes serien les nostres dos aportacions i com he dit abans rectificar la zona 3 
per lo que he comentat de la zona 2, el nostre vot serà a favor.  
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El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Evidentment, una incorporació a unes tarifes més 
econòmiques representa que pel que financia la festa diguéssim té que posar-hi més diners, 
en aquest cas, si els usuaris passen a tenir, si els martorellencs     estem a la zona 1 
evidentment ens tocarà pagar menys diners, per exemple, una T-10 en còmput anual 
comptant es pot comptar de moltes maneres, però comptant dos viatges al dia i comptant 11 
mesos l’any, de passar amb una T-10, de passar d’estar a la zona 3 a estar a la zona 1 
significa més de 500 € per la persona que compra això, que evidentment algú ho ha de 
pagar, tal com diu el Sr. Tomàs l’estar dintre de l’àrea metropolitana representa una sèrie de 
gastos i aquests gastos sufraguen una part del transport, però a més hi ha un altre part que 
vindria sufragada pel presumible increment de volum de gent que pogués agafar el 
transport, que quedés convençut de que amb aquests nous preus agafar el transport públic 
surt molt més a compte que anar amb cotxe privat encara que sigui compartint cotxe, es per 
tant el que proposem aquí representaria en el cas de la T-10 uns estalvis aproximats de més  
500 € l’any o amb la tarifa trimestral de més de 250 € l’any, per tant, jo crec que tothom 
estarem d’acord que si aconseguim això seria un gran benefici per la gent que ens hem de 
desplaçar diàriament a altres poblacions fora de Martorell.  

Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents: 

“Atès que el sistema tarifari integrat permet utilitzar diferents mitjans de transport (metro, 
autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i Rodalies de Catalunya) necessaris per fer un desplaçament amb un únic 
abonament de transport. 

Atès que aquest sistema permet utilitzar quatre mitjans de transport diferents i fer tres 
transbordaments dins de la limitació temporal i espacial establerta per al nombre de zones 
de la targeta que s'utilitzi. D'aquesta manera, els transbordaments no queden penalitzats. 

Atès que l'àmbit del sistema tarifari integrat arriba a un total de 296 municipis, dividits en 6 
corones i diferents sectors tarifaris. 

Atès que que la llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona defineix el 
marc competencial de la AMB en el sentit que la competència territorial de la AMB, segons 
l’article 2, avarca el terme municipal de tots els municipis que hi pertanyen, com és el nostre 
cas, i que la gestió del transport públic col·lectiu en superfície és una competència atribuïda 
per l’article 14. 

Atesa la llei 31/2010 que estableix a l’apartat c) de l’article 1.4 “la igualtat de tots els 
ciutadans a l’accés als serveis públics” i que el transport públic si no és accessible a tothom 
no pot ser considerat un servei públic. 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                   54 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Atès que el nostre municipi pertany a la segona corona de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i com a tal estem integrats a la zona del 2 sistema tarifari integrat, creant un 
greuge comparatiu amb altres zones més allunyades que el nostre que sí formen part del 
sistema tarifari integrat.  

Atés que l’entrada a la zona 1 del sistema tarifari integrat, és una demanda històrica dels 18 
municipis que conformen la segona corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Atès que el canvi cap a la zona 1 comportaria un benefici clar per als 7 milions d’usuaris que 
anualment utilitzen el sistema tarifari integrat.  

Atès que el cost del transport per un usuari mig amb T-10, per exemple, baixaria a la meitat. 
Aquesta mesura, a més, acabaria amb el greuge comparatiu que pateix el municipi respecte 
d’altres poblacions més allunyades que sí formen part de la primera corona.  

Atès que la no pertinença a la Zona 1 provoca, entre d’altres, que menors de 16 anys no 
puguin accedir a la T-16 o que la gent gran, no pugui accedir als avantatges que inclou la 
Zona 1. 

Atès que el nostre municipi, per tant, amb la inclusió a la zona 1, podria incorporar nous 
títols socials existents en els municipis de la Zona 1 com ara la T-4 (persones de més de 60 
anys o amb alguna discapacitat). 

Atès que recentment s’ha aprovat un Pla Metropolità de lluita contra la contaminació 
ambiental, que s'emmarca dins dels objectius de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per 
fomentar l'ús del transport públic i reduir el flux de vehicles privats sobre l'asfalt de la capital 
catalana i la rodalia.  

Atès que d’acord amb el pla, s’està treballant en la proposta que permeti l’entrada dels 
municipis de la segona corona a la zona 1 del sistema tarifari integrat. 

Atès que aquesta seria una proposta que s'emmarca en l'estratègia de l'AMB el trànsit rodat 
al territori, responsable del 70% de la contaminació atmosfèrica a les grans ciutats, una 
mesura per tant, que aniria en la línia de lluitar contra la contaminació ambiental, ja que 
previsiblement es convertiria en un estímul de la demanda, desincentivant l’ús del vehicle 
privat.  

En relació als antecedents exposats proposem al ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 

Primer.- Instar l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i a l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) per tal que s’inclogui de forma immediata a Martorell a la zona 1 del 
sistema tarifari integrat de la xarxa de transport metropolità. 

Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.”  

9.   MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I ERC DE 
SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A 
CATALUNYA. 
 
El regidor Sr. Lluís Amat llegeix la moció: 
 
“Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb 
els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les 
persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i 
l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i 
en general, la millora de la qualitat de vida de les persones.  

L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de 
ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent 
que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, 
transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que  impacten 
transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics. 

Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta 
en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han 
de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant 
el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les 
tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses. 

Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel 
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i 
FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat 
Digital. 

Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es 
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques  i els 
actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació: 
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- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 

- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer 
una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 

- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), 
tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les 
empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional. 

- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital. 

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Martorell l’adopció dels següents: 

ACORDS 

Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació 
de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les 
accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte. 

Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.” 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: És evident que aquest és un pacte adient per a fer 
una Administració més oberta, àgil i senzilla i eficaç tant i com es diu a la pròpia moció. 

El regidor Sr. José A. Simón  diu: Com hem intentat fer a la moció de la pagesia intentem 
fer en la mesura que puguem totes les mocions que es presenten, intentem una mica baixar 
les de Martorell i parlar una mica de Martorell.  Ja portem quasi dos anys de legislatura des 
de les primeres Comissions Informatives i Consells Rectors i de forma reiterativa els hi 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 havien estat assignats 
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a un expedient amb un enllaç per a poder-hi accedir però sense les claus. Llavors al 
demanar com hi podíem accedir ens van respondre que eren proves i que encara no era 
operatiu.  També sens va dir que ens convocarien en una formació per a l’ús del programa 
d’expedients electrònics.  Comentar que encara estem esperant aquesta convocatòria, fins i 
tot vostè, Sr. Amat, després del Ple Extraordinari de 30 de maig del 2016 al preguntar-li ens 
va respondre que havien fet un canvi en el programari i que en  breu ens donarien accés el 
qual tampoc el tenim.  Per això li tornem a preguntar en quin estat està la consulta 
electrònica dels expedients i quan tindrem aquest accés? I dic per que com deien l’altre dia 
moltes vegades presentem mocions com la de la pagesia, moltes mocions que aprovem que 
votarem a favor d’aquesta moció com no potser d’una altra manera, però si després si 
baixem a Martorell, doncs veiem que han passat dos anys i ni tan sols el que dèiem també 
abans amb lo del pavelló ni tan sols podem accedir a un expedient electrònicament.  Hem de 
venir aquí a baix a fer unes fotocòpies, potser també comencem per casa i em sembla 
perfecte aquesta moció, la votarem a favor i perfecte, però li demanem si us plau que 
comencem a tota la tasca que ja fa dos anys que es van comprometre que faríem i que 
encara estem esperant, gràcies.   

El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Vagi per davant que el nostre grup municipal votarà a 
favor d’aquesta moció doncs no serem nosaltres que ens posarem d’esquenes a la realitat 
dels temps actuals.  No obstant voldríem aprofitar per a fer-ne certes consideracions sobre 
aquest tema.  Primer de tot no hauríem de confondre qe tecnologia suposi necessàriament 
comunicació.  La comunicació requereix de molts més matisos de significat, d’emissor i 
receptor, de capacitat de parlar  i de saber escoltar.  Per tant no confiem en que tenim una 
alta tecnologia i que permet la comunicació  aquesta hi sigui present.  Una altra possible 
equívoc que està plasmat en aquest Pacte Nacional per a la societat digital és afirmar que 
digitalització sigui sinònim de democratització, no sempre.  La democratització és un 
concepte i una praxis molt més complexa, molt més humana, requereix de molta més 
maduresa social i el fet d’establir xarxes digitals no ho substitueix ni activa.  Tot plegat és 
com posar una ampla i llarga xarxa de vies però no ens assegura ni la qualitat ni la intenció 
ni el destí dels trens que hi passen.  Precisament el fet de que la societat digital arribi a totes 
les cases i a totes les butxaques amb els nostres smartphons encara ens obliga més a 
cuidar els continguts i ens ha de fer plantejar si tota aquesta infraestructura serveis per 
apropar-nos a la felicitat humana o ens idiotitza més cap a un estat incessant d’informació 
banal innecessària.  No ens oblidem que allò que està fallant de veritat a la societat és la 
manca de cohesió social, de justícia i l’equitat real per a tothom.  Això és contingut, és 
substantiu i s’ha d’abordar de manera humana i profunda.  Estaríem molt equivocats si 
pensem que pel fet d’estar molt més interconnectats facilitant l’accés a la informació pública i 
agilitzant tràmits ens ha de garantir més benestar.  La societat digital és necessària, però és 
virtual.  L’aliment i la casa que tothom ha de tenir en justícia, la felicitat que tothom té dret a 
gaudir un cop cobertes les seves necessitats no son virtuals son reals, son de carn i ossos.  
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Vigilem doncs en confondre la digitalització com una eina que per ella mateixa ens hagi 
d’ajudar a resoldre els problemes, podria ser que fes un efecte contrari i que estan cada cop 
més digitalitzats i més virtualitzats acabéssim no sabent resoldre els veritables problemes 
socials que patim. Una altra cosa de manera més pràctica, l’adhesió a aquest pacte digital 
suposarà que Martorell formi part de les estratègies desmarcat de territori intel·ligent? 
Suposarà una millor qualitat de connexió digital universal i gratuïta? Seria desitjable, ja que 
si defensem la societat digital i cantem les seves excel·lències amb coherència hauríem de 
gaudir del millor servei, un servei actual on precisament i em dirigeixo a vostè regidora de 
Comunicació i de Cooperació i Participació que per la seva trajectòria d’esquerres com la 
nostra i les bones intencions que m’ha fet arribar en diverses converses mantingudes, 
sempre hem arribat a un binomi comú, pluralitat i transparència.  Suposo i ens dona la 
sensació des del nostre grup que vostè aquesta feina no li faciliten des de dins dels seu 
Equip de Govern o hi ha algú d’ells que si oposa, no obstant agraïm la seva voluntat i com 
he dit al principi el nostre sentit del vot serà a favorable, gràcies. 

El regidor Sr. Lluís Amat diu: Bé domés per matisar una miqueta no és cert que no s’hagin 
fet moltes coses des d’aquest punt de vista a l’Ajuntament de Martorell.  Jo crec que tenim 
tres actuacions que han fet en els darrers anys molt importants.  Una és el cablejat que s’ha 
fet a tot el poble de la fibra òptica.  Estem en un 90 % aproximadament i amb servei a la 
gran majoria de gent.  Hem adquirit un programa jo crec que pioner en quant a la gestió 
digital dels expedients de la casa, amb tots els problemes que representa i totes les 
dificultats doncs pot portar i que no ha sigut tot allò ràpid que hem volgut però sí que ens ha 
facilitat moltíssim la feina als tècnics de la casa.  I per últim també tot això, i ho dic per 
aquest ordre per és el que vam considerar que era més adient, vem engegar el Portal de la 
Transparència, un Portal que en el 2015 estava en un percentatge molt petit del mapa del 
Info-participa i que actualment estem bastant per sobre de la mitja de municipis que tenim 
aquí al voltant com pot ser Abrera, Olesa o la mateixa ciutat de Barcelona en tots els 
recursos que té, per tant ens queda encara camí per fer, és ben cert, tenim alguna carència 
com vostè ha esmentat, no és mentida, però també és cert que crec que actualment estem 
ja amb un nivell bastant bo o òptim de l’administració i de la digitalització a casa nostra.  

 Sotmesa la moció a votació, aquesta resulta aprovada per unanimitat dels assistents: 

“Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb 
els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les 
persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i 
l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i 
en general, la millora de la qualitat de vida de les persones.  

L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de 
ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent 
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que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, 
transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que  impacten 
transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics. 

Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta 
en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han 
de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant 
el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les 
tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses. 

Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel 
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i 
FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat 
Digital. 

Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es 
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques  i els 
actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació: 

- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 

- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer 
una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 

- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), 
tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les 
empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional. 

- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital. 

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Martorell l’adopció dels següents: 
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ACORDS 

Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació 
de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les 
accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte. 

Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.” 

10.   MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I ERC PER 
DEMANAR LA MILLORA URGENT DELS SERVEIS DE SALUT DELS USUARIS 
DE L’ÀREA D’INFLUÈNCIA DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 
DE MARTORELL. 
 

El Sr. alcalde diu: Vagi per endavant aquesta és una moció que vem treballar des d’aquest 
Ajuntament d’acord amb la direcció i els tècnics de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i 
que hem traslladat  des de Martorell a la resta de municipis de l’àrea d’influència, és a dir, 
els 12 municipis restants així com al propi Consell Comarcal la qual va ser aprovada per 
unanimitat i s’ha aprovat a tots els municipis de l’entorn on s’ha presentat.   
 
El regidor Sr. Albert Fernández llegeix la moció:   
 
“La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell dóna servei d’atenció sanitària 
especialitzada a 13 municipis de les comarques del Baix Llobregat Nord, Anoia i Alt 
Penedès. És l’Hospital de referència per a un total de 160.000 persones. 

 L’estructura física de l’Hospital és insuficient per donar resposta a la demanda assistencial 
generada en la seva àrea d’influència. Les mancances estructurals i la insuficiència 
pressupostària, agreujada per les retallades econòmiques, implica que l’objectiu de donar 
atenció hospitalària amb equitat a tot el territori de referència no s’assoleix i aquest fet es 
tradueix en demores per la realització de proves diagnòstiques, llistes d’espera per visitar als 
pacients i, també, llistes d’espera quirúrgiques.  

La situació no és nova, però si s’ha agreujat per la infradotació econòmica. Des de fa anys 
es planteja la seva necessària ampliació, fins i tot l’any 2007 el Departament de Salut va 
plantejar la construcció d’un nou hospital a Martorell. L’any 2008 i l’any 2015 es van 
presentar al Departament de Salut Plans Estratègics i Directors per intentar donar resposta 
adequada i objectiva a les mancances assenyalades. 
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 Hem de tenir en compte que l’envelliment de la població i l’augment dels malalts crònics 
complexos demana una adequació dels serveis sanitaris del nostre territori, que no s’ha 
produït. 

 El dèficit estructural, la insuficiència pressupostària i l’arribada de la grip ha precipitat i 
evidenciat la situació de mancança estructural, agreujant la situació. Les darreres setmanes 
l’actual estructura hospitalària no ha pogut donar resposta adequada a la demanda 
assistencial, fet que es tradueix en demores en l’atenció per als nostres ciutadans. 

Per les raons exposades, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Martorell l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 

Primer. Demanar una reunió amb el Conseller de Salut i un compromís públic del 
Departament de Salut per donar resposta als problemes plantejats. 

Segon. Desenvolupar el Pla Estratègic i Director que garanteixi l’ampliació de l’Hospital de 
Martorell, amb la millora estructural i els professionals necessaris per donar resposta 
adequada i necessària a la demanda de salut dels nostres veïns. 

Tercer. Reclamar al Departament de Salut la dotació econòmica necessària per 
desenvolupar les millores adequades i exigides. En concret i de manera prioritària: 

a. El desenvolupament d’una Unitat d’Hospitalització Domiciliària i una unitat de 
subaguts a l’àrea. 

b. L’ampliació dels recursos sociosanitaris per donar resposta a la complexitat dels 
pacients crònics. 

c. La millora dels recursos destinats a l’atenció primària per afavorir la prevenció i les 
activitats comunitàries i assistencials que han de permetre que es resolguin la 
majoria de les urgències de nivell 4 i 5 fora de l’àmbit hospitalari i que els pacients 
siguin atesos satisfactòriament  al nivell assistencial que correspongui. 

Quart. Donar suport a les reivindicacions efectuades pel Comitè d’Empresa de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Martorell, pels treballadors i treballadores i pels veïns i veïnes, perquè 
puguin atendre als ciutadans i ciutadanes amb la professionalització que els caracteritza i 
fer-ho sempre amb dignitat. 

Cinquè. Traslladar aquests acords al Conseller de Salut, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals del Baix 
Llobregat, l’Anoia i l’Alt Penedès i als ajuntaments de Sant Andreu de la Barca, Pallejà, 
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Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Collbató, Sant Esteve de Sesrovires, Castellví 
de Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d'Hortons, Masquefa i el Bruc.” 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: El Grup Popular recolzem evidentment aquesta 
moció, no obstant considerem que hem de ser realistes i que per tant doncs hem de tocar de 
peus a terra.  D’una banda el dèficit estructural i la insuficiència pressupostària no és 
exclusiva de l’Hospital de Martorell.  Tots els Hospitals de Catalunya es troben 
malauradament en la mateixa situació.  Des del 2007 s’han perdut 10.000 lloc de treball a la 
sanitat catalana.  La Generalitat té un deute.. uns 80.000 milions d’euros.  El deute només 
amb el nostre Ajuntament és de 4 milions d’euros.  El problema de fons és que l’actual 
Govern de la Generalitat té unes prioritats que estan molt allunyades de les necessitats reals 
dels seus ciutadans.  La Generalitat malauradament tira els diners a cabassos en un procés 
que està fora de tota lògica.  En  els pressupostos d’aquest 2017 té previst destinar un 
mínim de 120 milions d’euros per un procés independentista enlloc de destinar-los a evitar la 
saturació i el col·lapse dels hospitals catalans.  Amb la manca d’infraestructures sanitàries 
que pateix Catalunya per a poder donar resposta a les necessitats dels pacients la gravetat i 
la responsabilitat que suposa destinar tants milions d’euros al procés rupturistes mentre hi 
ha hospitals com el nostre de Martorell saturats amb plantes tancades sense recursos i 
sense poder pagar més professionals sanitaris.  En un país normal aquests diners no es 
destinarien a projectes futuristes servirien per a contractar més metges i més infermeres per 
obrir plantes, per evitar que hi hagin malalts tirats en passadissos sense que se’ls atengui en 
condicions.  Que no és una voluntat de les infermeres com va dir el Conseller Comin fa uns 
dies, simplement és el fruit de la tossuda realitat.  Aquesta hauria de ser una prioritat pel 
President Puigdemont enlloc de prioritzar la divisió de la societat catalana.  Per a la majoria 
de catalans és prioritari entre d’altres tenir hospitals en condicions, però hi ha gent que no és 
així per l’actual govern de la Generalitat de Catalunya, per tant, aquesta hem de dir que és 
una moció d’unes intencions, políticament molt correcta, aprovada a tots els ajuntaments del 
nostre voltant afectats per l’Hospital de Martorell i el Consell Comarcal però que tots sabem 
que molt difícilment canviarà algo mentres tinguem un govern a la Generalitat que tingui les 
prioritats equivocades.  Si més no ja fa un mes que s’ha aprovat aquesta moció a la resta 
d’ajuntaments i en el Consell Comarcal i en aquest mes que ha canviat? Absolutament res, 
gràcies.  

El regidor Sr. José A. Simón diu: Farem primer dos minuts d’una mica d’història de com 
ha arribat aquesta moció, per que crec que també és interessant que tothom que ens estigui 
escoltant ho sàpiga.  Després del darrer Ple l’Equip de Govern ens va dir que estaven 
treballant en una moció per intentat consensuar una moció.  Aquesta moció a la resta de 
grups no ens va arribar, al final  nosaltres li vam fer un correu electrònic a l’Humbert, al Cap 
de Protocol, i li vam demanar...escolta Humbert si hi ha una moció com a mínim veure-la no 
estaria mal si se suposa que s’està consensuant una moció i el Sr. Humbert ens la va enviar.  
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Al dia següent o dos dies posteriors el dia 30 de gener el nostre grup municipal, després de 
parlar amb el representant dels treballadors els hi vam fer una proposta de millora d’aquesta 
moció, 30 de gener, encara no hem rebut resposta.  Li vam enviar un correu electrònic amb 
la moció i els acord afegint un parell de coses que tot seguit els hi comentaré a la resta de 
grups municipals i a tothom i a l’Equip de Govern principalment.  Què deien aquestes 
millores segons, sota el nostre punt de vista?  

Primer que en aquesta reunió que ens demana el conseller de Salut  també hi estessin 
presents el Comité d’empresa de l’Ajuntament i la resta de grups municipals.  Creiem que 
per transparència i per Salut Pública és bo que estiguem tots en aquesta reunió. 

Segon que el Pla estratègic s’activi al 2017 i no deixar-ho sense data, o sigui crec que és bo 
posar una data, intentar com a mínim quan se fixa un objectiu posar en quina data es vol 
aconseguir aquest objectiu.  Després vam demanar també la reobertura de les urgències del 
CAP de Buenos Aires per descongestionar l’Hospital i la millora i ampliació del pressupost 
del PADES, aquestes eren les quatre coses que nosaltres proposàvem com a millora. No 
hem rebut resposta de l’Equip de Govern, entenem que no hi ha voluntat de recollir-les, tot i 
això, votarem a favor de la que vostès presenten per que em sembla que lo prioritari és 
l’Hospital de Martorell, gràcies. 

El Sr. alcalde diu: Només recordar-li que quan vem anunciar i crec que ho vaig fer jo mateix 
ho consensuaríem no estava dient amb els grups municipals sinó que des de l’Ajuntament 
amb l’Hospital faríem una moció bàsicament tècnica també demanant les els dèficits 
estructurals que tenim i que ho considerem amb la resta de municipis de l’àmbit, cosa 
diferent, amb la resta de municipis de l’àmbit per...que de fet és el que ha passat, és el que 
ha passat per que els 12 municipis restants han aprovat aquest moció, això sí, adaptant-la 
cadascú, això els hi vam dir sempre a la.. en les seves necessitats locals, tot i que només hi 
ha hagut crec que 2 ajuntaments que ho hagin modificat, la resta ho han aprovat directament 
a la mateixa moció que hem presentat i era el Consell Comarcal, per tant  i era el Consell 
Comarcal de fet per unanimitat de tots els grups municipals van votar, van donar suport a 
aquest moció i nosaltres per operativa, com que nosaltres fem el Ple el tercer dilluns de cada 
mes, sabíem que seriem els últims en aprovar-la després de que tots els altres l’haguessin 
aprovat i així ha estat, eh.  Només faig aquesta apreciació.  

El regidor Sr. José A. Simón diu: Només li faig un apunt també, aclareixi també ni tan sols 
hem rebut resposta amb aquest correu electrònic de fa 21 dies ara, que el hi vam fer una 
proposta de millora i ni tan sols responen. 

El Sr. alcalde diu: Crec, crec que sí que li van respondre, no jo, crec que sí que li van 
respondre i li van dir que hi havia alguna de les coses que vostè posava, escolti un moment, 
un segon, crec que segons m’han dit eh!, potser això si que no li puc assegurar per que no 
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ho he fet jo, si ho hagués fet jo sí que li asseguraria, no ho he fet jo, però pel que m’han dit 
crec que li van dir que hi havia dues qüestions, doncs li explico, si em permet li explico Sr. 
Simón, si em permet li explico per que no es podien incloure per una raó per que la moció 
era la mateixa que feien córrer pels 13 municipis primer, segon per que vostè incloïa coses 
que eren d’àmbit local com per exemple una Unitat d’urgències que després com veu hi ha 
una altra moció que parla d’això que presentem avui també eh! que volem una unitat 
d’urgència 24 hores a Martorell, però és  una altra moció per que doncs per que si aquesta 
l’havíem de fer tot el conjunt de municipis doncs no podíem posar coses només locals sinó 
una cosa, la moció havia de versar sobre un objectiu d’hospital, que sí que és un hospital 
que és hospital de referència per 13 municipis per això no hi ha coses local, si no li van dir 
per que a mi m’havien dit que li havien comentat, si no li van dir li explico jo.  I després i 
després hi havia una altra cosa que la reunió amb el conseller Comin, home, jo no conec 
cap reunió d’un conseller amb un alcalde o un ajuntament on hi vagin tots els grups 
municipals per que en tot cas el que demanen a la moció és que hi hagi la reunió amb tots 
els alcaldes de tots els municipis afectats que és el més normal quan es va a veure un 
conseller, no hi aniran tots els grups municipals de tots els ajuntaments a veure el conseller, 
això de tota manera vostès com a grup municipal poden demanar, només faltaria anar a 
veure el conseller, vostès com a grup municipal això ho poden fer sempre que vulguin.  
Aquestes son les raons per les quals no els hi vam recollir aquestes modificacions, és 
aquesta.  

El regidor Sr. José A. Simón diu: Perdoni, ja que ha respòs totes, hi ha una que no m’ha 
respost i que el Comitè d’empresa pugui estar a aquesta reunió? Tampoc es podia fer?  

El Sr. alcalde diu: Li explico.  El Comitè d’empresa el conseller Comin vindrà a Martorell i al 
primer que anirà a veure i a més a més li hem demanat és que vagi a veure al Comitè 
d’empresa i ho fa a més a més.  Normalment té per costum quan va als hospital anar a 
veure te una reunió a part sempre amb el comitè d’empresa i això crec que els membre del 
Comitè d’empresa del nostre hospital de l’Hospital de Martorell ho saben, crec que ho saben 
i em sembla, jo diria, diria eh!, no n’estic segur que vostè també ho sap això, diria, però vaja, 
en fi, té la paraula el Sr. Tomás, oi Sr. Tomás que ha demanat la paula? 

El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Comencem dient el nostre sentit de vot, ja li vam comentar 
en l’anterior Ple que seria a favor que estaríem al seu costat i al de tots els que desitgem 
que aquest problema se solucioni però estem parlant d’un problema que no és nou, que ja fa 
anys ho hiverns que s’està produint.  Nosaltres a l’anterior Ple vam presentar una moció 
d’urgència que vostès no van voler aprovar la urgència que l’hi comparat amb la que vostès 
ens van fer arribar i en cap moment contradeia el que s’està dient aquí.  Aquesta està molt 
més argumentada tenint en compte que s’ha fet també amb tècnics, però ara és un bon 
moment per recordar per que no es va aprovar en aquell dia aquella urgència d’aquella 
moció que tampoc es contradeia com dèiem amb aquesta que presentem avui.  Vostè ha 
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parlat dels altres ajuntaments, voldria recordar Sr. alcalde si no vostè em corregeix que 
aquell Ple vostè va dir que ja s’havia posat en contacte amb altres ajuntaments amb els 13 o 
12 ajuntament, nosaltres vam contestar que nohavia estat així fins el dijous o divendres amb 
una reunió que vostès van coincidir en un acte si no recordo malament de la PIMEC.  També 
voldríem comentar que és bo que tots els ajuntaments vagin plegats, que el Consell 
Comarcal vagi plegat, però no oblidem que aquí a Martorell és on està l’hospital i que vostès 
estan a la Junta de Patrons on vostè si no estic equivocat és el president, per tant un pel 
més de responsabilitat que els altres ajuntament penso modestament que sí que tenim.  I 
abans d’acabar vostè ha parlat del conseller Comin, entenc que a la moció es demana una 
reunió, que vindrà aquí a veure al Comitè d’empresa, no sé si es reunirà al passadís o en 
algun despatx amb el Comitè d’empresa, permetim la broma eh! per que si aquest conseller 
seu és el que te que decidir alguna cosa sobre això, el Sr. Arpal ho ha dit per sobre, quan és 
el que ha dit que ja li estava bé que els malalts d’urgències estiguessin als passadissos per 
que les infermeres així ho podrien controlar i seguir de més a la prop, “apaga y vámonos”, si 
aquest senyor que ha fet aquests comentaris, aquest conseller de la Generalitat si ha fet, 
que els ha fet aquests comentaris i pel que el col·lectiu d’infermeria li va demanar la seva 
dimissió immediata, pues la veritat és que no hi confiem en absolut i nosaltres com hem dit 
votarem a favor per que ja li vem comentar també en el seu moment, però i entenc el que 
diu vostè que no podem anar tots els regidors en aquesta reunió possible que es pugui 
produir amb el conseller Comin, però sí que seria, penso jo eh!, un gest de bona voluntat no 
anar tots els regidors però sí un membre consensuat de tota l’oposició anar a  aquesta 
reunió, penso que seria positiu, però repeteixo si aquest senyor el que ha dit això dels 
passadissos és el que ens te que arreglar això que no és una situació nova no hi creiem, 
però Sr. alcalde li vaig dir anirem a on sigui amb vostè per a defensar això, gràcies. 

El Sr. alcalde diu: Només una petita precisió Sr. Tomás, no és el meu conseller i també és 
el seu i és el de tots els catalans, per que és el conseller de Salut i de Sanitat d’aquest país i 
per tant jo que he estat.. com li diria....punyent amb aquest tema, no d’ara sinó de fa mesos, 
també li haig de dir que el conseller Comin, que va venir a Martorell, vostès ho saben el dia 
de la marató, es va comprometre a venir durant el mes de març a Martorell i a visitar 
l’Hospital de Martorell i també els hi vaig dir en el seu moment que ens va, en aquell dia, ens 
va dir que el nostre tema dels hospitals prioritaris a Catalunya i que el dèficit estructural que 
tenim que és important no és només per la.. el brot gripal o l’epidèmia de grip dels...de les 
dues, tres, quatre setmanes que que bé durant cada any, sinó per que això és conjuntural i 
sabem que hi ha moments complicats no només a Martorell sinó a la resta d’hospitals de 
sistema SISCAT i de tots els hospitals del país, sinó que tenim un problema estructural 
important des de fa temps i els hi he explicat a vostès amb la Junta de Portaveus que 
nosaltres hi ha una ratio recomanada per l’autoritat sanitària que és tenir un llit cada 1000 
habitants i nosaltres tenim 127 llits al nostre hospital i som 160.000 usuaris potencials amb 
tota la zona d’influència, això hi ha un Pla director, un Pla estratègic i un Pla funcional 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
homologat pel propi departament que diu que sí que això ha d’anar per aquí però que no hi 
ha, no hi ha, no hi havia els recursos suficients.  Enguany que el pressupost de Salut també 
creix, nosaltres li hem demanat que hi hagi aquest esforç de contractació d’activitat per a 
poder fer front a la inversió necessària d’ampliació i equipament i això és el que hem fet i ho 
hem fet i ell ens ha dit que ens atendrà a les nostres peticions i jo no tinc per que no creure-
me’l amb aquest conseller o amb qualsevol altre  per que jo un conseller quan em diu que 
apostarà i que a més a més doncs em dona una sèrie d’afirmacions jo no tinc per que no 
creure-me’l i per tant quan vingui aquí a Martorell, en tot cas com que quan ve un conseller a 
Martorell saben vostès sempre els convidem a tots vostès a fer una recepció oficial a 
aquesta sala de plens, vostè mateix li pot dir això que ens deia i llavors doncs ell en primera 
mà doncs li li respondrà. 

El regidor Sr. Albert Fernández diu: L’Hospital de Martorell necessita créixer per a poder 
millorar el servei que presta als ciutadans de Martorell i del Baix Llobregat. Recordo que en 
temps de la consellera Geli quan eren temps de bonança econòmica es parlava de 
l’ampliació de la construcció d’un nou hospital a Martorell que no va arribar.  El dèficit 
estructural, la manca d’espai i la insuficiència pressupostària i l’augment de l’activitat 
assistencial en el període de grip aflora una situació de saturació i una manca de resposta 
adequada a la demanda assistència que genera demores.  Aquest problema el vivim en el 
nostre hospital i també a altres centres del país en època d’epidèmia.  Abans ho explicava 
en temps de la consellera Geli es parlava d’un nou hospital que no va arribar. Als anys 2008 
i 2015 es va presentar al departament de Salut plans directors i estratègics per a poder 
donar una resposta adequada a la demanda assistencial.  S’ha treballat per a donar 
solucions, s’ha ampliat els espais d’urgències i consultes externes però cal anar més enllà.  
L’Hospital de Martorell és el Centre d’Atenció Especialitzada de 160.000 persones de les 
poblacions del Baix Llobregat Nord, l’Alt Penedès i l’Anoia.  El compromís dels professionals 
és inequívoc.  La tasca dels treballadors i treballadores minimitza aquest dèficit però cal 
donar una adequada resposta a la situació.  Ens cal guanyar espais assistencials i 
augmentar la dotació econòmica ambdues coses ens permetrà assolir el repte de millorar 
l’atenció ciutadana i per fer hi ha diferents maneres d’afrontar aquesta situació des de la 
queixa continuada i estèril buscant l’erosió política del contrari i si em permeten l’expressió 
utilitzant la tàctica dels voltors o també es pot abordar de manera constructiva, forta i 
enèrgica però constructiva. En aquesta línia el nostre alcalde ha impulsat que tots els 
municipis de l’àrea d’influència de l’Hospital consensuem un text on es recull la demanda de 
millora dels serveis sanitaris un text consensuat pels diferents ajuntaments de diferent color 
polític que des del punt de vista institucional demanem tots a una que millori l’atenció 
sanitària de Martorell i les poblacions de referència de l’Hospital de Martorell.  Tots plegats 
demanem un compromís públic i explícit del departament de Salut per a donar resposta als 
problemes plantejats.  Demanem desenvolupar el Pla estratègic i director que garanteixi 
l’ampliació de l’Hospital de Martorell en la millora estructural i el professionals necessaris per 
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a poder donar una resposta adequada i necessària a la demanda de salut dels nostres 
veïns.  La millora del servei de salut va més enllà de l’Hospital de Martorell per que la Salut 
es treballa en xarxa i no de manera aïllada per això reclamem el desenvolupament d’una 
Unitat d’Hospitalització domiciliària i una Unitat de Subaguts a l’àrea, l’ampliació de recursos 
sociosanitaris per a donar resposta a la complexitat dels pacients crònics i el especial èmfasi 
la millora de recursos destinats a l’atenció primària per afavorir la prevenció i les activitats 
comunitàries i assistencials que han de permetre que es resolgui la majoria de les urgències 
de nivell 4 i 5 fora de l’àmbit hospitalari i que els pacients siguin atesos satisfactòriament al 
nivell assistencial que correspongui.  Totes aquestes demandes son conegudes i 
compartides pels treballadors i treballadores de l’Hospital que han de poder disposar de les 
eines i equipaments per a poder atendre als ciutadans i ciutadanes amb la 
professionalització que els caracteritza i fer-ho sempre amb dignitat. 

El regidor Sr. José A. Simón diu: Només dos apunts, ràpid Sr. Albert, dos apunts.  
Recordo que vostè habilita amb un partit que va estar totalment en contra de la construcció 
d’un nou hospital, van ser vostès eh! lo de.. l’Hospital.. que no volíem un hospital, recordi’m 
també per que si volem ara tornar abans i dir el tripartit una altra vegada, lo que volguem, 
però va ser el seu partit qui va estar en contra de tot això. I després un altra apunt, és cert 
que hi ha maneres de fer les coses però la seva política de anar fent-se fotos al facebook i 
notes de premsa no sé si és la correcte però buscar un consens, gràcies. 

El regidor Sr. Lluís Tomás diu: De forma breu jo crec que s’ha comentat ja aquí en alguna 
de les consideracions que ha fet el Sr. Albert Fernández i evidentment no hi estem d’acord i 
vostè Sr. alcalde ha parlat del ratio, correcte, no sé si en aquest ratio caldria incloure o 
entenc que està en el Pla Director sinó vostè em corregirà el tema de els llits que no es fan 
servir i que estaven on estava abans l’antiga Residència Sant Joan de Déu, entenc que un 
dels compromisos del Pla Director era recuperar aquests llits que evidentment no 
solucionaria el tema per que estem parlant de molta demanda i molt de col·lapse però 
entenem que les coes van per aquí i torno a repetir i escolti’m el felicito per la moció que 
vostè va proposar als altres ajuntaments tot i que alguns ajuntaments després d’haver fet 
una nota de premsa el dimarts després del Ple el dia després de que s’havia consensuat 
amb els altres ajuntaments una moció, que va passar amb els altres ajuntaments? Van 
començar a trucar als mitjans d’informació parlo d’Esparreguera, van dir: escolta’m l’alcalde 
va dir: no sé absolutament res de tot això que m’esteu parlant, es va corregir, es va fer tres o 
quatre dies després em sembla perfecte i torno a repetir si amb qui tenim que confiar és en 
aquest conseller que ha dit tot això he dit si ha estat una errada el conseller de tots però 
m’he referit a vostès per que és del seu partit de Junts o de la seva coalició Junst pel Sí, res 
més, entenc que és el meu conseller i el tinc que respectar i evidentment el dia que vingui 
Sr. alcalde, Sr. Fonollosa vindré i personalment li diré de bones maneres com no pot ser 
d’una altra manera i li agraeixo quan ens convida amb els altres conseller sap que venim i si 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                   68 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
tenim alguna cosa a dir ho diem, li direm personalment i res més que ens agradaria que això 
es desencallés, però com hem dit també el Sr. José Simón ho veiem difícil o com el mateix 
Arpal han passat ja uns quants dies, entenem que no s’arreglarà d’avui per demà, però 
tinguem confiança, gràcies. 

El Sr. alcalde diu: Si, abans a la primera intervenció seva Sr. Tomás ha dit que jo havia dit 
que havia parlat amb tots els alcaldes, no, jo havia dit que havia parlat amb alguns alcaldes 
eh!, això si repassa com que tenim la sort de que a més a més les actes son literals, si les 
repassa veurà que vaig dir en aquell moment que havia parlat amb alguns alcaldes i és cert 
no havia parlat amb tots i al final vaig parlar amb tots, la mateixa setmana eh! per tant, amb 
el Sr. Rivas que és l’alcalde d’Esparreguera també hi vaig parlar eh! hi vaig parlar 
posteriorment però també hi vaig parlar, és més al Consell Comarcal vam fer una sessió, 
suposo que vostè ho sap on ens van convidar tots els alcaldes per a parlar dels temes de 
salut de la comarca tant de la zona nord, com de la zona centre, com la zona delta eh!, son 
diferents, a més a més hi vam enfocar també amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.   

El regidor Sr. Albert Fernández diu: Com ja he dit en la primera intervenció hi ha un camp 
de millora molt clar i definit per a treballar per a la millora dels serveis sanitaris de Martorell, 
hi ha qui es perd amb retòriques, busquen culpables o en comptes de buscar solucions hi ha 
qui cerca el rèdit polític en situacions difícils i complicades.  A nosaltres ens agrada cercar 
solucions als problemes i empenyem per a resoldre’ls i en aquests sentit crec que s’ha fet 
una feina constructiva l’alcalde ha sabut liderar una demanda de millora i ha aconseguit que 
si sumessin tots els ajuntaments del territori, tots junts a la recerca de la millora i no ens 
oblidem del nostre objectiu que no és un altre que el treball serè i ferm per a la millora dels 
serveis sanitaris de Martorell. 

 Sotmesa la moció a votació, aquesta resula aprobada per unanimitat dels assistents: 

“La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell dóna servei d’atenció sanitària 
especialitzada a 13 municipis de les comarques del Baix Llobregat Nord, Anoia i Alt 
Penedès. És l’Hospital de referència per a un total de 160.000 persones. 

 L’estructura física de l’Hospital és insuficient per donar resposta a la demanda assistencial 
generada en la seva àrea d’influència. Les mancances estructurals i la insuficiència 
pressupostària, agreujada per les retallades econòmiques, implica que l’objectiu de donar 
atenció hospitalària amb equitat a tot el territori de referència no s’assoleix i aquest fet es 
tradueix en demores per la realització de proves diagnòstiques, llistes d’espera per visitar als 
pacients i, també, llistes d’espera quirúrgiques.  

La situació no és nova, però si s’ha agreujat per la infradotació econòmica. Des de fa anys 
es planteja la seva necessària ampliació, fins i tot l’any 2007 el Departament de Salut va 
plantejar la construcció d’un nou hospital a Martorell. L’any 2008 i l’any 2015 es van 
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presentar al Departament de Salut Plans Estratègics i Directors per intentar donar resposta 
adequada i objectiva a les mancances assenyalades. 

 Hem de tenir en compte que l’envelliment de la població i l’augment dels malalts crònics 
complexos demana una adequació dels serveis sanitaris del nostre territori, que no s’ha 
produït. 

 El dèficit estructural, la insuficiència pressupostària i l’arribada de la grip ha precipitat i 
evidenciat la situació de mancança estructural, agreujant la situació. Les darreres setmanes 
l’actual estructura hospitalària no ha pogut donar resposta adequada a la demanda 
assistencial, fet que es tradueix en demores en l’atenció per als nostres ciutadans. 

Per les raons exposades, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Martorell l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 

Primer. Demanar una reunió amb el Conseller de Salut i un compromís públic del 
Departament de Salut per donar resposta als problemes plantejats. 

Segon. Desenvolupar el Pla Estratègic i Director que garanteixi l’ampliació de l’Hospital de 
Martorell, amb la millora estructural i els professionals necessaris per donar resposta 
adequada i necessària a la demanda de salut dels nostres veïns. 

Tercer. Reclamar al Departament de Salut la dotació econòmica necessària per 
desenvolupar les millores adequades i exigides. En concret i de manera prioritària: 

a. El desenvolupament d’una Unitat d’Hospitalització Domiciliària i una unitat de 
subaguts a l’àrea. 

b. L’ampliació dels recursos sociosanitaris per donar resposta a la complexitat dels 
pacients crònics. 

c. La millora dels recursos destinats a l’atenció primària per afavorir la prevenció i les 
activitats comunitàries i assistencials que han de permetre que es resolguin la 
majoria de les urgències de nivell 4 i 5 fora de l’àmbit hospitalari i que els pacients 
siguin atesos satisfactòriament  al nivell assistencial que correspongui. 

Quart. Donar suport a les reivindicacions efectuades pel Comitè d’Empresa de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Martorell, pels treballadors i treballadores i pels veïns i veïnes, perquè 
puguin atendre als ciutadans i ciutadanes amb la professionalització que els caracteritza i 
fer-ho sempre amb dignitat. 
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Cinquè. Traslladar aquests acords al Conseller de Salut, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals del Baix 
Llobregat, l’Anoia i l’Alt Penedès i als ajuntaments de Sant Andreu de la Barca, Pallejà, 
Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Collbató, Sant Esteve de Sesrovires, Castellví 
de Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d'Hortons, Masquefa i el Bruc.” 

11.    MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I ERC PER 
DEMANAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’URGÈNCIES D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA (CUAP) A MARTORELL. 
 
El regidor Sr. Albert Fernández llegeix la moció: 
 
“Els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) donen suport a les demandes 
d’assistència sanitària urgent com a alternativa als serveis hospitalaris, i donen cobertura a 
l’atenció domiciliària fora de l’horari d’atenció dels Centres d’Atenció Primària.  

Són centres dotats amb els professionals i la tecnologia necessària per atendre els pacients 
que presenten urgències de complexitat moderada i ofereixen assistència mèdica els 365 
dies de l’any, les 24 hores del dia.  

Aquest model de reordenació  d’atenció és vigent des de l’any 2005, quan es va obrir el 
primer CUAP del país. Les urgències que no suposen risc vital s’atenen als CAP en horari 
diürn i als CUAP les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.  

Hi ha moltes situacions que es poden resoldre en els CUAP perquè disposen de servei 
d’analítiques, radiologia i boxos d’observació. A qualsevol centre sanitari amb atenció 
urgent, CUAP o hospital, hi ha un sistema de triatge on un sanitari selecciona l’ordre 
d’atenció per gravetat i no per ordre d’arribada.  

Als CUAP es fa servir el Model Andorrà de Triatge (MAT) què és un model amb cinc nivells 
d’urgència. Una persona amb un nivell de triatge IV (menys urgent) i V (no urgent) és aquella 
que pot esperar a ser atesa sense risc per a la salut. 

Els nivells de triatge IV i V es poden atendre en els CUAP els 365 dies de l’any, les 24 hores 
del dia. Si un pacient arriba al centre amb un nivell superior, al CUAP es fan les tasques 
d’atenció i estabilització i els tràmits oportuns per la derivació a l’hospital. 

Segons el propi Departament de Salut un 52% de les urgències ateses a l’hospital es 
podrien haver resolt en un Centre d’Urgències d’atenció primària (CUAP). 

La localització  del CUAP és estratègica per poder donar resposta a la demanda ciutadana i 
actuar com a alternativa real a les urgències hospitalàries. L’accessibilitat i la proximitat als 
ciutadans és clau. 
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L’Hospital de Martorell dóna servei a 160.000 habitants dels municipis de Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Martorell, Castellví de Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, 
Masquefa, Sant Esteve de Sesrovires, Abrera, Esparreguera, El Bruc i Collbató. I es troba 
ben comunicat i al centre geogràfic d’aquest territori.  

El 16 de febrer de 2007 es va inaugurar en un dels municipis limítrofs del territori el CUAP 
del Baix Llobregat Nord, concretament a Sant Andreu de la Barca, en els baixos d’un 
habitatge, i amb una superfície de 731 metres quadrats, en una decisió que entenem va 
obeir a una decisió d’oportunitat i context polític del moment.  

Sense entrar a qüestionar la decisió, els fets constaten que el dispositiu no ha assolit, tot i el 
compromís dels professionals que hi treballen, un dels objectius del CUAP com alternativa 
als serveis d’urgències hospitalaris. 

Aquestes darreres setmanes, tots els municipis de l’àrea d’influència de l’Hospital de 
Martorell hem aprovat mocions i propostes de resolució on, entre altres coses, demanem “la 
millora dels recursos destinats a l’atenció primària per afavorir la prevenció i les activitats 
comunitàries i assistencials que han de permetre que es resolguin la majoria d’urgències de 
nivell IV i V fora de l’àmbit hospitalari i que els pacients siguin atesos satisfactòriament al 
nivell assistencial que correspongui”. 

ACORDS: 

Per tot l’exposat, els grups municipals de CIU i ERC demanem: 

1.    La construcció a Martorell d’un CUAP que doni atenció les 24 hores del dia, els 365 dies 
a l’any, accessible a tota la població de referència i que actuï de manera efectiva i 
coordinada com alternativa als serveis d’urgència de l’Hospital. 

2.    La dotació de professionals  i els equipaments necessaris per la seva posada en 
funcionament. La titularitat pública del dispositiu assistencial. 

3.    Que presti els següents serveis: 

– Atenció urgent al centre i atenció a domicili. 

– Atenció a malalties agudes i reaguditzades. 

– Atenció per traumatismes lleus (embenats, guixos, etc.) 

– Atenció quirúrgica menor (sutures, cures, cremades, etc.). 

– Radiologia i Anàlisis clíniques. 
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4.    Comunicar l’acord als ajuntaments de Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Castellví de 
Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, Masquefa, Sant Esteve de Sesrovires, Abrera, 
Esparreguera, El Bruc i Collbató. A la direcció gerència de l'Hospital de Martorell, al Comitè 
d'empresa de l'Hospital de Martorell, als treballadors de l'Hospital de Martorell. Al director del 
Servei d'Atenció Primària de l'ICS del Baix Llobregat Nord, als directors del equips d'atenció 
primària del territori i als treballadors de l'ICS de les poblacions esmentades. Al director del 
CatSalut, al Conseller de Salut i als grups parlamentaris del parlament de Catalunya.” 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: El Grup Popular i suposo que també la resta de 
grups doncs estem encantats doncs de demanar en aquest cas la construcció d’aquest 
CUAP no?, però clar les reserves en aquests moments hi son i ojalà i ojalà que estigués 
equivocat.  D’altra banda considero que no ha estat gaire afortunat el qüestionar el que al 
2007 doncs s’inaugurés aquest CUAP del Baix Llobregat en un altre municipi ja que es diu 
doncs de que no es qüestiona però d’altra banda doncs si s’hi fa un esment doncs en aquest 
cas que crec que no no és adient.  D’altra banda també hem de constatar que amb el tema 
de la Sanitat precisament tenim l’exemple i la mala experiència de la consellera Geli no? tal 
com ha dit abans el regidor Fernández amb el nou hospital eren temps de bonança 
semblava que això era d’un dia per l’altra i han passat molts anys i estem sense l’Hospital 
nou, gràcies. 

La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Des de Movem Martorell en primer lloc òbviament 
donarem suport a aquesta moció però ens sorgeixen alguns dubtes, bé a part de sumar-nos 
al comentari que ha fet el regidor Arpal en torn a aquest judici que s’ha emès sobre una 
decisió que es va prendre en un moment donat que no vam entendre exactament per que 
està aquesta frase que vostès no entenen que va obeir a una decisió d’oportunitat i context 
polític del moment la inauguració del CUAP de Sant Andreu de la Barca, nosaltres no ho 
entenem així i volíem deixar-ho constar.  Ens sorgeixen alguns dubtes en primer potser la 
idoneïtat d’un CUAP a Martorell on t’he hi ja hi ha un hospital que dona uns serveis i unes 
urgències creiem que potser el que passaria si no hi ha una bona difusió del que és un 
CUAP que és de fet el que passa actualment, la gent no sap la diferència entre CAP, CUAP i 
Hospital, segurament a efectes pràctics quedaria probablement infrautilitzat.  La gent aniria 
com sempre fa a l’Hospital si te qualsevol problema que al CAP normalment no li puguin no 
li puguin resoldre.  La proposta que nosaltres fèiem Sr. alcalde no era obrir un CUAP sinó 
reobrir les urgències del CAP nocturnes i reobrir el CAP que hi havia abans, però no obrir un 
CUAP. Que no estem en contra a priori com li comentava al principi però sí que ens 
sorgeixen dubtes, aquest n’és un, potser seria més idoni al nostre parer que estigués en un 
municipi que... com per exemple Olesa o Abrera que potser la gent que ve més de la zona 
del Bruc o de Collbató pogués tenir més a prop un CUAP i no hagués de desplaçar-se fins a 
l’Hospital de Martorell i d’aquesta manera també descongestionar una mica les urgències de 
l’Hospital.  Finalment dir doncs que si aquest CUAP serà cent per cent públic, sempre 
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donarem suport.  Si es pretén privatitzar com s’ha intentat fer amb el CAP mitjançant una 
entitat de base associativa o una unitat de gestió de l’atenció primària EBA o UGAP mai 
estarem d’acord. Si volen fer un CUAP que sigui cent per cent públic, si no ho serà doncs 
més endavant ja ens trobaran de cul com en aquests casos, gràcies. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Començaria dient si fa un moment hem parlat el tema dels 
recursos per millorar i tirar endavant amb bona voluntat de tothom, recursos econòmics, els 
tema de l’Hospital no sé que dir del CUAP tot i que li adelanto i avui és curiós per que totes 
les mocions estan aprovades per unanimitat que el nostre vot serà a favor, però sí que si no 
recordo malament Sr. alcalde vostè a la junta de portaveus o a la Comissió informativa, 
repeteixo ara no recordo bé quin dels dos llocs va dir que no es tractava de construir un 
CUAP  sinó que l’edifici actual del CAP la part de baix o per darrera es podria fer una 
reestructuració entenc que lo que vostè va dir va per aquí. 

El Sr. alcalde diu: Si, si, si em permet  ja que m’interpel·la directament és eh li explico, 
quan es va fer la remodelació de l’actual Centre d’Assistència Primària de Buenos Aires a 
Martorell la planta baixa ja es va preparar per que hi hagués instal·lat un CUAP  en aquells 
moments allò que deia la Sra. Ruiz eh, doncs es va decidir en aquell moment doncs que 
enlloc de Martorell es fes a Sant Andreu de la Barca.  Nosaltres no qüestionem el de Sant 
Andreu de la Barca ni molt menys però sí que sabem que un CUAP allà on hi ha un hospital 
d’aguts amb un amb un servei d’urgències com el nostre doncs en el triatge si en el mateix 
carrer hi tens un CUAP doncs descongestiones molt les urgències del Hospital, moltíssim i 
tota la zona de l’àrea d’influència quan té un malalt el primer que pensa és anar a Martorell 
per que és on hi ha les urgències de l’hospital si les de nivell 4, 5 que són les de primària si 
en el propi triatge el sanitari pot fer el triatge, pot dir, escolti aquí tenim el CUAP que anirà 
que el tenim aquí mateix segur que descongestionaria moltíssim el servei d’urgències de 
l’Hospital. Jo entenc el que deia la Sra. Ruiz però i el que diu vostè Sr. Tomás però el CAP 
quan es va fer en el projecte inicial s’havia pensat que el baixos s’havien de fer per un 
CUAP, després una decisió pel que sigui i no la discuteixo però el van situar a Sant Andreu 
de la Barca però en va deixar a nosaltres sense un CUAP que per que ens entengui, per que 
es cert el que diu vostè que la gent quan sent un CUAP vol dir Centre d’Urgències 
d’Assistència Primària eh! o d’Atenció Primària, per tant el el és un centre d’urgències a més 
a més molt més ben equipat que un CAP per atendre urgències de primària de de 
bàsicament de nivells 4 i 5.   

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: I voldria acabar aquesta intervenció en el que han dit els 
altres dos companys que m’han precedit on es fa una ehhh un repàs a la història del 2007 
amb una superfície de 731 metres quadrats en una decisió que entenem ara ho ha suavitzat 
dient que tampoc hi entra però sí que és cert que aquí a la moció apareix una decisió 
d’oportunitat i context polític del moment, la mateixa oportunitat que han tingut vostès durant 
8 o 9 anys de parlar amb el departament de Salut governat pels seus grups, pel grup de tots 
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però per Convergència i Unió la mateixa oportunitat que han tingut vostès en 7 o 8 anys 
també política de poder portar el CUAP aquí a Martorell.  I després el segon paràgraf que 
diu sense entrar a qüestionar la decisió ehhh...les...ehhh els fets constaten que el dispositiu 
assolit que tot el compromís... vostès tenen dades Sr. Albert de les visites que es fan? A 
diari? Tenen dades de quina és la patologia? Tenen dades de qui és el diagnòstic que s’està 
fent en el CUAP de Sant Andreu de la Barca? Per tant coincidint amb els altres companys 
entenc que aquesta aquest paràgraf d’aquí personalment crec que no ha estat massa 
encertat, gens encertat, gràcies. 

El regidor Sr. Albert Fernández diu: Els centres d’atenció d’urgència primària els CUAP 
son centres vinculats a l’atenció primària que donen resposta a l’assistència sanitària urgent 
com alternativa als serveis hospitalaris, donen cobertura a l’atenció domiciliària fora de 
l’horari d’atenció dels centres d’atenció primària i són equipaments a la dotació necessària 
com dèiem abans per a poder atendre la satisfacció de les urgències dels pacients i a poder 
resoldre amb satisfacció els nivells més baixos d’urgències.  També com he dit abans quan 
he llegit la moció segons dades del propi departament de Salut i concretament d’aquest 
darrer trimestre el 52 % de les urgències ateses a l’Hospital es podrien haver resolt en un 
CUAP. Els CUAP tenen el màxim sentit quan es disposen en poblacions i llocs accessibles 
al territori, accessibles pels ciutadans de la societat on hi ha el CUAP i accessibles també 
als ciutadans de les poblacions que s’atendran en aquest CUAP, en aquest sentit Martorell 
disposa d’una excel·lent comunicació amb els pobles que tenen com a referència l’Hospital 
de Martorell.  Aquest fet també afavorirà la resolució... hi afavoriria la resolució de les 
urgències de nivell 4 i 5 sense la necessitat de que s’utilitzés l’hospital.  En aquest sentit 
reclamem per Martorell disposar d’un dispositiu CUAP que garanteixi l’atenció sanitària les 
24 hores del dia els 7 dies de la setmana i els 365 dies de l’any.  Entenem que aquest 
dispositiu dóna resposta a l’acord 3r.C de la moció 9 que és l’anterior, la que parlàvem 
anteriorment, que acabàvem d’aprovar que reclamàvem la millora dels serveis sanitaris on 
diu textualment: la millora dels recursos destinats a l’atenció primària per afavorir la 
prevenció i les activitats comunitàries i assistencials que han de permetre que es resolgui la 
majoria de les urgències de nivell 4 i 5 fora de l’àmbit hospitalari i que el pacients siguin 
atesos satisfactòriament al nivell assistencial que correspongui. 

La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Bé nosaltres compartíem uns dubtes me’ls ha....bueno, 
mig resolt, en tot cas votarem a favor d’aquesta moció que es faci el CUAP  i veurem si 
realment els efectes que té són els que... els que tots el govern considera... consideran.  De 
tota manera i atenent als comentaris que que hem criticat jo crec que tant... tant el Partit 
Popular, com PSC, com nosaltres, demanaríem en tot cas que es treiés aquest paràgraf de.. 
de..de judici crític a una decisió de posar el CUAP a Sant Andreu de la Barca.  Ens sembla 
que això no toca en una moció i que evidentment doncs ens costa bastant més votar a favor 
quan en la part expositiva s’està jutjant a qui va prendre aquella decisió, en qualsevol cas 
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demanaríem que es treiés des de... des de...a partir de metres quadrats fins a urgències 
hospitalàries, és senzillament un paràgraf i una frase que diuen una decisió que entenem..i 
una decisió d’oportunitat i context polític del moment, gràcies. 

El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Em sembla correcta l’exposició que ha fet la companya 
Ruiz però jo torno a.. sobre el segon paràgraf Sr. Albert Fernández per a fer aquest 
accelerament que es fa aquí vostès tenen dades de quantes visites s’estan fent?, quina és la 
patologia?, quins són les persones que han estat ateses? Només un exemple que em van 
passar des del CUAP de Sant Andreu en un aquests dies de màxima... de màxim col·lapse 
per que ens entenguem, entre ells gent de Martorell pel CUAP de Sant Andreu de la Barca 
van passar 200 persones.  Si féssim un trasllat de que...a lo millor de que... si no existís el 
CUAP aquell poguessin vingut aquí a urgències molt més col·lapse.  Nosaltres estarem a 
favor d’aquesta moció però si us plau si  me les pot fer arribar si aquestes dades de visites 
diàries, de patologia, de diagnòstics, tot això li agrairé, gràcies. 

El Sr. alcalde diu: Jo els hi he recordat més d’una vegada i vostè Sr. Tomás li haig d’anar 
recordant constantment que malgrat jo soc el president de la Junta de Patrons de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Martorell, allò és una institució que en tot cas tot allò que tingui 
referència amb dades de la institució les ha de demanar a la institució, allà, no aquí.  Aquí 
pot demanar vostè totes les dades que vulgui de l’Ajuntament ja ho sap, però quan fa 
referència a l’Hospital, per que jo soc el president de la Junta de Patrons on hi ha molts més 
patrons eh!, vostè ja ho sap això i per tant això ho ha d’adreçar però és per un tema de 
conducta, és un tema de conducta reglamentària eh! vull dir, però ho ha d’adreçar sempre 
via hospital eh! i llavors allà el rebran i com altres vegades ha fet eh! i li han atès doncs la 
seva sol·licitud, doncs allà li atendran. Ah! Les dades del CUAP de Sant Andreu de la Barca, 
jo com vol que sàpiga les dades....ah! molt bé, molt bé.  Les tenen, les dades sí que les 
tenen per això el departament de Salut eh!, el departament de Salut que es pot adreçar 
vostè i demanar-li al departament de Salut les dades d’atenció a les urgències de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Martorell i les dades d’atenció als serveis d’urgències del CUAP de 
Sant Andreu de la Barca i allà li diran quines són les que s’atenen a més a més per nivells 
eh!, les 4 o 5 que són les que atenen al CUAP bàsicament i les que atenem aquí a Martorell 
i veurà vostè quines diferències hi ha. 

El regidor Sr. Albert Fernández diu: Només per reiterar eh!, estem convençuts que un 
CUAP a Martorell milloraria l’atenció sanitària dels ciutadans de Martorell però també de les 
poblacions del voltant.  La localització cèntrica i la proximitat de l’hospital son claus, poder 
resoldre com dèiem abans un 52 % de les visites que avui s’atenen a l’Hospital de Martorell 
milloraria la situació de saturació de l’Hospital, tindria un efecte positiu a la millora 
d’accessibilitat de l’atenció primària, doncs els metges de família també podrien disposar de 
més.. de més temps per atendre visites programades, és per això que volem un Centre 
d’Urgència d’Atenció Primària les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i els 365 dies de 
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l’any i reclamarem una assistència doncs a aquest centre sense entrar a valorar a fons 
decisions de.. de fa uns anys no!, moltes gràcies.  

Sotmesa l’esmentada moció a votació, aquesta resulta aprobada per unanimitat dels 
assistents: 

“Els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) donen suport a les demandes 
d’assistència sanitària urgent com a alternativa als serveis hospitalaris, i donen cobertura a 
l’atenció domiciliària fora de l’horari d’atenció dels Centres d’Atenció Primària.  

Són centres dotats amb els professionals i la tecnologia necessària per atendre els pacients 
que presenten urgències de complexitat moderada i ofereixen assistència mèdica els 365 
dies de l’any, les 24 hores del dia.  

Aquest model de reordenació  d’atenció és vigent des de l’any 2005, quan es va obrir el 
primer CUAP del país. Les urgències que no suposen risc vital s’atenen als CAP en horari 
diürn i als CUAP les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.  

Hi ha moltes situacions que es poden resoldre en els CUAP perquè disposen de servei 
d’analítiques, radiologia i boxos d’observació. A qualsevol centre sanitari amb atenció 
urgent, CUAP o hospital, hi ha un sistema de triatge on un sanitari selecciona l’ordre 
d’atenció per gravetat i no per ordre d’arribada.  

Als CUAP es fa servir el Model Andorrà de Triatge (MAT) què és un model amb cinc nivells 
d’urgència. Una persona amb un nivell de triatge IV (menys urgent) i V (no urgent) és aquella 
que pot esperar a ser atesa sense risc per a la salut. 

Els nivells de triatge IV i V es poden atendre en els CUAP els 365 dies de l’any, les 24 hores 
del dia. Si un pacient arriba al centre amb un nivell superior, al CUAP es fan les tasques 
d’atenció i estabilització i els tràmits oportuns per la derivació a l’hospital. 

Segons el propi Departament de Salut un 52% de les urgències ateses a l’hospital es 
podrien haver resolt en un Centre d’Urgències d’atenció primària (CUAP). 

La localització  del CUAP és estratègica per poder donar resposta a la demanda ciutadana i 
actuar com a alternativa real a les urgències hospitalàries. L’accessibilitat i la proximitat als 
ciutadans és clau. 

L’Hospital de Martorell dóna servei a 160.000 habitants dels municipis de Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Martorell, Castellví de Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, 
Masquefa, Sant Esteve de Sesrovires, Abrera, Esparreguera, El Bruc i Collbató. I es troba 
ben comunicat i al centre geogràfic d’aquest territori.  
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El 16 de febrer de 2007 es va inaugurar en un dels municipis limítrofs del territori el CUAP 
del Baix Llobregat Nord, concretament a Sant Andreu de la Barca, en els baixos d’un 
habitatge, i amb una superfície de 731 metres quadrats, en una decisió que entenem va 
obeir a una decisió d’oportunitat i context polític del moment.  

Sense entrar a qüestionar la decisió, els fets constaten que el dispositiu no ha assolit, tot i el 
compromís dels professionals que hi treballen, un dels objectius del CUAP com alternativa 
als serveis d’urgències hospitalaris. 

Aquestes darreres setmanes, tots els municipis de l’àrea d’influència de l’Hospital de 
Martorell hem aprovat mocions i propostes de resolució on, entre altres coses, demanem “la 
millora dels recursos destinats a l’atenció primària per afavorir la prevenció i les activitats 
comunitàries i assistencials que han de permetre que es resolguin la majoria d’urgències de 
nivell IV i V fora de l’àmbit hospitalari i que els pacients siguin atesos satisfactòriament al 
nivell assistencial que correspongui”. 

ACORDS: 

Per tot l’exposat, els grups municipals de CIU i ERC demanem: 

1.    La construcció a Martorell d’un CUAP que doni atenció les 24 hores del dia, els 365 dies 
a l’any, accessible a tota la població de referència i que actuï de manera efectiva i 
coordinada com alternativa als serveis d’urgència de l’Hospital. 

2.    La dotació de professionals  i els equipaments necessaris per la seva posada en 
funcionament. La titularitat pública del dispositiu assistencial. 

3.    Que presti els següents serveis: 

– Atenció urgent al centre i atenció a domicili. 

– Atenció a malalties agudes i reaguditzades. 

– Atenció per traumatismes lleus (embenats, guixos, etc.) 

– Atenció quirúrgica menor (sutures, cures, cremades, etc.). 

– Radiologia i Anàlisis clíniques. 

4.    Comunicar l’acord als ajuntaments de Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Castellví de 
Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, Masquefa, Sant Esteve de Sesrovires, Abrera, 
Esparreguera, El Bruc i Collbató. A la direcció gerència de l'Hospital de Martorell, al Comitè 
d'empresa de l'Hospital de Martorell, als treballadors de l'Hospital de Martorell. Al director del 
Servei d'Atenció Primària de l'ICS del Baix Llobregat Nord, als directors del equips d'atenció 
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primària del territori i als treballadors de l'ICS de les poblacions esmentades. Al director del 
CatSalut, al Conseller de Salut i als grups parlamentaris del parlament de Catalunya.” 

12.     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I ERC DE 
SUPORT A LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA. 
 

La regidora Sra. Miriam Riera llegeix la moció: 

“Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència 
del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la 
guerra, esperant una nova vida digna.  

Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva 
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i 
han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i 
sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.  

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la 
Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil 
catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de 
demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones 
refugiades.  

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra, 
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i 
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones 
refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar 
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”. 

Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És 
Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís 
actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva 
iniciativa.  

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Martorell l'adopció dels següents acords: 

• Primer. Declarar l’Ajuntament de Martorell adherit a la campanya Casa Nostra És Casa 
Vostra. 
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• Segon. Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 

Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 

• Tercer. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials de Martorell.” 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Bé Espanya és un país acollidor en l’any passat al 
2016 es van tramitar al nostre país més de 22.000 expedients d’asil, bé aquest és un drama 
humanitari quela veritat és que demana una resposta intel.ligent.  La crisi dels refugiats és 
un drama humanitari que ens impacta i ens dol profundament a tots.  La solució a aquesta 
situació no passa per obrir sense control les fronteres ni per a fer el joc a les màfies 
traficants.  La solució a les crisis migratòries i de refugiats és triple i passa per la solució dels 
conflictes que provoquen aquests desplaçaments passius per una política solidària, rigorosa 
i realista d’acollida per a donar un refugi al patiment de tantes persones i la col·laboració 
amb seguretat i desenvolupament amb els països d’origen i de pas de les persones 
afectades, per tant s’ha de defensar un equilibri entre el que és la protecció dels refugiats i la 
necessitat de garantir la seguretat al nostre país i a la Unió Europea, garantint que les 
persones acollides estiguin correctament identificades, que s’adaptin als nostres valors i lleis 
i particularment en matèria d’igualtat entre els homes i les dones, gràcies. 

 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: És tan solidari aquest país eh! amb el seu partit al govern 
que dispara a la gent que creua eh! que creua nedant dispara a l’aigua.  És super solidari 
eh!, és al·lucinant, al·lucinant.  Nosaltres res més, donarem suport òbviament a aquesta 
campanya acceptant doncs que bé ens agradaria poder fer molt més la veritat. 

 
La regidora Sra. Remedios Márquez diu: En primer lugar y como no podía ser de otra 
manera nuestro voto será favorable ya que nuestro equipo eeeh!, nuestro grupo municipal. 
También quería presentar esta misma moción pero como se llegó a un acuerdo en la junta 
de portavoces de intentar presentar como máximo dos mociones por grupo por Pleno hemos 
intentado cumplir i no la hemos presentado.  Tampoco el equipo de gobierno ha cumplido el 
acuerdo de enviar por correo como ha dicho la compañera Ruiz, el martes después de la 
junta de portavoces el..las mociones para poder hacer esmenas o poder hacer alguna 
aportación.  Nuestro grupo... 

El Sr. alcalde diu: Perdoni Sra. Márquez ja m’hi excusat abans he assumit la responsabilitat 
tot i desconeixent que no se’ls hi havien enviat les mocions. 
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La regidora Sra. Remedios Márquez diu: No, esto viene por si nuestro grupo hizo unas 
esmenas que como el grupo de Movem no nos han contestado.  Estoy esperando que me 
digan sí, no o... no hemos recibido nada. Queríamos hacer unas aportaciones en los acords, 
queríamos añadir en el punto tercero trasladar los presentes acuerdos a las entidades de 
Martorell, al Gobierno del Estado, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea y 
queríamos añadir un punto número 4 de incentivar a la ciudadanía a movilizarse y a 
participar en las diferentes sanciones relacionadas con la campaña “Casa nostra és casa 
vostra” que se realicen en un futuro.  En relación a la moción decir que PSC, en concreto ya 
realiza acciones relacionadas con esta..... 

El Sr. alcalde diu: Escolti que passa? que puc parar i preguntar-li sobre lo que acaba de dir 
per que no sé si ho sap Sr. Tomás però presideixo aquesta sessió plenària, per tant Sra. 
Márquez jo el que li deia es que aquestes...ara em deia la meva companya que no hi ha cap 
inconvenient en incloure aquestes modificacions, per això li he aturat en aquest punt per que 
estava parlant de les modificacions, d’acord? 

La regidora Sra. Remedios Márquez diu: No, como estábamos pues eso, recibir... 

El Sr. alcalde diu: Jo creia que ja s’havien posat d’acord, veig que no, per això li he aturat 
en aquest precís moment  per que parlava de les modificacions, per lo tant no hi ha cap 
problema en assumir aquestes esmenes si al seu company li sembla bé. 

La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Yo pregunté que a quién se las tenía que enviar 
por que como no me contestaban. El Sr. Casasayas me dijo que hiciese una copia al 
portavoz, pero bueno. 

La regidora Sra. Laura ruiz diu: Pot fer saber les modificacions? Dic.... 

 
La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Sí, las que estaba leyendo.  En el punto tercero 
al final de todo es trasladar los presentes acuerdos a las entidades de Martorell, al Gobierno 
del Estado al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.  I añadir un punto mas el 
número 4 seria que sería incentivar a la ciudadanía a movilizarse y a participar en las 
diferentes acciones relacionadas con la campaña “Casa nostra és casa vostra” que se 
realice en un futuro, es decir, la semanapasadaya se realizó una macromanifestaciónpero si 
se realizase alguna máspues incentivar a la gente. 

El Sr. alcalde diu: Per tant Sra. Márquez si la resta de membres els sembla bé ho donem 
per aprovat i per tant seguim amb el debat amb el text modificat amb aquests extrems que 
indica la Sra. Márquez.  Si el Sr. secretari no hi posa cap objecció ho donem per... ho donem 
si... ho donarem per esmenat eh! 
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La regidora Sra. Remedios Márquez diu: De acuerdo gracias.  En relación a la moción 
decir que PSC en concreto ya realiza acciones relacionadas con esta problemática como ha 
sido el caso de la semana pasada que no solo el PSC sino muchas organizaciones, 
persones individuales.  Las cifras de la crisis de los refugiados son dramáticas, cada minuto 
24 personas han de huir de sus países, de sus hogares, dejando en muchos casos la familia 
para salvar su propia vida.  65 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares 
debido a la violencia.  Se ha convertido en la mayor crisis humanitaria desde la Segunda 
Guerra Mundial.  Delante de la nula actuación de las instituciones con respecto a una 
situación que remueve las conciencias una vez más la sociedad se ha de auto organizar 
para hacerfrente a esta desprotección como no podía ser pues daremos apoyo a esta 
moción y con estas esmenas que hemos hecho, gracias. 

La regidora Sra. Miriam Riera diu: Bé, senyora Márquez disculpi, en tot cas la 
descoordinació. Coneixia les esmenes, es més, vull dir, estàvem...Bé, doncs disculpi la 
descoordinació però sí, per descomptat, l’únic que si de cara al secretari potser seria bo que 
li fes arribés per escrit al secretari perquè les pugui incorporar, però vaja que per descomptat 
que si tot i que aquesta moció tal i com nosaltres la presentàvem és com se’ns ha fet arribar 
des del col·lectiu que la impulsa però vaja no veiem en cap cas que hagi d’haver-hi cap 
problema. Abans comentar que m’ha sorprés l’expressió, respostes intel·ligents del senyor 
Arpal sobretot pel tema de lligar la protecció dels refugiats amb la seguretat, és una 
d’aquelles coses que d’entrada impacta però que bé, que respecto per descomptat el seu 
punt de vista, com li diria, si més no em fa una mica de fressa, és a dir, poder pensar que 
l’acolliment de persones refugiades impliquen, o almenys és així és com ho he interpretat, 
un problema per la nostra seguretat, o almenys potser jo ho he interpretat malament. 

Dit això comentar que, evidentment, com deia la senyora Márquez, no només hem d’explicar 
o hem de comunicar totes les accions que s’han de fer en el futur en aquest sentit sinó que 
ja ho fem de fet amb...no vull dir que avui mateix, perquè no sé si ha sigut avui o el 
divendres o serà demà però ara que ja ha sortit hem fet arribar un correu a totes les totes 
entitats de Martorell comentant doncs una mica, d’explicar el programa de refugi de com es 
poden fer persones mentores des d’aquest correu electrònic que es va crear en el seu 
moment, refugiats@martorell.cat, doncs per explicar-los com poden col·laborar amb 
l’acollida de persones refugiades que això de fet és una cosa que ve de la Generalitat de 
Catalunya, no és que ens ho inventem nosaltres ni molt menys, no. Dir que, evidentment des 
de Martorell, tant des de la regidoria de Benestar Social que realment és qui està coordinant 
tot el tema de la comissió de treball pel tema dels refugiats i això té un sentit perquè la 
Generalitat això es porta des de Benestar Social com des de la regidoria de Cooperació i 
Comunicació doncs estem fent accions constantment en aquest sentit, doncs des de donar 
suport a xerrades que organitzen entitats de Martorell col·laborant amb elles o bé 
simplement facilitant-los la feina per poder-hi assistir, entrevistes a persones de Martorell, en 
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aquest cas amb dues mestres de Martorell que van estar en un camp de refugiats, a través 
de la ràdio, bé, no sé, tot un seguit d’actuacions que no els hi repetiré totes, vull dir tenim un 
conveni amb ACNUR que justament doncs va sempre a l’ajut aquest o els diners del conveni 
van destinats als camps de refugiats i concretament als del 2016 i 2017 van destinats a un 
camp de refugiats sirians al Líban, és a dir, que realment estem treballant en aquesta via i 
que evidentment el que si que hem d’estar és a temps per doncs que totes les entitats de 
Martorell i tota la societat a nivell local estigui al cas i en pugui participar i pugui fer doncs tot 
el que convingui en aquest sentit. 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Bé, el tema de seguretat, bé, per qui governa un 
país el tema de la seguretat és un tema molt important sinó que li preguntin a Alemanya. A 
Alemanya doncs tots sabem que hi ha hagut actes no gaire gratificants precisament fets 
doncs per persones que venien d’aquesta manera. Que evidentment que per un no són tots 
així però evidentment que la seguretat és molt important i que la seguretat doncs s’ha de 
tenir en compte.  

D’altra banda, senyora Ruiz, ens ha titllat avui de “parásitos”, de disparar als immigrants. 
Vostè ha vist al senyor Mariano Rajoy o algun ministre disparant immigrants. 

La regidora senyora Ruiz diu: No, la policia al seu servei. 

El senyor alcalde diu: Senyora Ruiz sinó te la paraula sap que no pot intervenir. El senyor 
Arpal quan vostè ha intervingut no l’ha interromput gens i entenc que la seva intervenció és 
frontalment directe i està enfrontadissim des d’un punt de vista ideològic però ell en canvi ha 
aguantat el que vostè li deia per tant jo li prego que vostè també escolti i deixi expressar-se 
en ell amb total llibertat, sius plau, gràcies. 

 
El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Segons vostè la policia no té dret a defensar-se ni a 
defensar el país, segons vostè no, o sigui segons vostè aquí pot entrar qui vulgui que aquí 
no passa res. Home, hi ha unes fronteres, hi ha una policia que té que impedir precisament 
que entri la gent així per així perquè la gent té que estar identificada. Clar, per vostès doncs 
sembla ser que aquí no importa res de tot això, aquí hi cap tothom i aquí no hi cap tothom 
senyora Ruiz, aquí no hi cap tothom. Malauradament és així, és així a Espanya, és així a 
França, és així a Alemanya, és així a tot arreu. Que vostè ho volen d’una altra manera? Em 
sembla molt bé, i miri no cal anar tant lluny, no cal buscar immigrants, a casa nostra hi ha 
molta gent que no té sostre, que és que vostès aculleixen alguna d’aquestes persones? Per 
tant, no cal anar a buscar-ne tants fora que a dintre també en tenim i ningú els aculleix. 

 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Senyor Trump o Arpal, no sé com dir-li, si l’exercici de 
demagògia i de cinisme que acaba de fer vostè aquí no tieneparangón. Com m’està dient 
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que els policies s’han de defensar de persones que estan a l’aigua morint, que estan 
creuant, morint i perilla la seva vida, i han de disparar a l’aigua. Morint, famèlics i han de 
disparar perquè perilla, claro, es que pueden saltar del agua y matar a un policia. Per favor, 
és que per favor, jo crec que vostè té molt més nivell argumentari com per fer servir 
aquestes frases que són més típiques d’una Le Pen o més típiques d’un Trump que de 
vostè, honestament li dic. 

 
La regidora Sra. Míriam Riera diu: No entraré més enllà d’aquesta discussió tant 
enfrontada. Només dir-li al senyor Arpal que evidentment que la seguretat és important, 
només faltaria, el que passa és que potser entenem de maneres diferents que vol dir 
seguretat i probablement el que jo li deia, el que a mi em fa fressa és que posem persones 
refugiades al costat...sembla que diguem que acollir persones refugiades és un perill per la 
nostra seguretat i jo amb això no puc estar d’acord de cap de les maneres però com li he dit 
abans respecto el seu punt de vista i per descomptat que la seguretat d’un país és 
important, només faltaria. 

Sotmesa la moció a votació s’aprova per 18 vots a favor dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL. JOSEP CASASAYAS I PUIG, CISTINA 
DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT 
FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUIS 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 i SERGI CORRAL I BARÓN, i 
l’abstenció del senyor FRANCESC J. ARPAL MACIÀ: 

“Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència 
del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la 
guerra, esperant una nova vida digna.  

Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva 
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i 
han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i 
sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.  

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la 
Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil 
catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de 
demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones 
refugiades.  
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En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra, 
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i 
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones 
refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar 
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”. 

Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És 
Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís 
actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva 
iniciativa.  

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Martorell l'adopció dels següents acords: 

• Primer.Declarar l’Ajuntament de Martorell adherit a la campanya Casa Nostra És Casa 
Vostra. 

• Segon.Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 
Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 

• Tercer.Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials de Martorell, al 
Govern de l'Estat, al Parlament Europeu i a la Comissió europea. 

• Quart.- Esperonar la ciutadania a mobilitzar-se i a participar a les diferents accions 
relacionades amb la campanya Casa Nostra és Casa Vostra que esdevinguin en un 
futur.” 

13.    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP SOBRE LA 
SITUACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA  A CATALUNYA I PER AL FOMENT DE 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA PER MILLORAR EL SERVEI QUE REBEN ELS 
CIUTADANS. 
 

El regidor Sr. Lluís Tomàs llegeix la moció : 

 “Atès la situació de saturació que es dóna a la sanitat pública catalana, que es tradueix en 
el col·lapse dels serveis d’urgència dels hospitals que presten servei a la ciutat, com ara 
l’Hospital de Martorell i el de Bellvitge, unes llargues llistes d’espera als CAPS i en l’atenció 
especialitzada i en la programació de intervencions quirúrgiques o proves diagnòstiques. 
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Atès que aquesta situació s’ha estat  agreujant amb motiu d’un fet “excepcional” periòdic, 
com és l’epidèmia de la grip, que encara complica més una situació ja molt complexa com a 
conseqüència de la insuficiència pressupostària i les mancances estructurals. 

Atès l’envelliment de la població  catalana i l’augment del nombre de malalts crònics 
complexos que registra la nostra comarca, un fet que requereix una millora i una adequació 
dels serveis sanitaris, que hauria d’anar acompanyat per una dotació pressupostària que 
apostés per la millora de la qualitat d’aquests. 

Atès que des del Grup Municipal Socialista apostem per la sanitat pública com a un dels 
principals pilars de l’Estat del Benestar i dels Drets Humans proposem al Ple de l’Ajuntament 
de Martorell els acords següents:  
 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a donar una resposta adequada a la demanda 
assistencial de la població de la nostra comarca, adaptant l’estructura i l’activitat dels nostres 
hospitals de referència i comarcals, així com l’escassa xarxa primària. Tot revisant el pla 
director d’infraestructures i pla de salut comarcal, per adequar-lo a les necessitats dels 
ciutadans i reduint els dèficits, que tenen un efecte negatiu en la qualitat de l’assistència que 
reben les persones malaltes malgrat l’enorme esforç que fan els professionals, que sovint 
treballen amb una gran càrrega de feina i en condicions precàries. 

SEGON.- Reclamar al departament de Salut que posi en marxa un pla de xoc que suposi 
donar suport en mitjans humans i diagnòstics a la nostra xarxa d’atenció socio-sanitària de 
primer nivell d’atenció, configurada entre altres  per CAP’s , CUAP’s i hospitals comarcals 
per tal d’afavorir la prevenció i les activitats comunitàries i augmentar la seva capacitat de 
resolució de processos assistencials.  

TERCER.- Traslladar aquests acords al conseller de Salut, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.” 

El regidor senyor Francisco J. Arpal diu: Bé aquesta és una moció molt semblant a 
l’anterior que hem aprovat abans, per tant el més adient considero que hagués estat que 
haguessin mirat de posar-se d’acord els dos grups i presentar-la doncs de forma conjunta ja 
que seguim parlant del mateix que hem debatut fa uns moments però no obstant, ja que s’ha 
tornat a presentar una moció semblant doncs el grup Popular també votarem a favor. 

La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Sin que sirva de precedente estic d’acord amb el senyor 
Arpal, trobem que es podria haver arribat un acord. També hi ha hagut un problema tècnic 
pel qual no hem....no? no? Ah claro, la moció de l’hospital si que l’havíem rebut, clar, vale. 
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Bueno, podríem haver-nos posat d’acord que en penso que és un exercici democràtic sà i 
saludable i la recolzarem igual que hem fet amb l’anterior. 

El regidor Sr. Albert Fernández diu: En aquest Ple hem discutit i aprovat dues mocions 
demanant la millora dels serveis sanitaris de Martorell i també dels municipis de la nostra 
comarca, alguns de l’Anoia i de l’Alt Penedès, donant-li impuls de manera conjunta a la 
reivindicació de la millora dels equipaments, la millora del pressupost, l’increment del 
nombre de professionals necessari, en l’àmbit de l’atenció d’hospitalització d’aguts, en 
l’àmbit sociosanitari i en l’àmbit de l’atenció primària. 

Hem reconegut també la professionalitat dels treballadors i treballadores de la sanitat i el 
seu compromís. Les dues mocions han estat aprovades per amplia majoria, una d’elles 
consensuada amb tots els ajuntaments de l’àrea d’influència de l’Hospital de Martorell i són 
mocions fetes a Martorell i per Martorell i que cercar el consens i volen defugir del 
protagonisme polític.  

La moció que vostès presenten en plenari pensem que ha estat debatuda i en bona part 
comentada en els punts anteriors. Creiem que no aporta cap millora substancial al que ja 
hem aprovat anteriorment i per tant, tenim garantit que hem expressat de manera reiterada i 
majoritària la demanda de millora dels serveis sanitària a Martorell i a les poblacions de 
referència de l’Hospital doncs no hi donarem suport. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Aquesta moció parlem o fèiem especial èmfasi sobretot en 
el tema de l’atenció primària. Si no recordo malament hem parlat de l’Hospital, hem parlat 
del CUAP, ara estàvem parlant de l’atenció primària que nosaltres pensàvem que mereixeria 
un tracte si més no com les altres dues mocions. 

Si que m’agradaria fer un parell de comentaris. Abans ha sortit aquí la paraula del 
pressupost de la Generalitat, mirin tots els grups d’esquerra, tret d’Esquerra Republicana, 
que estem aquí, Catalunya Sí que Es Pot entenc que on estan integrats vostès és al 
Parlament de Catalunya, els grups d’esquerra a Catalunya, no vostès Movem, no Movem, 
no Movem, no parlo de Movem, però bé, jo sé que és Movem i que és Iniciativa. No, no, no, 
no, no es posin nerviosos, no es posin nerviosos, inclús, inclús, inclús la CUP, inclús la CUP, 
el que van ser les esmenes tractades en comissions - m’agradaria que escoltessin 
atentament – en les comissions quan es feien les esmenes al pressupost del 2017 que 
encara no està aprovat, aquests grups van aprovar en les comissions amb el vot en contra 
de Junts pel Sí, Convergència, el PDCat i Esquerra Republicana les següents esmenes que 
afecten aquí a Martorell, que abans dèiem que si tenia algo a veure a Martorell o no, 
esmenes com reobrir les urgències nocturnes del barri de Buenos Aires; esmenes com 
reobrir el CAP del Torrent de Llops; inclús una vella reivindicació com era intentar posar en 
marxa un dispensari al barri de Can Carreras. Bé, aquestes esmenes en les comissions van 
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ser aprovades per tots els grups i per tant s’elevaran al plenari tret de Junts pel Sí. Ara si 
que m’agradarà preguntar: Que farà Junts pel Sí en el plenari quan es debateixin aquestes 
esmenes en el pressupost 2017? Una cosa que ha sortit aquí reiteradament, és cert, la 
reobertura de les urgències del barri de Buenos Aires, aquí no ha sortit, el CAP del Torrent 
de Llops, que faran vostès ara en el Parlament de Catalunya? Votaran en contra d’aquestes 
esmenes aprovades en comissió amb tots els grups inclús el PP i la CUP? Pregunto, que 
faran vostès? Ja ho veurem, ja estarem a l’expectativa, per tant, escolti’m, bueno quan 
acabin de riure seguiré, ja està. 

El senyor alcalde diu: Senyor Tomàs, està de la seva intervenció o vol prosseguir? Doncs 
prossegueixi si us plau, prossegueixi si us plau. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: D’acord.  

El senyor alcalde diu: Prossegueixi si us plau 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: No riguin. 

El senyor alcalde diu: I si pot ser sense cridar perquè aquí estem molt a prop tots uns dels 
altres i ens assentim. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Sí, perfecte, gràcies. Per tant, m’agradaria veure que faran 
vostès en aquest moment tant decisiu i ja no parlem de coses genèriques, torno a repetir: 
Obertures de les urgències al CAP de Buenos Aires, reobertura del CAP del Torrent de 
Llops, dispensari de Can Carreras. Per cert, aquests serveis, ja que aquí ha sortit tota la 
història, es van tancar sota el seu govern, ho recordo perfectament. Ja he acabat senyor 
alcalde. 

El senyor alcalde diu: Em sembla fantàstic que demani l’obertura de l’atenció primària 
nocturna perquè un CUAP és això però si entengués una mica sabria que és molt més 
especialitat i molt més ampli per tant ja m’agrada això. 

 Sotmesa la moció a votació, la mateixa queda rebutjada per 9 vots a favor dels senyors/es 
LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, 
ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, 
RICARD SANCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ i FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, 
i 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 CLARAMUNT, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS i SERGI CORRAL I BARÓN. 
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14.     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP CONTRA LES 
PRACTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA 
QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A 
LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA. 

 
El senyor alcade diu: Si volem fer lectura. Si? Senyor Tomàs. 

El regidor Sr. Tomàs diu: Una referència respecte a lo que hem votat, si no he comptat 
malament hem quedat 10 vots a favor i 10 en contra, entenc que aquí té que haver-hi...No? 

El senyor alcade diu: Són 9 vostès.  

El regidor Sr. Tomàs diu: D’acord. 

El senyor alcade diu: No ha comptat bé, no ha comptat bé. A vegades m’equivoco però 
avui ho he fet bé. Senyor Tomàs si ens permet prosseguirem. Poden donar vostès lectura al 
punt núm. 14 que és la moció que han presentat vostès. Qui dona lectura? El senyor 
Carvajal? Sí, em diuen que hi ha una esmena que han arribat a un acord transaccional 
abans del Ple. És així senyor Carvajal? 

El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Sí, és així, és una petita esmena. 

El senyor alcade diu: Doncs si vol llegir la moció i dir quina esmena és. 

El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: No ens la ha donat, concretament, em sembla que 
només una parauleta 

El senyor alcade diu: Així no tenim l’esmena, doncs així no l’han transaccionat bé. Un 
segon. Li passo la paraula,  si em permet, al senyor Casasayas perquè li comenti? 

El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Cap problema. 

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Jo, al entrar he parlat amb el senyor Tomàs i només 
s’ha d’afegir una frase que deia “sempre que sigui possible”, “sempre que sigui possible”, i 
deia això i li he explicat que és perquè actualment, això va en el text quart, perdó, en el text 
quart on diu “introduir les clàusules als plecs de contractes de subministrament municipal 
sempre que sigui possible perquè tinguin en compte l’energia renovable. Això li he explicat el 
perquè, nosaltres actualment des de fa uns quants anys ens estem adherim als concursos 
que fa l’ACM que estan molt més bé de preu, per tant, nosaltres no traiem a concurs el tema 
de l’electricitat sinó que ens afegim sempre als concursos que treu l’ACM per aquest motiu 
dèiem “sempre que sigui possible” sinó no ens hi podríem afegir. Moltes gràcies. L’ACM per 
aquells que ens escolten és la Associació Catalana de Municipis. Sí, senyora Ruiz, 
endavant. 
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La regidora, Sra. Laura Ruiz diu: Nosaltres verbalment també havíem comunicat una petita 
esmena i justament és el mateix acord, era incloure, introduir clàusules en els plecs dels 
contractes del subministrament municipal que combateixin o que prevenguin la pobresa 
energètica i a més estigui en compte les energies renovables. Si volen afegir el “sempre que 
sigui possible”, bé, és possible perquè ho han fet a Barcelona o sigui que possible és, no? 
Bueno. Pues acceptem la seva esmena, en tot cas nosaltres fem aquesta. 

El senyor alcade diu: Un segon, un segon. Escolti que al final perdrem una mica el fil tots 
plegats. Les esmenes les podem plantejar però després d’una fem l’altra en tot cas. En el 
cas que vostè comenta de l’Ajuntament de Barcelona, pel que em diu el regidor Casasayas 
això ho han impugnat i finalment ho han tombat, per tant, aquesta que diu vostè sembla ser 
que no és possible, però en tot cas...un segon, prego a la gent del públic que estigui en 
silenci, ho saben que han d’estar en silenci, mentre el regidors d’aquest Ajuntament estan 
debatent punts de l’ordre del dia del Ple, s’ha d’estar en silenci. Per tant, senyora Ruiz, no 
ho sé, però si ha de ser un problema jurídic doncs probablement no l’incorporem, vaja, això 
el senyor Carvajal que és el proponent.  

El regidor Sr. Carvajal diu: Per part del nostre grup no hi ha cap inconvenient en afegir 
aquesta esmena. 

El senyor alcade diu: Que li passa? 

El regidor Sr. Carvajal diu: L’esmena que fa el grup de Movem. 

El senyor alcade diu: L’esmena que fa el grup de Movem? Molt bé, doncs inclou totes les 
esmenes entenc,  no? 

El regidor Sr. Carvajal diu: Sí, gràcies. 

 

El senyor alcade diu: Hem de votar les esmenes senyor secretari? Per separat? Doncs 
votem l’esmena de l’equip de govern. 

Sotmesa a votació l’esmena s’aprova per unanimitat dels assistents. 

El senyor alcade diu: I ara votem l’esmena de la senyora Ruiz.  

Sotmesa a votació l’esmena queda rebutjada per 10 vots en contra dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBIL, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA 
DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT 
FERNÁNDEZ CLARAMUNT,  ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRAM RIERA I CREUS i 
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SERGI CORRAL I BARÓN, i 9 vots a favor dels senyors/es LLUÍS TOMÀSMORENO, 
REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ,  JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ  i FRANCESC J. ARPAL MACIÀ. 

El regidor Sr. Antonio Carvajal llegeix la moció: 
 

“LES TARIFES ELÈCTRIQUES 

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir la regulació 
del sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells necessaris de qualitat i 
al mínim cost possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del sistema i 
permetre un nivell de competència efectiva en el sector elèctric, basat en els principis de 
protecció mediambiental d’una societat moderna. 

També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric 
serà un principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i demés 
subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei” 

Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures, 
assistim a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Aquest fet, 
que ara arriba al seu punt més àlgid, és el resultat d’un procés en el que intervenen 
diversos factors. 

Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix que el     
subministrament d’energia elèctrica és essencial pel funcionament de la nostra societat. La 
llei apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al menor cost possible. 

Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys 
milionaris degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des de l’any 2008 han pujat un 
73% i en els últims 6 mesos un 25%. 

Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta pregunta 
conté alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern, si no 
únicament a la concentració d’empreses, a  una manipulació del mercat i a la llei de l’oferta i 
la demanda, d’un sistema de regulació ineficient i que té com a conseqüència que siguem el 
país amb el preu més alt del sector domèstic. 

El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis anys; la 
factura de les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el consum 
ha caigut un 30%, segons dades de l’INE. Aquesta situació contradiu les afirmacions 
actuals que fan servir les companyies (més demanda, més preu) i és resultat de l’actual 
sistema de regulació del mercat nacional que té com a conseqüència que siguem el 
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tercer país amb el preu més alt per al sector domèstic. Tot plegat, un esquinçament per a 
les butxaques de les famílies i uns grans beneficis per a les companyies. Les tres 
principals companyies (Endesa, Iberdrola i Gas Natural-Fenosa), van superar el 5.000 
milions de beneficis el 2015. 

La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol de tarifació. En 
aquest sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i comercialitzadors, en mans de 
les grans corporacions esmentades, amb el suport secundari del transport a càrrec de Red 
Eléctrica Española. 

A conseqüència d’aquests abusos per les pujades desmesurades que fan les 
companyies, la Fiscalia de la Sala Civil del Suprem està investigant “el aumento de los 
precios de la luz en defensa de los intereses de los consumidores y en caso de apreciar 
irregularidades en la fijación de las tarifas, la fiscalía podría interponer una demanda contra 
las compañías eléctricas”. 

A l’actuació de la Fiscalia hem d’afegir la sol·licitud de l’eurodiputat del grup socialista Javi 
López que ha demanat a la CE que investigui aquesta pujada de preus. L’europarlamentari 
ha adreçat una carta a la Comissària europea de la comtència, Margrethe Vestager, sobre   
aquesta qüestió. López s’ha interessat també per la investigació que la Comissió va iniciar 
al gener de 2007 sobre les tarifes elèctriques al mercat majorista espanyol. 

En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves comandes 
perquè les serveixin les productores. Els productors ofereixen un preu que és l’agregació 
de tres, en funció de l’origen de l’energia: nuclear, renovable (eòlica, solar o hidràulica) i 
finalment centrals de carbó o gas. En primer lloc el sistema tira de les instal·lacions 
que no es poden apagar en funció de la demanda,  després de les renovables i, si és 
necessari, de l’electricitat que generen els combustibles fòssils. En aquesta cistella del preu 
final les  renovables pràcticament no l’afecten, ja que és el preu més baix, mentre que la 
més cara -les que cremen gas i derivats del petroli- marca el preu final. 

Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions de 
consumidors critiquen aquest sistema. Les empreses que exploten centrals nuclears i 
hidroelèctriques obtenen grans beneficis perquè tenen amortitzades completament les seves 
instal·lacions gràcies a l’arrossegament de preus marcat per les que cremen combustibles 
fòssils. 

I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar que el consum 
directe no representa ni el 30% de la factura. Tenim, per exemple, el gravamen del peatge 
d’accés, el de la potència contractada, ajuts al carbó i renovables, la moratòria nuclear o el 
cost de compensar les comunitats insulars i un IVA del 21%. Tot això ho marca el govern. 
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La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha estat 
absolutament oblidada i maltractada per l’actual govern central. Una nova legislació sobre 
l’ús d’aquest tipus d’energia contribuiria, sens dubte, a baixar el preu final a les famílies, si 
reduïm la part que fa referència a la crema de combustibles fòssils. 

Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, malgrat 
que la legislació que el Govern ha promulgat va clarament en contra d’aquesta 
estratègia. Aquesta normativa no contribueix a pal·liar la pobresa energètica ni a la lluita 
contra el canvi climàtic 

Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa energètica, millorar 
el  confort de les famílies, la seva situació econòmica i també la lluita contra el canvi climàtic 
perquè en qualsevol cas és necessari baixar el consum energètic i les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. 

LA POBRESA ENERGÈTICA 

La Unió Europea a través de les seves normes, obliga a garantir els subministraments 
bàsics a  les persones vulnerables, prohibint els talls d’energia. Fins ara, les grans 
companyies no han fet  cas a la normativa europea o nacional ni als acords sobre pobresa 
energètica aprovats pel Parlament de Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar la 
mort d’una persona gran a Reus perquè la situació arribés a un punt d’inflexió. 

Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència més de la greu        
crisi social i econòmica en què estem immersos. A Catalunya, masses persones estan en el  
llindar de la pobresa i no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada ni pagar 
les factures de llum i gas. L’any 2015, un 19,6% dels i les catalanes manifestaven tenir 
dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on residia i el 10,9% de les llars 
catalanes declaraven no poder mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, més del 
doble respecte al 2008. 

No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà de la crisi 
econòmica, esdevenint un fenòmen estructural que respon principalment a l’increment dels 
preus dels subministraments bàsics. 

El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i les  
companyies  amb l'objectiu de concertar mesures de suport a unitats familiars en situació de 
pobresa   energètica. Aquest conveni ha estat consensuat entre la Generalitat, les 
Diputacions, l’AMB, la FMC i l’AMC. És el torn ara de la Generalitat, que haurà de signar 
amb les companyies aquest compromís que assumeixin el 50% de les despeses 
generades per aquest tipus de pobresa, percentatge que segurament és insuficient. 
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L'objectiu és evitar els talls de subministrament i un repartiment del cost entre totes les parts 
implicades. 

El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d'informar dels drets que 
tenen les famílies en tots els avisos per manca de pagament. Abans d'interrompre qualsevol        
subministrament, les empreses subministradores hauran de sol·licitar als serveis socials un 
informe que acrediti si la persona es troba en situació de "risc d'exclusió residencial". 

El procediment estableix que l’Ajuntament haurà d'enviar un informe a l'empresa en un 
termini de 15 dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que la persona o la família es troben 
en una situació de risc d'exclusió residencial. També haurem d'informar a aquestes 
famílies dels ajuts de què disposen. Un cop s'hagi fet aquest procediment, les empreses 
subministradores hauran de mantenir el subministrament mentre duri aquesta situació de 
risc. 

 

LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT: VOLEM INVERSIONS! 

També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica i reclamar els 
nostres drets. 

La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats davant els 
talls intermitents de les companyies, que en els últims anys es produeixen massa sovint. No 
admetrem com a excusa un suposat mal ús de l’energia per part del consumidor per 
justificar els continus talls en el subministrament. Cal requerir un pla d’inversions per al 
sanejament i millora de la xarxa elèctrica a la nostra ciutat. És necessària una modernització 
i reforç de les instal·lacions. 

També cal reclamar un pla d’inversions per a la retirada de pals que fan de les voreres de 
la nostra ciutat un veritable problema, doncs no permeten transitar amb llibertat pes 
carrers  de  la ciutat i incompleixen clarament la  legislació en accessibilitat.   

Fa mes de 10 anys que les companyies no inverteixen en la retirada d’aquests pals que 
ocupen la via pública de manera indiscriminada 

Per tot l’exposat, el Grup Mpal. Socialista proposa al Ple els següents ACORDS: 

PRIMER.- Instar  a  les  companyies  subministradores  a  que  signin  de  manera 
immediata el conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar  els  talls  
de  subministrament   i  l’assumpció  per  part  de  les companyies del 50% dels costos 
derivats. 
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SEGON.- Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les 
instal·lacions elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat del 
servei. 

TERCER.- Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a 
la retirada de pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat, que  las  fan  
intransitables  i  que  no  compleixen  amb  la  llei d’accessibilitat. 

QUART.- Introduir  clàusules  en  els  plecs  dels  contractes  de  subministrament municipal 
perquè es tingui en compte l’energia renovable, així com, els tipus  de  taxes  i  impostos  
per  l’ús  del  domini  públic  que  fan  les companyies, sempre que sigui posible. 

CINQUÈ.-  Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum 
de Catalunya, Associacions de Veïnat, Sindicats i Companyies subministradores que operen 
a Martorell i a les entitats socials de la ciutat.” 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Bé, aquest és veritablement un tema realment 
important i a la vegada s’ha de dir que molt complex i més pel que ha estat aquest hivern ja 
que hem patit el que a França, que és principalment qui ens venen normalment electricitat a 
nosaltres, aquest any ha parat moltes de les seves centrals elèctriques i pel contrari hem 
tingut que ser nosaltres, les empreses elèctriques espanyoles les que han tingut que vendre 
electricitat a França i això ha fet que lo que és per Espanya n’hi hagi hagut menys i d’altra 
banda les renovables en aquests dies de més fred que hi ha hagut no hagin pogut abastir lo 
suficient i s’hagi tingut que tirar de la central de cicle combinat i això és cert que ha fet que 
l’electricitat doncs hagi estat doncs més cara. I aquest és un problema que tant des del 
govern com des dels grups de l’oposició s’han pres molt en serio i és algo que els grups 
parlamentaris al Congrés dels Diputats doncs ja hi estan treballant, de fet ja s’ha constituït 
un Pla Nacional contra la pobresa energètica en aquest cas perquè siguin les pròpies 
empreses subministradores les que es facin càrrec del bonus social. De fet el passat 21 de 
desembre tant Partit Popular com PSOE com Ciutadans van pactar la reforma de la llei del 
sector elèctric, per tant considero que tots els passos que es puguin donar en aquesta 
direcció són bons i per tant aquesta moció que presenta el grup Socialista avui al Ple de 
l’Ajuntament doncs crec que és adient i per tant la votarem afirmativament. 

La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Bé, mentre la nacionalització dels sectors estratègics no 
depengui d’aquest Ajuntament doncs no tenim més remei que votar a favor de mocions que 
insten a subministradores i insten a companyies elèctriques a prendre mesures. Instem en 
tot cas també a l’Ajuntament a que impulsi veritablement el sector de les energies 
renovables aquí a Martorell i també doncs que la col·laboració amb cooperatives d’energia 
que de ben segur que no especulen amb un dret fonamental com fan les grans elèctriques. 
Dir també que per això, precisament en contra d’aquest tipus de companyia, és que 
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nosaltres proposàvem incloure també clàusules contra la pobresa energètica en els 
contractes, vostès han considerat que no era del tot legal, bé, que s’hagi recorregut...vostè 
es jurista i ho ha de saber senyor alcalde, per tant que s’hagi recorregut un contracte no vol 
dir que estigui tot dit això la última paraula la tindrà un tribunal, en qualsevol cas instar 
també a l’Ajuntament a què, doncs bueno, col·labori més amb una altra tipus d’empreses i 
no tant amb les grans elèctriques que al final el que fan són actuacions bé...quasi... bueno, 
molt dolentes contra les persones. 

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Portem moltes mocions debatudes ja en aquest 
plenari, moltes d’elles Movem Martorell ha començat dient que li agrada parlar de Martorell 
quan es tracta d’una moció d’àmbit més general, ja ens agradarà a nosaltres parlar de 
Martorell ja que vostès no ho fan perquè suposo se n’han oblidat si això era una premissa 
que vostès tenien a l’hora de parlar de què es fa a Martorell. Tots vostès saben que aquí a 
Martorell vam ser pioners en fixar unes subvencions per combatre la pobresa energètica. 
Saben tots vostès que quan ningú donava subvencions aquí es va fer un programa des de 
Serveis Socials on es feia un seguiment de les famílies que estaven considerades que 
tenien risc de pobresa energètica i des d’aquí l’Ajuntament s’ha fixat, des d’aquí a 
l’Ajuntament es va fixar unes bases per concedir una sèrie de subvencions per ajudar a les 
famílies que no podien fer front a les factures de llum i de gas i això ho sabem tots vostès. 
En aquesta ocasió no se n’han recordat de dir-ho per aquesta mateixa...vull dir els hi vull 
recordar perquè no se n’han recordat de dir-ho i com que és una premissa que vostès fan de 
recordar-nos que fem a Martorell amb aquestes mocions doncs jo li dic exactament el que 
fem aquí a Martorell, que sàpiguen tots els que ens escoltem que en cas d’estar en risc de 
pobresa energètica poden anar a Serveis Socials i Serveis Socials els hi fan un plantejament 
d’on una de les coses que faran serà donar-los-hi una subvenció per pagar llum, gas i el que 
faci falta. 

En quan a la moció en sí nosaltres li donarem suport a la moció però vull fer una sèrie 
de...una sèrie de consideracions, de consideracions. Jo, per la feina que tinc dintre de les 
meves responsabilitats està el controlar i veure quin és el cost de l’electricitat de l’empresa 
on treballo. Amb el tema aquest de l’energia que és un tema molt important, importantíssim, 
crec que se n’ha fet des dels medis de comunicació ho han explicat d’una manera que no és 
exacte i això pels que ens escolten els hi explicaré. Totes aquestes notícies de premsa que 
diuen: “no posi vostè ara una rentadora perquè ara és mes car que no sé quina hora”, el 
primer que s’ha de fer tots els martorellencs és mirar si en la seva factura d’electricitat el 
preu és fixe o és variable. La major part de llars a qualsevol poble tenen un preu fixe, per tot 
l’any, encara que pugi el preu de l’electricitat. Per lo tant a nivell de famílies de Martorell el 
primer que ha de fer abans d’espantar-se quan els hi diuen que puja l’electricitat és mirar si 
tenen un preu variable o tenen un preu fixe a la seva factura i amb això s’evitaran entrar en 
pànic amb aquestes notícies que sorgeixen a la premsa. Tal com dic això les empreses si 
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que solen tenir preus variable i discriminats per horaris i aquests si que reben totes aquestes 
pujades importants, prova d’això ha sigut el que hem tingut a Solvay i que ha posat en risc 
una quantitat important de llocs de treball que sembla ser que afortunadament no tindrà 
altres conseqüències. Però, insisteixo, a nivell de famílies de llars del municipi de Martorell, 
abans d’espantar-se per un tema de pujada de la factura elèctrica mirin si tenen el preu fixat 
durant tot l’any i llavors no els hi afectarà absolutament res de les pujades aquestes que 
anuncien per la tele, no dic altres però aquestes no els hi afectaran en absolut. 

En segon lloc, en quant als acords estem d’acord amb tots els acords que fixen aquí. En 
quan als atesos, no li diré que no estigui d’acord però no he pogut comprovar algunes de les 
dades que surten dintre de tots aquests atesos que posen vostès que a mi m’han semblat 
estranyes des del coneixement que tinc del sector elèctric, m’han semblat estranyes però no 
ho he pogut comprovar per lo tant no puc dir si estan bé o estan malament però si que 
posaria en quarantena alguns d’aquests atesos que surten per aquí. Però ja li dic en quant al 
tema dels acords estem absolutament d’acord amb aquest tema. 

També una altra de les coses que es diuen, i que aquí també s’exemplifiquen, estàvem 
parlant del tema de les energies renovables. Les energies renovables avui per avui, avui per 
avui, i sobretot quan hi va haver-hi tot el desplegament de les fotovoltaiques aquí a Espanya, 
que representen un percentatge no petit de la generació elèctrica de l’estat espanyol, les 
instal·lacions eren caríssimes, perquè es fessin aquestes instal·lacions de plaques 
fotovoltaiques el que va fer el govern va ser primar els diners que pagaven als que posaven 
aquestes plaques fotovoltaiques i per comptes de pagar l’electricitat a 10, a 20, a 30 cèntims 
el quilovat lo que feien era pagar-lo a 45 cèntims el quilovat, amb lo qual aquí ja hi havia un 
primer encariment; per lo tant no ens pensem que l’electricitat que està obtinguda i que és 
renovable és més econòmica que l’electricitat d’altres tipus, no ens ho pensem; per lo tant si 
tots apostem per energies renovables sapiguem que probablement perquè es facin aquestes 
instal·lacions els governs, en aquest cas va ser el govern del PSC, del PSOE perdó, i crec 
que después també el del PP van tenir que primar els diners que es pagaven per fer 
aquestes instal·lacions  fotovoltaiques. Per lo tant aquest és un altre assumpte, si tots volem 
que hi hagi més energia renovable sapiguem que d’entrada segurament serà més cara que 
l’energia que es produeix per exemple per les centrals hidroelèctriques o per altre tipus de 
centrals. Tot i amb això apostem pel tema d’energies renovables, tot i amb això estem 
d’acord amb els acords que es diuen aquí i per lo tant votarem a favor d’aquesta moció. 

El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Molt breument, per tancar agrair el suport a la moció 
pels diferents grups municipals. Això senyor Casasayas li agraeixo molt aquesta exposició 
magistral que ha fet sobre interpretar la factura de la llum però la gent  ja comença a estar 
massa informada sobre...o documentada sobre això malauradament.  
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Vostè a fet esment a diferents atesos de la moció, jo m’agradaria dir-li o remarcar-li un que 
vostè no ha esmentat que és el tema de la reclamació de un pla d’inversions per la retirada 
de pals que fan de voreres i li posaré un exemple com per exemple el pal que pot trobar 
vostè davant del tanatori on és un exemple molt clar en aquest sentit de l’esment que està 
fent la moció. 

Després no deixa de ser una moció que pretén rebutjar aquestes pràctiques però sobretot 
l’oportunisme que ha tingut coincidint amb aquestes dates amb aquestes baixades de 
temperatures i com deia molt bé la moció doncs assolint un fet històric en aquest cas negatiu 
que és el preu record de l’energia elèctrica en el nostre país. Novament moltíssimes gràcies 
pel suport i res més, que estem molt agraïts.  

El senyor alcalde diu: Deia el senyor Casasayas si podia intervenir, dic no perquè tancava 
vostè. L’únic que si que li podem dir i això és perquè ho hem fet és que la reclamació perquè 
ens retirin alguna de les infraestructures que vostè deia i que jo estic totalment d’acord, ho 
hem fet i no ens en sortim ni nosaltres ni cap dels municipis on hi ha aquest pals perquè si 
ho vols fer et fan pagar i és terrible però és així, però té tota la raó senyor Carvajal.  

Sotmesa la moció a votació,resulta aprovada per unanimitat dels assistents: 

“LES TARIFES ELÈCTRIQUES 

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir la regulació 
del sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells necessaris de qualitat i 
al mínim cost possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del sistema i 
permetre un nivell de competència efectiva en el sector elèctric, basat en els principis de 
protecció mediambiental d’una societat moderna. 

També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric 
serà un principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i demés 
subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei” 

Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures, 
assistim a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Aquest fet, 
que ara arriba al seu punt més àlgid, és el resultat d’un procés en el que intervenen 
diversos factors. 

Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix que el     
subministrament d’energia elèctrica és essencial pel funcionament de la nostra societat. La 
llei apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al menor cost possible. 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                   98 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys 
milionaris degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des de l’any 2008 han pujat un 
73% i en els últims 6 mesos un 25%. 

Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta pregunta 
conté alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern, si no 
únicament a la concentració d’empreses, a  una manipulació del mercat i a la llei de l’oferta i 
la demanda, d’un sistema de regulació ineficient i que té com a conseqüència que siguem el 
país amb el preu més alt del sector domèstic. 

El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis anys; la 
factura de les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el consum 
ha caigut un 30%, segons dades de l’INE. Aquesta situació contradiu les afirmacions 
actuals que fan servir les companyies (més demanda, més preu) i és resultat de l’actual 
sistema de regulació del mercat nacional que té com a conseqüència que siguem el 
tercer país amb el preu més alt per al sector domèstic. Tot plegat, un esquinçament per a 
les butxaques de les famílies i uns grans beneficis per a les companyies. Les tres 
principals companyies (Endesa, Iberdrola i Gas Natural-Fenosa), van superar el 5.000 
milions de beneficis el 2015. 

La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol de tarifació. En 
aquest sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i comercialitzadors, en mans de 
les grans corporacions esmentades, amb el suport secundari del transport a càrrec de Red 
Eléctrica Española. 

A conseqüència d’aquests abusos per les pujades desmesurades que fan les 
companyies, la Fiscalia de la Sala Civil del Suprem està investigant “el aumento de los 
precios de la luz en defensa de los intereses de los consumidores y en caso de apreciar 
irregularidades en la fijación de las tarifas, la fiscalía podría interponer una demanda contra 
las compañías eléctricas”. 

A l’actuació de la Fiscalia hem d’afegir la sol·licitud de l’eurodiputat del grup socialista Javi 
López que ha demanat a la CE que investigui aquesta pujada de preus. L’europarlamentari 
ha adreçat una carta a la Comissària europea de la comtència, Margrethe Vestager, sobre   
aquesta qüestió. López s’ha interessat també per la investigació que la Comissió va iniciar 
al gener de 2007 sobre les tarifes elèctriques al mercat majorista espanyol. 

En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves comandes 
perquè les serveixin les productores. Els productors ofereixen un preu que és l’agregació 
de tres, en funció de l’origen de l’energia: nuclear, renovable (eòlica, solar o hidràulica) i 
finalment centrals de carbó o gas. En primer lloc el sistema tira de les instal·lacions 
que no es poden apagar en funció de la demanda,  després de les renovables i, si és 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                   99 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
necessari, de l’electricitat que generen els combustibles fòssils. En aquesta cistella del preu 
final les  renovables pràcticament no l’afecten, ja que és el preu més baix, mentre que la 
més cara -les que cremen gas i derivats del petroli- marca el preu final. 

Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions de 
consumidors critiquen aquest sistema. Les empreses que exploten centrals nuclears i 
hidroelèctriques obtenen grans beneficis perquè tenen amortitzades completament les seves 
instal·lacions gràcies a l’arrossegament de preus marcat per les que cremen combustibles 
fòssils. 

I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar que el consum 
directe no representa ni el 30% de la factura. Tenim, per exemple, el gravamen del peatge 
d’accés, el de la potència contractada, ajuts al carbó i renovables, la moratòria nuclear o el 
cost de compensar les comunitats insulars i un IVA del 21%. Tot això ho marca el govern. 

La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha estat 
absolutament oblidada i maltractada per l’actual govern central. Una nova legislació sobre 
l’ús d’aquest tipus d’energia contribuiria, sens dubte, a baixar el preu final a les famílies, si 
reduïm la part que fa referència a la crema de combustibles fòssils. 

Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, malgrat 
que la legislació que el Govern ha promulgat va clarament en contra d’aquesta 
estratègia. Aquesta normativa no contribueix a pal·liar la pobresa energètica ni a la lluita 
contra el canvi climàtic 

Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa energètica, millorar 
el  confort de les famílies, la seva situació econòmica i també la lluita contra el canvi climàtic 
perquè en qualsevol cas és necessari baixar el consum energètic i les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. 

LA POBRESA ENERGÈTICA 

La Unió Europea a través de les seves normes, obliga a garantir els subministraments 
bàsics a  les persones vulnerables, prohibint els talls d’energia. Fins ara, les grans 
companyies no han fet  cas a la normativa europea o nacional ni als acords sobre pobresa 
energètica aprovats pel Parlament de Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar la 
mort d’una persona gran a Reus perquè la situació arribés a un punt d’inflexió. 

Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència més de la greu        
crisi social i econòmica en què estem immersos. A Catalunya, masses persones estan en el  
llindar de la pobresa i no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada ni pagar 
les factures de llum i gas. L’any 2015, un 19,6% dels i les catalanes manifestaven tenir 
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dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on residia i el 10,9% de les llars 
catalanes declaraven no poder mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, més del 
doble respecte al 2008. 

No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà de la crisi 
econòmica, esdevenint un fenòmen estructural que respon principalment a l’increment dels 
preus dels subministraments bàsics. 

El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i les  
companyies  amb l'objectiu de concertar mesures de suport a unitats familiars en situació de 
pobresa   energètica. Aquest conveni ha estat consensuat entre la Generalitat, les 
Diputacions, l’AMB, la FMC i l’AMC. És el torn ara de la Generalitat, que haurà de signar 
amb les companyies aquest compromís que assumeixin el 50% de les despeses 
generades per aquest tipus de pobresa, percentatge que segurament és insuficient. 
L'objectiu és evitar els talls de subministrament i un repartiment del cost entre totes les parts 
implicades. 

El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d'informar dels drets que 
tenen les famílies en tots els avisos per manca de pagament. Abans d'interrompre qualsevol        
subministrament, les empreses subministradores hauran de sol·licitar als serveis socials un 
informe que acrediti si la persona es troba en situació de "risc d'exclusió residencial". 

El procediment estableix que l’Ajuntament haurà d'enviar un informe a l'empresa en un 
termini de 15 dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que la persona o la família es troben 
en una situació de risc d'exclusió residencial. També haurem d'informar a aquestes 
famílies dels ajuts de què disposen. Un cop s'hagi fet aquest procediment, les empreses 
subministradores hauran de mantenir el subministrament mentre duri aquesta situació de 
risc. 

 

LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT: VOLEM INVERSIONS! 

També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica i reclamar els 
nostres drets. 

La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats davant els 
talls intermitents de les companyies, que en els últims anys es produeixen massa sovint. No 
admetrem com a excusa un suposat mal ús de l’energia per part del consumidor per 
justificar els continus talls en el subministrament. Cal requerir un pla d’inversions per al 
sanejament i millora de la xarxa elèctrica a la nostra ciutat. És necessària una modernització 
i reforç de les instal·lacions. 
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També cal reclamar un pla d’inversions per a la retirada de pals que fan de les voreres de 
la nostra ciutat un veritable problema, doncs no permeten transitar amb llibertat pes 
carrers  de  la ciutat i incompleixen clarament la  legislació en accessibilitat.   

Fa mes de 10 anys que les companyies no inverteixen en la retirada d’aquests pals que 
ocupen la via pública de manera indiscriminada 

Per tot l’exposat, el Grup Mpal. Socialista proposa al Ple els següents ACORDS: 

PRIMER.- Instar  a  les  companyies  subministradores  a  que  signin  de  manera 
immediata el conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar  els  talls  
de  subministrament   i  l’assumpció  per  part  de  les companyies del 50% dels costos 
derivats. 

SEGON.- Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les 
instal·lacions elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat del 
servei. 

TERCER.- Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a 
la retirada de pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat, que  las  fan  
intransitables  i  que  no  compleixen  amb  la  llei d’accessibilitat. 

QUART.- Introduir  clàusules  en  els  plecs  dels  contractes  de  subministrament municipal 
perquè es tingui en compte l’energia renovable, així com, els tipus  de  taxes  i  impostos  
per  l’ús  del  domini  públic  que  fan  les companyies, sempre que sigui posible. 

CINQUÈ.-  Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum 
de Catalunya, Associacions de Veïnat, Sindicats i Companyies subministradores que operen 
a Martorell i a les entitats socials de la ciutat.” 

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 01.01.2017 i fins el dia 
31.01.2017, en compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 2586/87, de 28 de novembre. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Breument, en concret hem vist la resolució 0073, li agrairia 
al senyor secretari si pot prendre nota, va haver-hi un error en la redacció perquè dels cinc 
acords que hi ha només hi ha dos, entenc que.... 

El senyor alcalde diu: Se n’han deixat tres o que no està ben escrit. 
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El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: No està ben escrit el un, dos, tres.  

El senyor alcalde diu: Doncs el secretari pren nota. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: El número 73, o no hi són, o hi ha un error de transcripció. I 
després senyor alcalde comentar el 137, el 190 i el 196 que ens congratulem que ja ho 
veníem preguntant en darrers plens, són unes mocions, perdó uns decrets de la contractació 
de gent on si que efectivament se’ls hi fica un salari de 1.000 euros que era un dels 
compromisos que es va agafar aquí, en el Ple del mes de maig de l’any passat em sembla 
que era, bé de fet no està complerta del tot perquè l’import era algo més, 1.070 i escaig, 
però fica 1.000 que ja ens sembla correcte. Res més pel que fa a les resolucions res més 
senyor alcalde. 

 
B. INTERPEL.LACIONS. 
 
No n’hi ha. 

C. PREGUNTES. 
 
Preguntes “in voce” formulades en la sessió plenària de data 16/01/2017 pendents de 
resposta 

El  Sr. Alcalde diu: Preguntes en tenim de pendents que passem a fer-los-hi entrega, a les 
preguntes que teníem pendents del ple anterior, que n’hi han de dos tipus, unes que són les 
que va fer vostè, Sr. Tomás, en el punt de donar compte de les resolucions d’alcaldia  que 
els hi passem a tots vostès, a cada grup, una a cada grup; i desprès les respostes a les 
preguntes formulades “in voce” en el ple passat, que també són a cada grup, si aquí dos, i 
aquí dos també, si un de cada.  

 

Les respostes a aquestes preguntes són les que a continuació es transcriuen: 

 
RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. LLUÍS TOMÀS 
DINTRE DEL PUNT DE DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
(PLE DEL DIA 16-01-2017.) 

• Resposta 1ª pregunta: L’habitatge situat al pis 4rt. 2a. del número 33 de la Ctra. de 
Piera de Martorell forma part del fons d’habitatges de lloguer social, destinat 
prioritàriament a cobrir les emergències socials en matèria d’habitatge a Martorell. I per 
decret de l’alcaldia núm. 381/2016, de 22 de març, va ser adjudicat a una família de 
Martorell, d’acord amb la proposta formulada per la Mesa de valoració per a l’adjudicació 
d’habitatges per a emergències socials, en reunió celebrada el dia 26 de febrer de 2016, 
la qual va emetre la seva proposta de conformitat amb els informes previs emesos pel 
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cap de benestar social de l’Ajuntament de Martorell, en data 23 de febrer de 2016, i per la 
cap de l’Oficina Local d’Habitatge, en data 25 de febrer de 2016. 

 

• Resposta 2ª pregunta: La beneficiària de la subvenció és la persona física que es 
designa en el decret 1743/2016, que vostè ha examinat. L’empresa, en aquest cas, és 
una persona física 
 

• Resposta 3ª pregunta: El decrement de les partides esmentades es justifica en l’informe 
tècnic que figura en aquest expedient i del qual li fem entrega. 

 

• Resposta 4ª pregunta: Els serveis tècnics municipals estan treballant en la redacció dels 
plecs de clàusules tècniques dels contractes de neteja de locals i edificis municipals, així 
com de recollida d’escombraries i neteja viària, per tal de poder-los licitar el més aviat 
possible. 

 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. 
RAQUEL PÉREZ EN EL PLE DEL DIA 16-01-2017. 

• Resposta 1ª pregunta: Ja contestada pel Sr. Alcalde en el mateix Ple. 
 
. Resposta 2ª pregunta: Des de l’aprovació de la moció de suport  a la població refugiada, 
víctima dels conflictes a la Mediterrània, s’han dut a terme diverses accions de 
sensibilització, a les quals vostè, que  mostra tant d’interès per aquest tema en els plens, no 
ha assistit a cap d’aquestes iniciatives organitzades per entitats i voluntaris amb el suport de 
l’Ajuntament de Martorell. 
El 10 de desembre de 2015 va tenir lloc la xerrada I ara què? La crisi dels refugiats a 
Europa, a càrrec del coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, que va exposar 
la situació dels migrants de Síria i d'altres països en conflicte que busquen refugi a Europa i 
també va explicar amb detall el protocol dissenyat a Catalunya per a l’acolliment de 
refugiats. 

El 30 de juliol de 2016, l’Ocularis Associació, va fer un concert solidari a l’Enrajolada en 
col·laboració amb el departament de Cooperació per recollir fons per als seus projectes, 
entre els quals n’hi havia un adreçat als camps de refugiats. 

El setembre de 2016, Ràdio Martorell va fer un programa especial en el qual va entrevistar a 
Laia Laborada i Núria Domènech, dues mestres de Martorell que havien estat voluntàries al 
camp de refugiats de Vasiliska (Grècia) durant l’estiu. 

El 20 d’octubre de 2016, l'Associació Social Cristiana de Voluntaris de Presons i l’Associació 
Persovuses (associació per a la integració i reinserció de persones vulnerables o en situació 
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d’exclusió social) es va organitzar la conferència Refugiats de Grècia, el fang d'Europa, en la 
qual hi van intervenir Arcadi Oliveres, conegut activista per la justícia social i la pau, Bernat 
Pratginestós i Marc Andreu Monsech, membres d'Acció Solidària i Logística (EREC), Jordi 
Armadans, director de la Fundació per la pau (FUNDIPAU), i les martorellenques Laia 
Laborda i Núria Domènech, que van ser voluntàries al camp de refugiats de Vasiliska 
(Grècia). 

Dins del curs escolar 2015-2016, la tècnica de Cooperació va fer una xerrada als alumnes 
de 6è de l’escola Els Convents sobre la situació del refugiats al món, fent especial incidència 
en la crisi de la Mediterrània. 

A més a més, en el marc del conveni signat entre el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció 
a les Persones de Martorell i el Comitè Català de l’ACNUR, cada any es destinen 5.000 
euros als camps de refugiats que hi ha a tot el món. I les anualitats del 2016 i 2017 van 
destinades, justament a un camp de refugiats sirians al Líban. 

Així mateix, després de l’aprovació de la moció, es va crear el compte de correu 
refugiats@martorell.cat on la ciutadania pot adreçar les seves consultes o propostes en 
relació a la situació dels refugiats i s’ha donat a conèixer  aquest canal a les entitats i la 
ciutadania a través de tots els mitjans de comunicació possibles.  

Des d’aquest mateix email s’ha enviat als ciutadans que havien mostrat interès  i a totes les 
entitats un correu informant-los de Programa de català de refugi, que permet a les persones 
i les entitats inscriure’s com a “mentores” i col·laborar en l’acollida de persones refugiades. 
Tal i com s’explica en el web de la Generalitat de Catalunya: 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/programa_catalunya_refugi 

Des del departament de Cooperació es continua treballant en tot tipus d’iniciatives, tant 
pròpies com organitzades per entitats i altres col·lectius,  per donar a conèixer aquesta crisi 
humanitària. 

De forma complementaria, la regidoria de Benestar Social porta la coordinació de la 
Comissió Treball per a l’acollida de persones refugiades, de la qual  també formen part 
l’Oficina Local d’Habitatge, el departament d’Ensenyament, el departament de Comunicació, 
Cooperació i Participació i Creu Roja Martorell. 

Aquesta comissió s’ha reunit diversos cops per conèixer amb detall el protocol d’acollida 
definit pel Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades  de Catalunya i per  fer 
l’inventari de recursos específics per a persones refugiades que sol·licitava el Comitè. En el 
cas de Martorell, no hi ha cap recurs específic per a persones refugiades, però  en cas 
d’acollir refugiats aquestes persones podrien ser beneficiàries dels recursos dels quals 
disposem.  
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Des del departament de Benestar Social també s’ha assistit a les reunions informatives que 
ha fet el Comitè per  l’Acollida de les Persones Refugiades per als municipis acollidors 

• Resposta 3ª pregunta: Amb posterioritat a la sessió plenària del passat mes de gener, ja 
es va publicar al Portal de la Transparència l’import pagat durant l’any 2016 de les 
subvencions concedides pel Patronat. 

En aquest Portal es publiquen totes les subvencions i tots els ajuts concedits pel Patronat 
durant l’exercici 2016 

 

• Resposta 4ª pregunta: Aquests ajuts no s’han deixat de concedir ni s’han traspassat 
aquests conceptes a altres partides. 
Els usuaris beneficiaris d’aquests ajuts durant l’any 2016 han estat: 

• Estada Permanent: 2 beneficiaris. 
• Descans : 21 beneficiari. 

 

• Resposta 5ª pregunta: Per justificar una subvenció concedida s’han de presentar per part del 
beneficiari tots els documents, entre d’altres les factures justificatives o comprovants de les despeses 
subvencionades, exigits per la normativa reguladora de la subvenció en qüestió (ordenança o bases). 
 
RESPOSTA A LA PREGUNTA “IN VOCE” FORMULADA PEL REGIDOR SR. 

RICARD SÁNCHEZ GAYA EN EL PLE DEL DIA 16-01-2017. 

• Resposta  pregunta: L’Ajuntament de Martorell disposa del gestor documental anomenat 
“Gestiona” de l’empresa Es.público, La consulta als expedients que es tracten a la Junta 
de Govern Local i al Ple es realitza mitjançant el mòdul anomenat “Òrgans col·legiats”, el 
qual està pendent d’implementació.  

En aquest moments s’estan coordinant els recursos tècnics i materials per part de l’empresa 
per tal de realitzar la configuració de l’aplicació i la formació dels usuaris tramitadors dels 
expedients, dels responsables de gestionar les convocatòries, així com dels regidors i 
regidores. 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. JOSÉ 
A. SIMÓN EN EL PLE DEL DIA 16-01-2017. 

• Resposta 1ª pregunta: Durant el 2016 s'ha mantingut diversos contactes amb responsables 
del Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat. 
El passat mes de juliol es va realitzar una reunió amb el Director General de Protecció Social 
per tal d'exposar les necessitats amb les quals es troba el nostre municipi respecte a les 
places de residència i de centre de dia, fruit de la qual es van concedir 20 places 
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col·laboradores a la residència Sant Joan de Déu.   
 

• Resposta 2ª pregunta: Es tracta d’una errada material que serà esmenada en la propera 
rectificació de l‘inventari. Tanmateix, el fet de que aquest atribut no consti a l’inventari de 
patrimoni municipal no afecta o modifica la seva catalogació urbanística com a construcció 
d’interès en sòl urbà, segons el Pla general d’ordenació urbana de Martorell (PGOU), on 
apareix amb la denominació de  “Torre Bassols”. 
 

• Resposta 3ª pregunta: Les obres de reparació de les façanes dels edificis de la primera 
fase del barri de Buenos Aires les promouen les comunitats de veïns afectades, les quals ja 
han sol·licitat la corresponent llicència d’obres. Segons la informació que ens han facilitat, es 
preveu l’inici de les obres a partir del segon trimestre del 2017. 
L’Ajuntament de Martorell ha estat al costat dels veïns des de l’inici de la problemàtica, per 
la qual cosa s’han mantingut diverses reunions amb l’associació de veïns del barri i amb els 
veïns de les comunitats afectades. 

L’any 2015 es va aconseguir ajut de la Diputació de Barcelona per a la redacció del 
document de “Diagnosi de patologies i propostes de rehabilitació de les façanes dels edificis 
d’habitatges del barri de Buenos Aires -1a Fase”, a partir del qual es va donar resposta 
conjunta als veïns afectats sobre les problemàtiques existents i les possibles alternatives per 
a la seva resolució. 

Posteriorment s’han realitzat les gestions oportunes per tal de buscar la implicació i 
finançament de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, atès que aquest barri havia estat un 
dels que gestionava l’antiga ADIGSA. 

En aquest sentit, 10 comunitats de veïns van concórrer a la convocatòria de les subvencions 
per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial, segons 
resolució GAH/1320/2016, de 20 de maig, i han obtingut una subvenció del 35% del cost del 
pressupost protegit. 

 

• Resposta 4ª pregunta: Si i sí. 
 

• Resposta 5ª pregunta: Durant l’any 2016 s’han reparat 50 avaries en escomeses 
(individuals i/o comunitàries) i 60 avaries en la xarxa de distribució. A banda, com a resultat 
de la campanya de recerca de fuites d’aigua, s’han  reparat 11 escomeses de servei i 13 
fuites en xarxa. 
 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. LLUÍS 
TOMÁS EN EL PLE DEL DIA 16-01-2017. 

• Resposta 1ª pregunta: Aquesta mateixa pregunta ja li va ser contestada per escrit, del 
qual se li va entregar còpia, en la sessió plenària del dia 16 de gener de 2016. 
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• Resposta 2ª pregunta: La resposta de l’alcaldia a la instància número 12521 li va ser 
entregada el dia 21 de desembre de 2016, tal com figura en el document signat per vostè.  
La informació demanada en la instància núm. 12524 va ser consultada pel regidor senyor 
Rozalén en data 30 de novembre de 2016, tal com figura en el document signat per 
aquest.  
La resta d’instàncies es respondran tant aviat com sigui possible. 

 

• Resposta 3ª pregunta: Les despeses generades pel procediment ordinari núm. 
753/2011, tramitat en primera instància pel jutjat de primera instància núm. 2 de Martorell, 
i en segona instància davant de l’Audiència Provincial de Barcelona, secció 11ª, han estat 
un total de 5.900,00 euros pel que fa a l’advocat que va defensar al Patronat. 

Fins ara, no hi ha cap despesa comptabilitzada a càrrec del procurador que va representar 
al Patronat. 

Quant a les costes, encara no és ferma la resolució que les fixa. 

 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. 
ANTONI CARVAJAL EN EL PLE DEL DIA 16-01-2017. 

• Resposta 1ª pregunta: Aquesta mateixa pregunta, encara que vostè entengui que no ha 
estat resposta, ja li va ser contestada per escrit, del qual se li va entregar còpia, en la 
sessió plenària del dia 16 de gener de 2016. 

 

• Resposta 2ª pregunta: Aquesta mateixa pregunta, encara que vostè entengui que no ha 
estat resposta, ja li va ser contestada per escrit, del qual se li va entregar còpia, en la 
sessió plenària del dia 16 de gener de 2016. 

 

I ara no n’hi ha de presentades per escrit en el registre, per tant si volen formular preguntes 
in voce, sí? 

Preguntes  “in voce” plantejades en aquesta sessió  

Preguntes formulades per la Sra. Asunción Moreno 

 
1ª. En relació al servei municipal del patronat aula d’idiomes deixarem les següents 
preguntes: 

Quin és el detall de les despeses i ingressos del curs 2015-2016? 
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Quin és el nombre de treballadores contractades per l’empresa externa, nombre de 
treballadores contractades pel patronat i jornades laborals? 

Quin és el nombre d’hores lectives i no lectives de les treballadores del patronat? 

Quin és el nombre d’hores lectives i no lectives de les treballadores contractades per 
l’empresa externa? 

Quin és el nombre de places vacants actualment? 

I quin és el nombre de places amortitzades des de l’any 2014 fins l’actualitat? 

 
2ª En quin punt es troba la renovació dels contractes de neteja dels edificis municipals i de la 
via pública? 

 

3ª. Hem constatat a través de diversos mitjans de comunicació de les dificultats del grup 
Hoquei Patins per desenvolupar  l’activitat, i sobretot de la manca de resposta dels 
representants municipals per tel de trobar solucions al respecte. Per aquest motiu traslladem 
les següents preguntes: 

 -Ha pres alguna mesura l’ajuntament al respecte? 

-S’han reunit amb la junta del club desprès que aquest ho hagi demanat les darreres 
setmanes? 

-Es tindrà en compte al club en la nova distribució d’equipaments esportius desprès de la 
posada en marxa del nou pavelló?  

 
El  Sr. Alcalde diu: Perdó Sra. Moreno, aquesta li responc, com que veig que tenen tant 
d’interès amb l’hoquei, aquesta li respon ara  

 

La regidora Sra. Asunción Moreno diu: No només amb l’hoquei. 

 
El  Sr. Alcalde diu: Sí, sí, però com que abans també ha sortit aquest tema, i aquesta si 
que la sé, doncs aquesta li respon ara, si no li sap greu. Hem rebut una carta, jo com a 
alcalde he rebut una carta la setmana passada, i estem agendant una entrevista, per cert la 
primera vegada que a mi em demanen que a mi em consti, que m’hagi arribat. La primera 
vegada que l’hoquei patins demana per veurem a mi, i per tant com qualsevol altra entitat, 
doncs estem agendant una reunió per veure’ls. Si em diu si se’ls resoldrà la seva 
problemàtica, ja m’explicaran quina és la seva problemàtica, quan la conegui eh, veurem si 
la podem atendre.. 

 

La regidora Sra. Asunción Moreno diu: No la coneixen encara la problemàtica? 
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El  Sr. Alcalde diu: És que l’any passat hi havia una que vam resoldre, que era lo de la 
pista que ni lliscava, vam fer la pista nova, vam fer els tancaments que també ens 
demanaven, i per tant ara no sé quina és la problemàtica, suposo que me l’explicaran, 
perquè en teoria aquella pista no lliscava prou quan la vam fer, per tant ja estava aquella 
resolta vam parlar algo d’unes tanques, també ho vam resoldre, i ara suposo que deu haver-
hi una nova problemàtica que quan vinguin ens ho diran, tant a la regidora d’esports, com a 
mi, i llavors mirarem si podem atendre les seves peticions. Pot prosseguir sisplau 

 

4ª. En relació a la tarifa número sis, abonat total, inclòs a l’annex número 4 de l’Ordenança 
fiscal  15, la qual dóna dret entre d’altres a accedir dos dies a la setmana al CIES, traslladem 
les següents preguntes: 

Si un dels dies en què l’abonat té accés és festiu i el servei està tancat, pot accedir una altre 
dia? En cas afirmatiu, perquè no s’ha comunicat als abonats aquest canvi de criteri? 

On es regula que l’abonat hagi d’escollir els dos dies a la setmana? 

 

 

Preguntes formulades per la Sra. Remedios Márquez 
 

1ª Nos comentan vecinos y establecimientos del municipio que en estos días están 
recibiendo llamadas telefónicas que dicen estar haciendo una encuesta en nombre del 
ayuntamiento. ¿ Nos pueden confirmar este hecho?. En caso afirmativo ¿es una empresa 
contratada por el ayuntamiento? 

- ¿Qué coste económico supone? 

- ¿ Dónde y cómo se tiene previsto dar difusión de los resultados de la mencionada 
encuesta? 

- ¿Cuál es el objetivo y duración de la misma? 

 
El  Sr. Alcalde diu: Perdoni Sra. Márquez un aclariment, i sobre que versa aquesta 
enquesta?, perquè jo no conec res d’això ehh, 

 

La regidora Sra. Remedios Márquez diu:  Preguntamos si la conocen, ¿por qué?  

 

El  Sr. Alcalde diu: Però sobre que versa, que pregunten, sobre què va? 
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La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Que qué les gustaría que se hiciese en el 
municipio 

El  Sr. Alcalde diu: Ah, sobre coses en general del municipi 

 

2ªEn el pasado pleno ordinario del mes de septiembre 2016, se aprobó por unanimidad una 
moción para adoptar medidas para mejorar la calidad de vida de les persones celíacas de 
Martorell, con acuerdos entre otros como defender y contribuir al bienestar de los enfermos 
celíacos por ser una cuestión de justicia social y una demanda en nuestro municipio; 
contribuir al desarrollo de actividades que impulsen una divulgación de la enfermedad 
impulsadas por el propio ayuntamiento, así como fomentar la realización de actividades de 
concienciación, convivencia y pedagógicas; estudiar de forma conjunta con el sector de la 
restauración, la gastronomía y la hostelería de nuestro municipio, la posibilidad de diseñar y 
fomentar una campaña de los diferentes establecimientos,  de los mismos para incluir un 
distintivo oficial conforme han incorporado en sus cartas alimentos sin gluten para celíacos; 
promover la inclusión en el catalogo de actividades en las escuelas; actividades de 
promoción de la salud con información sobre la información celíaca. Y preguntamos en 
relación a estos acuerdos que se aprobaron. 

¿Qué acciones ha realizado el equipo de gobierno con respecto a los acuerdos 
anteriormente mencionados? 

 

3ª. Con motivo de la aprobación hace unos meses de una moción con el compromiso de tirar 
adelante unas ayudas económicas para los universitarios y para los estudiantes de ciclos 
superiores, y después de varias reuniones mantenidas entre miembros del equipo de 
gobierno y representantes del PSC y MM, presentando estos dos grupos propuestas de 
bases reguladoras para hacer posible estas ayudas. Finalmente, el equipo de gobierno 
decidió no aceptar estas bases, argumentando que apostaría por el modelo de ayudas 
mediante los servicios sociales y no por becas como propusimos y que ya están realizando 
en otros ayuntamientos e Instituciones públicas.  

Habiendo pasado ya un tiempo desde estas negociaciones y estando en vigencia el actual 
presupuesto municipal del 2017 y teniendo en cuenta que el objetivo era que estas ayudas 
entraran en vigor en el primer trimestre del curso 2016-2017, preguntamos si se han 
activado por parte del equipo de gobierno estas ayudas? Y en caso afirmativo, donde se ha 
publicado la convocatoria, y que difusión se le ha dado a las mismas? 

Si se ha publicado, nos podrían dar una copia de la citada convocatoria? 

 

4ª. Somos conocedores de la problemática existente en el Congost, justamente detrás de la 
estación de servicio Repsol, al lado del establecimiento McDonald’s. En concreto el colectivo 
para la defensa del Mediambient de Sant Andreu de la Barca, mediante dos registros de 
instancia solicitaba la correspondiente actuación por parte del ayuntamiento de Martorell, 
para solucionar el problema de los residuos existentes, un registro con número de entrada 
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10959, de 19 de octubre de 2016, dirigido al Sr. Adolf Bargués, y el otro con el número de 
entrada 10960, también de la misma fecha, en este caso dirigido al Sr. Alcalde. 

La pregunta es: 

¿ Se ha hecho alguna actuación para solucionar este problema? 

¿ Cuándo piensan responder a los dos registros de entrada citados que han sido 
presentados por la endidad DEMA SAB? 

 

5ª. Otra, quisiéramos conocer la deuda económica actualizada y reconocida que tiene la 
Generalitat de Catalunya con el ayuntamiento de Martorell, así como el detalle de los 
importes, y a  qué actuaciones corresponden. 

6ª. Teniendo en cuenta la regulación catastral hecha por el gobierno central y que afecta al 
IBI de nuestro municipio, y teniendo en cuenta que el primer pago del fraccionamiento está 
previsto para mes de marzo, quisiéramos conocer: 

¿Qué determinación ha tomado el equipo de gobierno con respecto a este tema? 

¿Tendrán incremento económico los recibos de IBI que recibirán este 2017 los 
contribuyentes de Martorell? 

 

7ª. Otra, en el pleno del pasado mes de diciembre se nos contestó que durante el mes de 
enero el Departamentd’Educació de la Generalitat de Catalunya haría efectivo el primer 
pago previsto en el convenio firmado con el Departament y l’Ajuntament de Martorell, 
correspondiente  al nouinstitutMartorell. ¿Se ha hecho efectivo este pago?. En caso 
afirmativo, ¿cuál ha sido la cantidad abonada por el Departament? ¿Cuándo correspondería 
que el Departament efectuara el siguiente pago? 

 

8ª. Y la última, en el cuadro de puestos de trabajo de la plantilla de 2017 del Patronato 
municipal aparecen 4 plazas de profesores en la escuela municipal de idiomas, 

¿Cuántas de estas 4 plazas están ocupadas por parte de personas que no son del 
Patronato Municipal? 

¿Cuántas externalizadas? 

¿Tienen previsto que todas las plazas que están contempladas en la plantilla sean cubiertas 
por personal contratado por el Patronato? En caso afirmativo, ¿cuándo? 

¿Tiene el equipo de gobierno quejas por parte de los padres del funcionamiento que está 
teniendo este servicio? En caso afirmativo quisiéramos saber cuántas hay y el contenido de 
las mismas. 

¿Tienen los mismos alumnos de un mismo curso y grupo clase los lunes y los miércoles con 
diferentes profesores o profesoras? 
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Preguntes formulades pel Sr. Lluís Tomàs 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Són preguntes relacionades amb obres. 

 

1ª. Començaria pel barri de Can Carreras. Hem observat, bé en la resolució 117, l’empresa 
que està fent aquestes obres va demanar una pròrroga, se li va autoritzar aquesta pròrroga 
fins data 27 de gener. Ha passat ja aquesta data, i de fet les obres a ningú se li escapa que 
continuen fent-se. Però hi ha un tema que sí que ens té preocupats, és el tema de 
l’ascensor, la instal·lació de l’ascensor que va ser una aposta de l’equip de govern i en 
concret,  de vostè també senyor alcalde.  

Volem saber: 

Per què no s’ha fet aquest ascensor?  

Quin ha estat el problema que ha generat que no es pugui fer?  

Tenen algun pla alternatiu per aquest ascensor? 

Recordem que tant nosaltres, com l’associació de veïns, li vam proposar,  nosaltres amb 
unes al·legacions de la possibilitat de fer unes escales mecàniques. Volíem saber, per tant: 

Quin ha estat el motiu de què no es pugui fer aquest ascensor ?  

I si existeix la possibilitat de què es pugui fer un calaix, separat del mur, que entenem que és 
a on està el problema ?  

I si tots el membres de l’equip de govern estan d’acord amb aquesta actuació que es pugui 
fer a nivell de ficar l’ascensor amb un altre sistema ? 

2ª. Desprès també voldríem preguntar sobre una queixa que ens traslladen veïns del carrer 
Francesc Santacana, en concret en alguns punts, el carrer amb terrasses o botigues, 
establiments, etc, es fa més estret, i sobre el pas de camions frigorífics de molta alçada per 
dir-ho així i que estan trencant alguna que altra balconada.  

Sé que alguns dels regidors que està aquí present també ho ha patit, i també aquests veïns 
li han traslladat. 

Què pensa fer l’equip de govern, si té constància respecte a aquest tema? 

 

3ª. Una altra és sobre les obres que s’estan portant a terme a la plaça 11 de setembre. Hem 
vist des de fa uns dies que la plaça, en un dels seus costats està aixecada. Voldríem saber 
quina és l’actuació o que s’està fent en aquesta plaça, que recordem fa un parell d’anys va 
estar inaugurada. 

 

4ª. I l’última parla de la rambla de les Bòbiles, parlem de la reurbanització que entenem que 
aquesta reurbanització ja va estar acabada. Sobre aquesta reurbanització ja vam preguntar 
en el seu dia, se’m vam passar totes les dades, però volia preguntar una dada en concret. 
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Poden asseverar-me o dir-me si els passos de vianants que s’han fet nous compleixen tot el 
que és el codi de circulació de les marques transversals ?. I els dono l’article: 168 del codi 
de circulació. 

Després volíem conèixer, tenint en compte que s’estan acabant les obres de l´últim tram, 
quines actuacions s’han fet en aquests tres trams, sobretot, ara que com dèiem està a punt 
de finalitzar l’últim.  

Volem saber el cost detallat de cada un dels trams, quines actuacions detallades s’han fet. 
Parlem de terra, parlem de punts de llum, etc.  

On s’han aprovat aquestes actuacions? 

Quines són les empreses que les han fet? 

I els més important, s’han fet amb algun motiu, tenint en compte que el poc temps que fa 
que es van remodelar aquests trams, que parlem sinó m’equivoco del 2011 ?. 

 

Preguntes formulades pel Sr. Raúl Rozalén 
 
1ª. Hace ya unos plenos, el regidor de urbanismo Sr. Bargués dijo que ya se había requerido 
la limpieza de los terrenos de la Sínia a los propietarios, tras reiteradas peticiones de 
nuestro grupo. Justamente hace unos días tuvimos vista del expediente,  donde pudimos 
observar que estos requerimientos estánfuera de plazo, y lo más preocupante es que los 
terrenos continúan sucios.  

Sr. Bargués, ¿Cuál será el próximo paso? Esperemos que sea definitivo y no tengamos que 
seguir insistiendo para poder solventar este problema tan antiguo. 

 
2ª. Queremos saber las fechas que el equipo de gobierno tiene previstas con respecto a la 
mejora y remodelaciones de las plazas y parques ya existentes en el municipio. Hemos 
observado que hay un número considerable de árboles talados por la mitad o total, las socas 
de dichos árboles en muchas ocasiones sobresalen de la tierra, con el peligro que esto 
conlleva para los transeúntes, puesto que están en parques y paseos,  

¿Se tiene constancia de cuantos árboles se han talado?  

¿Por qué motivo se dejan? 

¿Cuándo se tiene previsto solucionar este problema? 

¿y para cuando replantar los árboles talados? 

3ª. Queremos saber los canes que están censados en el municipio, queremos saber las 
fechas que el equipo de gobierno tiene prevista con respecto a las mejoras, remodelaciones 
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y/o creación de nuevas zonas de recreo para canes, y si han pensado hacer alguna 
campaña al respecto. 

4ª. Queremos saber los motivos por los que se ha cambiado la estructura y recorrido de la 
rúa de Carnaval. 

5ª. Queremos tener copia del plan de seguridad y evacuación de la nave 2 de Ca N’Oliveras. 

Queremos saber el aforo de la nave 2 de Ca N’Oliveras. 

Hago esta pregunta porque en la fiesta de fin de año en la publicidad ponía aforo 499 
personas, y en la fiesta de Carnaval pone 1760 personas, teniendo en cuenta que hablamos 
de la misma instalación y que hace unos días estuve presente en el campeonato de 
Cataluña de kickboxing, observé que la placa de aforamiento había desaparecido.  

6ª. La pregunta que voy a hacer a continuación viene motivada porque el regidor de 
seguridad ciudadana, Sr. Casasayas, se comprometió a hacer una reunión conmigo al inicio 
de este año.  

También quiero hacer un pequeño inciso, porque hace un ratito, a los señores de la 
oposición y a los de mi mismo grupo ha dicho que todavía no se había hecho para lo del 
nuevo pabellón una reunión porque no se había pedido. Pero yo ahora hablo de mis carnes, 
tenía pendiente con usted una reunión que se alargó, ahora este a primeros de año 
teníamos pendiente una reunión que se está alargando, es más se está alargando que le 
voy a hacer una serie de preguntas: 

¿Por qué no la hemos tenido?  

O sea que, Sr. Casasayas tenga cuidado con lo que dice. 

Entonces me veo obligado a hacerle las siguientes preguntas, 

El inspector jefe traduce las directrices políticas en órdenes ejecutivas, quisiéramos saber 
políticamente qué directrices operativas fijó para el 2016, y las que ha fijado para este 2017. 

Queremos saber la evaluación de necesidades de recursos humanos, materiales y 
presupuestarios. 

¿Hay algún plan o propuesta de formación para el personal del cuerpo? Si la respuesta es 
afirmativa, quisiera tener copia, si la respuesta es negativa ¿por qué no la hay? 

¿Queremos tener copia de las horas extraordinarias, servicios extraordinarios y pluses 
especiales detallados de los mismos, de los agentes, cabos, sargentos, subinspectores, 
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inspector y laborales, por meses de todo el año 2016, y los meses de enero y febrero de 
2017. 

Queremos tener copia del cuadrante 2016, puesto que no me lo dio  la anterior vez 

Queremos tener copia del cuadrante del 2017. 

Queremos tener copia el informe de gestión de 2016 

Esto todo conforme a lo que es la policía local de Martorell. 

Queremos tener copia del volumen de retirada de la grúa del 2015 y 2016, para poder hacer 
comparativa. 

Sr. Casasayas. para acabar, tengo más preguntas, pero confío que haremos la reunión 
antes del próximo pleno, si no  me veré obligado a realizarlas en el siguiente. 

7ª. Y luego para acabar, porque estábamos en el pleno, y hay un vecino de la calle Pere 
Puig que me dice que esta tarde le han colocado en su puerta, y era para saber si tienen 
constancia, que le han colocado un cartel que pone: 

AVISO: “Degut al paviment, a la pavimentació de la calçada del carrer, no es podrà accedir a 
aquest aparcament, del dia 21 de febrer al dia 1 de març, disculpin les molèsties”. 

Es un folio que no tiene ni sello del Ayuntamiento, ni nada. Entonces querría preguntarle 
porque me lo han dicho ahoramismo, si eso es así o no? 

El  Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén, normalment quan es fan obres als carrers hi han domicilis, 
normalment, no li puc assegurar, però es fa una carta, dient quins dies es poden entrar i 
treure els cotxes, és més el C. Pere Puig normalment en les obres que han fet no ha hagut 
cap queixa, perquè a més a més hem posat unes planxes perquè puguin entrar i sortir 
pràcticament tots els dies, no tots el dies, però pràcticament cada dia, no dubto del què em 
diu, però jo ja ho averiguarem demà, i ho preguntarem eh, no pateixi.  

Per altra banda també li haig de fer saber, això em sembla que ho he dit alguna altra 
vegada, aquest apartat és l’apartat de preguntes, no el de petició d’informació, vostè per 
demanar informació té un conducte, que ja sap quin és, amb un protocol establert i per tant 
vostè demani la informació a través d’aquell conducte. Perquè això és un apartat que diu 
preguntes, per tant es pot preguntar, però no demanar informació com a fet vostè ara, amb 
quadrants, tot això demani-ho però per un altre conducte, si digui, digui 

El regidor Sr. Raul Rozalén diu: Si me permite, Sr. alcalde, a ver cuando yo requiero una 
reunión con un regidor que está gobernando y no tengo esa reunión, entonces el conducto 
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yo me veo obligado a exponerlo en el pleno, no hay, es que no hay otro y estaba usted 
presente cuando le dije al regidor, que teníamos pendiente una reunión. 

El  Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén, si jo no dubto de què vostè pugui expressar el que vulgui 
en el ple, però en  el lloc a on toca, si vostè vol pregar-li al Sr. Casasayas que es reuneixi 
amb vostè, faci-ho a l’apartat de precs, no el de preguntes, i si vostè vol demanar informació, 
demani-ho a través del conducte que tenim, que jo crec que està funcionant prou bé, ehh, 
ara de tota manera no pateixi ho entenem com un prec malgrat ho així fet a preguntes, eh? 

Preguntes formulades pel Sr. Antonio Carvajal 
1ª. Molt ràpidament. Ens traslladen les entitats esportives que fan servir habitualment les 
IEM de l’Av. Germans Martí, que fa ja un temps que els seus esportistes no disposen 
d’aigua calenta a l’hora de dutxar-se, després de realitzar les sessions d’entrenament o 
partits. Tant mateix som coneixedors de què unes jornades, fins i tot un equip visitant va 
haver de dutxar-se en els vestidors del pavelló esportiu. 

L’equip de govern coneix aquesta problemàtica? En cas afirmatiu, quin són els motius 
perquè encara no s’hagi reparat la caldera de les IEM ? 

Quina és l’empresa encarregada del seu manteniment?  

Nosaltres pensem que és un tema prioritari de cara a donar bona imatge com a poble, i 
preservar els hàbits higiènics, sobretot en el esportistes de formació. 

 

2ª. Ara fa ja unes setmanes, el nostre grup va demanar una sèrie d’informacions respecte al 
servei d’aigües per part de l’empresa SOREA. Se’ns va fer arribar tota la documentació tret 
del compte d’explotació del 2016. L 

L’Ajuntament ja disposa d’aquesta informació? En cas afirmatiu voldríem tenir vista a la 
mateixa, així com conèixer el detall de la mateixa.  

3ª. Recentment hem observat a les xarxes socials publicacions oficials del departament de 
promoció econòmica de l’Ajuntament de Martorell, ocupació, formació i empresa, a través de 
Martorell emprèn, i relacionades amb ofertes d’ocupació, concretament  parlem de les 
número 239190, 239191 i 239192, que corresponen a dos pintors per fer tasques de 
senyalització horitzontal de carrers i manteniment de pintura de façanes d’edificis públics, sis 
paletes per tasques d’obra pública al municipi i personal de neteja per realitzar feines de 
neteja en espais i equipaments municipals. A totes elles hi figura que aquestes ofertes 
s’adrecen a aturats/des que resideixin preferentment al barri de la Vila. Tantmateix es pot 
llegir que aquestes ofertes pertanyen al pla d’ocupació adscrit a la nova llei de barris 2016. 
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Voldríem conèixer d’aquesta llei la data de la seva publicació, nosaltres tenim constància de 
què la darrera llei de barris publicada correspon a l’any 2014. No serà que vostès s’estan 
referint a la convocatòria del projecte treball als barris del 2016? A on per cert no hi figura 
res de què aquestes ofertes hagin de ser adreçades a aturats/des d’un barri en concret.  

Preguntem directament al regidor de promoció econòmica, no tenen drets la resta 
d’aturats/des dels diferents barris de Martorell per a optar a aquestes ofertes?  

Aprofito per donar a conèixer les noves dades de l’observatori comarcal del Baix Llobregat 
en quant a la taxa d’atur, a on continuem per segon mes consecutiu encapçalant la taxa 
d’atur a la nostra comarca, amb un 16,2%, el que vol dir més de 2000 persones. 

4ª. A l’acta aprovada a la junta de govern local amb data 12/12/2016 observem una proposta 
d’aprovació d’un conveni per la cessió de l’ús de la finca registral número 2162 de Martorell, 
i que correspon a l’expedient 3720/20106-G. Preguntem: 

Quin és el motiu de la signatura d’aquest conveni? 

Quin ús pensa fer l’Ajuntament d’aquesta finca cedida? 

Quina és  la durada prevista d’aquest conveni? 

Quina són les contraprestacions a satisfer per part de l’ajuntament i quines despeses aniran 
a càrrec del mateix? 

 

El Sr. Antonio Carvajal diu: Dues qüestions relacionades amb al barri de Buenos Aires.  

5ª. La primera fa referència a la plaça Sant Joan Bosco, fa un temps es va retirar una 
estructura circular  metàl·lica tot un símbol d’aquest barri, 

Quins van ser els motius per a la seva retirada? 

Quan està previst recol·locar al seu lloc d’origen? 

6ª. La segona fa referència al jardins ubicats als blocs baixos d’habitatges de la primera 
fase, just davant de les plantes baixes del mateixos. Vostè, senyor alcalde, es va 
comprometre amb algun dels veïns/es a fer un parell d’actuacions a l’any en format de petit 
manteniment d’aquests jardins. A hores d’ara aquest manteniment no s’ha portat a terme i 
d’això ja fa uns quants mesos, preguntem: 

Quan tenen previst fer aquest manteniment? 

A càrrec de qui anirà? 
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7ª. I finalment, quins horaris són els vigents a l’hora de fer enterraments al cementiri 
municipal els dies festius i també els diumenges?   

S’han respectat aquests horaris vigents en el que portem d’any 2017? 

Qui decideix si s’ha de fer algun enterrament fora de l’horari vigent, bé sigui en festiu o 
diumenge? 

 
D. PRECS. 
 
No n’hi ha 

===== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 00.11 hores del dia 21 de febrer de 2017, de la qual s’estén la 
present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE. 
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