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04/2017. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT  PLE  DEL DIA 18 D’ABRIL DE 
2017.  

A la Vila de Martorell, el dia 18 d’abril de 2017,  essent les 20:03 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió ordinaria 
presidida  pel Sr. Alcalde,  XAVIER FONOLLOSA I COMAS,  i   amb l'assistència  dels  
Regidors senyors/es NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMAS MORENO, 
REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN,  FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ, i RAQUEL PÉREZ 
MARTINEZ, assistits pel  Secretari  de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET.  
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: 20 DE MARÇ DE 2017.  
 
 Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 20 de març 
de 2017.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu:Com ja vam dir a l’altre ple, em sembla que fa dos plens 
que ho diem, mentre que no busquem la solució per intentar recollir i a les actes dels plens 
surtin les preguntes i les respostes, cosa que facilita la seva lectura i comprensió, el nostre 
grup s’abstindrà de votar aquestes actes. 
 
El Sr. Alcalde diu: Ja li vam explicar en el seu moment que no hi ha cap mena de voluntat 
per part d’aquest equip de govern, sinó que senzillament doncs des dels serveis jurídics de 
la casa ens van dir que les transcripcions de l’acta havien de ser sobre allò que es fes en el 
propi ple. Per tant nosaltres no tenim cap inconvenient, però ens diuen que les 
transcripcions han de ser així, vostès evidentment facin el que creguin, però ja els hi vam 
donar l’explicació en el seu moment. 
Si hi ha alguna qüestió més sobre l’acta, si Sr. Tomás? 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Igual que a l’últim ple, i afegint al que ha dit el company 
Simón, mentre tècnicament entenc que voluntat política n’hi ha, tècnicament seran els 
tècnics els que tinguin que dir si et pot arribar a fer o no, nosaltres també agafarem la línia 
d’abstenir-nos. 
 
Sotmesa  a votació és aprovada per 12 VOTS A FAVOR: 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, 
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ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN, FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ  i 9 ABSTENCIONS: 
LLUÍS TOMÀS I MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, 
ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, 
RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ. 
 

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

2. PROPOSTA SOBRE RECUPERACIÓ D’OFICI DEL DOMINI PÚBLIC OCUPAT SENSE 
LLICÈNCIA NI AUTORITZACIÓ. (EXP. 292/2015-G). 
 
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 d’abril de 2017. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu:Intentaré explicar-ho senzillament. Hi ha un protocol 
que se segueix per donar permís als establiments per ocupar la via pública, que està 
reglamentat en aquest ajuntament, hi ha un establiment que ocupa més tros de la via, més 
espai de la via pública que el que té concedit, i per tant portem en aquest ple, per la seva 
aprovació, el requerir a la persona propietària d’aquest establiment perquè retiri aquest 
accés d’utilització que fa de la via pública. Per tant el que portem aquí és aquest 
requeriment. En el cas de què el propietari d’aquest establiment no retires l’accés d’espai 
que està ocupant, seria l’ajuntament el que procediria a l’execució subsidiària.   
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Jo quedo una mica perplexa de què un dels punts, que 
només hi ha dos, sigui aquest. entenc que mai no havíem fet un debat sobre si una persona 
o un establiment o el que sigui compleix el reglament o no, i que entenc que hi ha serveis 
tècnics suficients, serveis jurídics, policia i de tot , com perquè aquest tema estigui resolt, no 
des del ple, sinó des d’una altra instància que podrien ser els serveis tècnics. Per tant 
nosaltres és que aquest punt ni el votarem, no és que.... ja sé que el secretari em dirà, o 
vostè em dirà que això seria una abstenció, però crec que nosaltres no hem d’entrar si això 
es compleix o no es compleix i com ja vaig dir a les sessions informatives tinc altres 
preocupacions, com és la llicència que li han donar a les....o qui ha tingut aquesta llicència 
per posar tot el abocador a la torre Santa Llúcia.  
 
El Sr. Alcalde diu: Com que és una qüestió d’ordre, i veig que vostè no ho ha entès massa 
bé, jo intentaré il·lustrar-la una mica. Els punts que van a l’ordre del dia del ple, de la sessió 
plenària no es tria ni l’equip de govern, ni l’oposició, sinó que senzillament les competències 
que són d’un òrgan que són de ple, doncs s’ha de votar per ple. Quan estem parlant de la 
recuperació d’ofici del domini públic ocupat sense llicència, això és competència plenària. Ja 
sigui d’una terrassa que ocupa uns metres de més, o ja sigui d’algú que ocupa la via pública, 
com per exemple que algú pogués ocupar una plaça pública, o un espai públic això es 
competència del ple Sra. Pérez, no és voluntat ni nostre, ni  de vostè, sinó que la normativa 
vigent el que diu és que la recuperació del domini públic, s’ha de fer a través del ple, i per 
això aquest punt va a la sessió plenària i no va en junta de govern, li faig aquesta explicació 
només per il·lustrar-la, perquè és cert que a vegades dius doncs aquest punt  probablement 
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no hagués hagut d’anar al ple, però com que estem parlant de recuperació del domini públic, 
aquesta si que és una competència plenària. Hi ha alguna intervenció més, si Sr. Simón? 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: La nostra votació en aquest punt serà d’abstenció, no 
dubtem de què hi ha un requeriment per part dels tècnics, lo que si que els hi pregaríem és 
que siguin tant estrictes sempre amb les normes, i no en alguns casos que sembla que no 
són tant estrictes, com és aquest cas. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Nosaltres una mica en la línia ens ha sorprès, entenc que 
està delegat en el ple temes com aquest, però ens ha sorprès com a mínim des de què 
nosaltres estem aquí, no hem tingut un altra tema com aquest, perquè és la primera vegada 
que veiem que surt en un ple i ens agradaria conèixer, entenem que si no ha sortit en cap 
ple, és que no, però si hi ha altres casos similars amb aquest. i també si tots estan 
contemplats amb el mateix criteri que el punt que avui presenten.  El nostre vot en aquest 
punt serà també d’abstenció. 
 
El Sr. Alcalde diu: Només recordar-li també com he fet amb la Sra. Pérez, doncs que la 
recuperació d’ofici del domini públic, jo crec que vostès ho sabien, però si no ja els hi 
explico, és una competència indelegable del ple, i sinó n’hi ha hagut més,  que jo que ja 
porto uns quants anys alguna n’hem vist en sessió plenària, doncs és perquè és millor que 
no n’hi hagin més, perquè això vol dir que ningú ocupa el domini públic sense autorització. 
Però quan això passa, doncs l’òrgan que té competència per requerir que es desallotgi o per 
actuar d’ofici, a més a més de manera...executant subsidiàriament, doncs l’òrgan competent 
és el ple. M’estranya que vostès no ho sabessin però de tota manera per això fem aquest 
aclariment. 
 
Sotmès  a votació és aprovat per 12 VOTS A FAVOR: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, 
NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, 
CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN, FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ  i 9 ABSTENCIONS: 
LLUÍS TOMÀS I MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, 
ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, 
RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ. 
Es fa constar que la regidora Sra. Raquel Pérez no va votar aquest punt, la qual cosa 
equival a l’abstenció. 
 
Examinat  l’expedient instruït per recuperar d’ofici, en via administrativa, la via pública 
ocupada mitjançant la instal·lació d’un tendal i una terrassa de bar, amb taules i cadires a 
l’av. Germans Martí, 7, local. 
Són patents la possessió administrativa acreditada, per tractar-se de la via pública i la 
usurpació per part de ................., amb DNI ........, titular de l’establiment “7 Sentits”, la qual 
ha ocupat l’espai de referència amb un tendal fixat a la via pública, el qual NO és 
legalitzable, atès que té una longitud de 7 metres, sobrepassant, l’amplada del local de 4’90 
metres, i per tant, de la terrassa autoritzable. Segons l’Ordenança de Convivència 
Ciutadana, article 29 punt 1. a. L’amplada màxima de la franja que ocuparan les taules i les 
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cadires no superarà, en cap cas, la meitat de l’amplada de la vorera. Punt 1.c. La longitud 
màxima de la franja ocupada per taules i cadires serà la de la façana del local sol·licitant. 
Les inspeccions es van dur a terme en data 13 de maig de 2015 i 23 de desembre de 2016, 
respectivament, i el tendal romania instal·lat a la via pública, sense modificacions. 
Segons l’informe de l’àrea de territori i sostenibilitat de data 13 de març de 2017, es 
comprova que el tendal NO s’ha modificat, i que malgrat els avisos tant el tendal com la 
terrassa segueixen instal·lats i no son legalitzables. 
La recuperació en via administrativa és en aquest cas, competència de del Ple, segons 
disposen l’art. 229 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 22.2.j) de la Llei de Bases del règim 
local, segons modificació feta per la Llei 11/1999, de 21 d’abril. En cas d’urgència les accions 
administratives a que es refereixen els arts. 227 i 228 han de ser exercides pel president. 
L’atorgament de la llicència és competència de l’alcaldia, segons l’art. 60 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals de Catalunya.  
L’alcaldia té atribuïda la competència per executar l’acord, per la qual cosa, si donant un 
termini prudencial a l’interessat aquest no procedeix a deixar lliure el domini públic, amb 
l’advertència prèvia corresponent, és procedent recórrer a l’execució subsidiària 
 L’Ajuntament Ple, acorda: 
Primer.- Requerir a................, amb DNI ........, coma titular de l’establiment FORN DE PA 
ELS 7 SENTITS perquè, en el termini improrrogable de quinze dies hàbils,  a comptar des 
del següent al de la notificació d’aquest acord, procedeixi al desallotjament del domini públic 
ocupat il·legalment, deixant-lo lliure, vacu i a disposició de l’Ajuntament. 
Segon.- Advertir a la interessada del fet que, transcorregut aquest termini, l’Ajuntament 
procedirà a l’execució subsidiària, a càrrec d’aquell. 
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’àrea de territori i sostenibilitat i a la Policia Local. 

 

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: 
 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE 
PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE MARTORELL. (EXP. 
761/2017-G). 
 
Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 d’abril de 2017. 
 
El regidor Sr. Albert Fernández diu: Bé portem a aprovació el conveni entre l’ajuntament i 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, és un conveni que té una vigència fins el 31 de 
desembre de 2020, i bàsicament aquest conveni el que es porta a terme són 
l’assessorament suport jurídic i tècnic i d’inspecció de diferents òrgans de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya en diferents activitats, o que desenvolupa l’ajuntament bàsicament 
són: 
-gestió de risc de la salut derivada de les aigües de consum públic. 
-gestió de risc dels establiments públics. 
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-gestió de risc derivada dels productes alimentaris, educació sanitari en l’ambient de la 
protecció de la salut. 
-gestió de denuncies i suport tècnic i jurídic administratiu en els expedients sancionadors 
que es derivin de totes les inspeccions que es venen realitzant.  
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu:Això ja ho vaig preguntar i vostè Sr. alcalde va dir que 
no hi hauria cap problema, tots aquests estudis que es faran suposo que han tingut un 
resultat,  i ja m’he llegit l’expedient i he vist que hi ha una part que és absolutament 
confidencial i que aquesta no es pot publicar, però si que els mateixos de la generalitat diuen 
que hi ha una part que es pública, on els ciutadans poden tenir aquests resultats. No veig cap 
sentit, nosaltres que estem al servei del ciutadà, fer estudis i tot el que vulgueu, que ja em 
sembla bé, però que no hi hagi resultats i que els ciutadans no els puguin veure. Vostè em va 
dir que si, que no hi hauria cap problema en què aquest link el poséssim a la pàgina nostra 
de l’ajuntament, espero que això, tant dels que es faran ara, com els que ja s’han fet, vostè 
compleixi amb el seu compromís de publicar-ho 
 
El Sr. Alcalde diu: Cap problema Sra. Pérez, li reitero, cap problema, tot allò que puguem 
penjar a la nostra pàgina web, i com molt bé ha dit vostè, perquè jo si recordo a la 
informativa li vaig dir això mateix, que hi ha una part que és confidencial perquè hi ha 
dades, etc, però tot allò que sigui publicable no tenim cap problema, si tècnicament i 
jurídicament és possible doncs ho penjarem a la web cap problema, totalmentd’acord. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: En matèria de salut justament el nostre grup, al llarg 
d’aquest any, ha fet una parell de propostes que encara no ha tingut resposta per l’equip de 
govern, una va ser amb els pressupostos d’aquest any 2017, van fer una proposta que deia 
establir una departament de salut, que centralitzés i destinés una o vàries persones que es 
dediquessin exclusivament a temes de salut i que aquestes persones estiguessin clarament 
definides en l’organigrama municipal. I una altra el dia 12 de gener de 2017, número registre 
467, vam demanar la creació d’una comissió de salut, aquestes dues peticions, com els hi 
deia en temes de salut no han tingut resposta, i els hi preguem que les tinguin en compte i 
les recuperem. 
I d’altra banda en aquest conveni que signaran,  també ens agradaria que reflexés que hi ha 
alguns claveguerams, els de Pomfusa i el del col·lector que hi ha al darrera de l’hospital, que 
quan hi ha pluges intenses i han abocaments d’aigües brutes a gent que té horts tant a 
Pomfusa, com a sota l’hospital. Creiem que també és un tema de salut i sanitat i creiem que 
tot això hauríem d’intentar integrar-ho en aquest conveni de salut, i que crec que ens 
agradaria que prenguessin nota d’aquesta situació. 
 
El Sr. Alcalde diu: Recordar que estem parlant de salut pública, de salut agroalimentària de 
prevenció de malalties, de educació sanitària en l’àmbit  de protecció de salut, etc. Aquest és 
el conveni que es fa, com vostès han pogut veure i que és un conveni que fan la major part 
de municipis de la nostra demarcació, i precisament com que hi ha uns tècnics i una Agència 
de Salut Pública de la Generalitat, el que es fa des dels municipis es tancar un conveni 
perquè  hi ha un encàrrec de serveis al departament de salut pública de la Generalitat ehh, 
bàsicament és això, digui, digui Sr. Simón. 
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El regidor Sr. José A. Simón diu: Si em permet un apunt, en relació  al que vostè deia, 
precisament a Pomfusa i a sota de l’hospital, hi ha gent que te hortalisses i té horts, i hi ha 
aliments, per això li deia que creiem convenient prendre nota i que si salut ve aquí que ho 
tinguéssim en compta, que quan hi ha un abocament fort d’aigua, aquestes aigües brutes 
van a parar a aquests aliments. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Nosaltres ja ho van expressar a la comissió informativa, 
votarem a favor, però si que vam demanar, hi havia alguna d’aquestes actuacions, d’aquests 
programes en concret, pel que fa a les activitats, que acabàvem anunciant que sempre es 
faran, ara no sé si era requeriment o suggeriment, per part de l’ajuntament, si que ens 
agradaria conèixer en el moment en què s’activin, en sembla que parlàvem de dos o tres 
programes que parlava de 10 actuacions d’aquí el 2020, que per part de la regidoria del Sr. 
Fernández, ens passes una informació de quant es tirin endavant sobretot aquests 
programes que estan a demanda, ara en surt la paraula a demanda de l’ajuntament. Per la 
resta votarem a favor.  
 
El regidor Sr. Albert Fernández diu: Bé prenem nota de les seves apreciacions de tots els 
grups i evidentment els mantindrem informats d’allò que anem fent. Evidentment com vostè 
a dit Sr. Tomás hi ha coses que són a demanda de l’ajuntament, però altres directament de 
l’Agència de Salut Pública. I pel que parlava el Sr. Simón també hi ha un tema de risc de 
salut derivada de la contaminació del medi, que bueno en aquest espai poder que hi hagi 
algun apartat que pugui tenir cabuda, ho vetllarem i ja està.  
 
Sotmès  a votació és aprovat per unanimitat. 
 
I.- L’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones constitueix un 
objectiu de primer ordre dins del qual els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya 
comparteixen competències. 
 
L’Ajuntament de Martorell i el Departament de Salut consideren que és fonamental avançar 
en la integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos 
humans i materials del territori per tal d’assegurar la satisfacció de les necessitats presents i 
futures de la ciutadania. 
 
II.- L’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació 
de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un marc de relacions que orienti els 
vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció 
de la Salut puguin subscriure en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.  
 
Posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya, per regular la prestació de serveis de salut pública i els seus 
mecanismes de seguiment, de conformitat amb el que preveu l’article 53.8 de la Llei 
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                     7 
 
 
 

D’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’article 36.2 del Decret 
119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut, la personalitat jurídica 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha quedat extingida i les funcions executives que 
tenia atribuïdes s’han assumit per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. 
Totes les referències a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i als seus òrgans s’han 
d’entendre que es fan a la Secretària de Salut Pública del Departament de Salut o als seus 
òrgans. Tanmateix, aquesta estructura pot continuar emprant la denominació d’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 
 
III.- L’Ajuntament de Martorell i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut 
Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de cooperació 
interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels conflictes 
competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa 
en una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de 
gestió conjunta, mitjançant el respecte del marc competencial actual, similar al dels països 
del nostre entorn econòmic i social. 
 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell van subscriure 
originàriament un conveni de col·laboració l’any 2013 que va finalitzar la seva vigència el 31 
de desembre de 2016, raó per la qual les parts, és a dir, el Departament de Salut, mitjançant 
la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- i l’Ajuntament, han 
cregut necessari continuar amb la col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica i 
d’organització, redactar un nou conveni. 
 
IV.- L’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu 
que l’Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir convenis o consorcis 
sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules 
d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS), regulen els convenis de cooperació entre ens locals o entre aquests i 
altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 
 
També són aplicables en matèria de convenis subscrits pels ens locals els preceptes legals 
següents: 
. article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
. articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
V.- La tècnica d’administració general competent en matèria de salut ha redactat la 
preceptiva memòria justificativa de la subscripció d’aquest conveni i el secretari de la 
Corporació ha emès el seu informe previ. Ambdós documents figuren a l’expedient. 
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VI.- Com hi ha una transferència de funcions o d’activitats a una altra administració pública, 
el conveni s’ha d’aprovar pel ple de la corporació amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació (article 309.2 del ROAS).  
 
 L’Ajuntament Ple, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut 
pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Martorell, 
la part dispositiva del qual a continuació es transcriu: 
 
“PACTES 
Primer 
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la prestació 
dels serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a l’annex 
d’aquest conveni. 
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en 
l’annex d’aquest conveni. 
Segon 
Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i suport 
juridicotècnic i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar a 
l’Ajuntament sense que aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica a l’ens 
local, de conformitat amb la lletra b) del pacte quart del Conveni Marc subscrit el dia 2 de 
juliol de 2013 entre l’ASPCAT, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
L’ASPCAT ha d’exigir als subjectes passius les taxes que es meritin d’acord amb el previst 
en el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
taxes i preus públics de la Generalitat, en relació amb l’Ordre SLT/125/2015, de 30 d’abril, 
per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestionen el Departament 
de Salut i els organismes que en depenen. 
Tercer 
El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal funcionari o 
laboral de l’ASPCAT, mentre que l’Ajuntament no hi adscriu cap mena de recurs, ni 
personal, ni material. 
L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que se 
generin com a conseqüència de la seva actuació. Per part seva, l’Ajuntament també es 
compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprengui i els actes 
administratius que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT ha realitzat 
en el marc d’aquest conveni, així com en relació amb el seguiment dels establiments que 
s’hagin inspeccionat per al compliment de les mesures correctores que calguin d’acord amb 
l’annex. 
Quart 
L’Ajuntament ha de comunicar a l’ASPCAT, cada vegada que es necessiti per a la realització 
de les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al cas de què es 
tracti. 
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot fer servir qualsevol dels sistemes 
habituals de comunicació, preferentment el servei de Portasignatures del Consorci AOC. 
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Cinquè 
Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per un 
representant de l’ASPCAT i un representant de l’Ajuntament.  
Les funcions principals d’aquesta comissió de seguiment, que es reunirà a instància almenys 
d’una de les parts, seran la interpretació del present conveni, la de decidir respecte de les 
modificacions d’activitats i recursos necessaris per al seu bon funcionament i la d’elaborar 
una memòria que reculli les activitats realitzades i els resultats obtinguts en l’execució 
d’aquest conveni.  
Sisè  
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni té caràcter 
confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari.  
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, 
les dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, i no poden 
utilitzar-les per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan constar, de manera expressa, 
que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de dades personals aplicable en 
cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar per 
desenvolupar-lo no es pot accedir a dades de caràcter personal ni fer-ne el tractament ni la 
cessió a tercers no permesos per les lleis.  
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas que sigui necessari, les parts 
es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals aplicable en 
cada cas, a adoptar les mesures de seguretat previstes per la normativa, així com a guardar 
una estricta confidencialitat sobre aquestes. 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal és causa de 
resolució del conveni. 
Setè  
Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en 
l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, el català d’acord amb les obligacions 
relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, i de les disposicions que la despleguin. 
Vuitè 
L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya en les 
activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni. 
Novè 
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni 
resta subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets 
inherents a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en 
l’execució dels treballs esmentats i en té els drets morals. 
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni corresponen a 
l’ASPCAT. En cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats 
parcials o finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o publicar-los, en qualsevol forma, 
haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’ASPCAT i, en 
qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme s’ha de fer constar que el treball és 
propietat de la Generalitat de Catalunya. Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers 
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per reproduir, distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o 
parcialment, els treballs objecte d'aquest conveni sense el consentiment de l’ASPCAT. 
Desè  
La vigència d’aquest conveni és pel període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de 
desembre de 2020. Per acord mutu de les parts, el conveni es pot renovar abans de la seva 
data de venciment per un període de quatre anys més. En tot cas, la pròrroga del conveni 
s’ha de fer de manera expressa 
Onzè 
Són causes de resolució anticipada del conveni les següents: 

• L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni. 
• L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit. 
• La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes. 
• La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
• La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de 

qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter 
personal. 

Dotzè 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la 
seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas 
de persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre 
sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 
ANNEX 
Activitats que es portaran a terme en el municipi de Martorell de conformitat amb la relació 
d'activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex 1 del conveni 
del 2 de juliol de 2013. 
Per els anys del  2017 al 2020 (inclòs), les activitats relacionades amb els serveis, el nombre o 
la periodicitat previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats, és la que es detalla:  
Activitats 1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LA 

CONTAMINACIÓ DEL MEDI 
Subdirecció 
General de 
Coordinació de la 
Salut Pública a 
Barcelona i 
Girona  / 
ASPCAT 

Suport tècnic (establiments de criteris, objectius i metodologia 
d’inspecció) per al control de al instal·lacions de baix risc per a la 
transmissió de la legionel·losi. 
Nombre/Periodicitat: A demanda de l’Ajuntament 

 
Activitats 2. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LES AIGÜES 

DE CONSUM PÚBLIC 
Subdirecció 
General de 
Coordinació de la 

Activitats de control  de l’aigua d’acord amb els criteris de risc sanitari i 
en funció del Programa de Vigilància de les Aigües de Consum Humà de 
Catalunya del Departament  de Salut. 
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Salut Pública a 
Barcelona i 
Girona  / 
ASPCAT 

Suport i assessorament en casos d’incidències greus en la xarxa de 
subministrament d’aigües de consum públic del municipi. 

 Assessorar en la participació en el Sistema Nacional de Aguas de 
Consumo (SINAC). 

 
Activitats 3. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT EN ELS ESTABLIMENTS 

PÚBLICS I INDRETS HABITATS.  
Subdirecció 
General de 
Coordinació de la 
Salut Pública a 
Barcelona i 
Girona  / 
ASPCAT 

Elaboració de l’informe sanitari (acta d’inspecció) previ de funcionament 
d’establiments i de les instal·lacions següents: 

a) Piscines. 
b) Establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació.  

Nombre/Periodicitat 
A demanda de l’Ajuntament. Màxim 2  / 
any 

 
Activitats 4. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DELS PRODUCTES 

ALIMENTARIS.  
Subdirecció 
General de 
Coordinació de la 
Salut Pública a 
Barcelona i 
Girona  / 
ASPCAT 

Execució de les activitats de control sanitari en els diferents sectors de 
competència municipal condicionats a criteris de gestió de risc. 

Nombre/Periodicitat 

A demanda de l’Ajuntament. Màxim 10 
/any 

 
Activitat 5. EDUCACIÓ SANITARIA EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE LA 

SALUT 
Subdirecció 
General de 
Coordinació de la 
Salut Pública a 
Barcelona i 
Girona  / 
ASPCAT 

Suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives 
adreçades als principals problemes de salut de l’àmbit de la protecció de la 
salut (alimentari i ambiental) 

Nombre/Periodicitat: A demanda de l’Ajuntament. 

 
Activitat 6. GESTIÓ DE DENÚNCIES 

Subdirecció 
General de 
Coordinació de la 

Suport tècnic en el cas de denúncies, en l’àmbit de la protecció de la 
salut, a establiments alimentaris. Inclou la visita d’inspecció i la proposta 
d’adopció de mesures cautelars i/o del procediment sancionador, en cas 
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Salut Pública a 
Barcelona i 
Girona  / 
ASPCAT 

necessari. 

Nombre/Periodicitat: A demanda de l’Ajuntament. Màxim 3 
/any 

 
 
Activitat 8.1   Suport tècnic, suport jurídic i suport administratiu en la tramitació 

d’expedients de les mesures cautelars i dels expedients sancionadors 
que es derivin de les activitats de controls dels serveis amb conveni.  

Subdirecció 
General de 
Coordinació de la 
Salut Pública a 
Barcelona i 
Girona  / 
ASPCAT 

Aquesta activitat suposa el suport (no la gestió), en qualsevol de les 
fases de tramitació d’un expedient. En aquest supòsit, l’ens local podrà 
sol·licitar, entre d’altres activitats: l’assessorament tècnic, 
l’assessorament jurídic en els procediments i/o l’obtenció de models de 
procediment. 

 
 
Activitat 9. LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA PREVENCIÓ DE LA MALALTIA 

Subdirecció 
General de 
Coordinació de la 
Salut Pública a 
Barcelona i 
Girona  / 
ASPCAT 

Suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives 
adreçades a la promoció de la salut i prevenció de la malaltia d’acord 
amb la Cartera de serveis de salut pública de la Secretaria de Salut. 

Nombre/Periodicitat: A demanda de l’Ajuntament. 

 
Segon.- Facultar l’alcalde per la signatura del conveni aprovat i dels documents necessaris 
per al seu desplegament. 
 
Tercer.- Trametre certificació d’aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 
 

4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PC AMB L’OBJECTIU 
D’ESTABLIR UNA BONIFICACIÓ DEL 80% PER A LES PERSONES ATURADES EN ELS 
SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC i BUS URBÀ. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:Hem mantingut aquesta tarda una conversa telefònica amb 
el portaveu de l’equip de govern i en fin, hem comentat algunes coses respecte a aquestes 
bonificacions, nosaltres personalment el nostre grup retirarà aquesta moció i hem quedat 
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d’acord i  entès en treballar-la de cara al proper ple del mes de maig. Per tant retirem la 
moció.   
 
5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PC SOBRE LA 
MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES . 
 
El Sr. Alcalde diu: Crec que hi havia una esmena sobre, o unes esmenes sobre aquesta 
moció, Sra. Márquez si? 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Si, la hemos recibido esta tarde, pensaban que 
querían añadir en el punto dos el texto que me decían, no estamos en contra de que se 
añada pero lo que no queremos es que se sustituya, porque no es incompatible lo que dice 
la moción con lo que nos están diciendo, es decir se puede añadir, si es añadir estamos a 
favor, pero si es sustituirlo no, porque no, es compatible los dos acuerdos.  
 
El Sr. Alcalde diu: Com que no hi ha consens amb els proponents, la esmena en tot cas 
posaria, decidim primer l’esmena,  es votaria l’esmena i en tot cas seguiríem amb la moció 
en funció de si s’aprova o no l’esmena. Sr. Tomás no en té la paraula, si la demana en tot cas 
li donaré, però parlar directament no, si no té la paraula. Digui’m, digui’m Sr. Tomás  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:Nosaltres si com bé a dit la companya, si l’esmena 
presentada  pel grup de govern, que no ens semblaria malament, té que substituir a l’acord 
2, nosaltres retirem la moció 
 
El Sr. Alcalde diu: Com que mantenen l’esmena en tot cas, vostès poden triar entre 
continuar a no, si la retiren doncs queda retirada la moció. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:Si es afegir l’esmena que vam presentar 
 
El Sr. Alcalde diu: Si, si l’entès perfectament Sr. Tomás, el que passa és que l’he preguntat 
a la persona si manté l’esmena, en diu que si que manté l’esmena, he entès que vostè deia 
que retirava la moció 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:Retirem la moció 
 
El Sr. Alcalde diu: Doncs queda retirat aquest punt 
  
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL MM-E PER ABAIXAR LES 
RÀTIOS D’ALUMNES A LES ESCOLES. 

 
El Sr. Alcalde diu: Aquí també hi ha una esmena presentada, que crec que han parlat amb 
el grup que proposava la moció, Sr. Simón  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu:En aquest cas, igual que la moció anterior retirarem la 
moció perquè l’esmena que proposa l’equip de govern no em sembla correcte, perquè 
bàsicament aquesta moció que presentàvem avui era una moció que venia presentada per 
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part de l’AFAPAC, i si trèiem l’acord 2 de la moció, que deia disminuir les ràtios actuals, per 
apostar per la qualitat educativa, apostar per la diversitat, i la cohesió social, la proposta que 
feia l’equip de govern desvirtuava totalment la moció, la deixava buida de contingut, deia 
adequar però no deia disminuir, i al final deixava una moció sense cap, era una brindis al 
sol, i no tenia cap acord que aposti per la qualitat educativa que era la proposta que ens feia 
l’AFAPAC a nosaltres. 
 
El Sr. Alcalde diu: Entenc doncs que retiren la moció, doncs queda retirada també aquesta 
moció.  

 
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 01.03.2017 i fins el 
dia 31.03.2017, 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 Tomás diu: Quatre coses, sobre quatre resolucions, de fet la número 
440, que torna a parlar d’una baixa d’una persona del pla d’ocupació, del programa treball i 
formació per majors de 45 anys, una plaça d’auxiliar administrativa, bé de fet després quan 
anem a les preguntes, jo vaig preguntar amb l’anterior ple també en el tema d’un donar 
compte de resolucions, que n’hi havien varies, espero rebre la resposta. 
Després també hi ha la 468 i 513, que és una resolució que parla de les sancions de trànsits 
i que parla d’una relació que en la resolució apareix  com a annexa, no apareix aquest annex, 
si us plau si me la poden fer arribar la relació de què se’n parla, 468 i 513. 
Després la 478, és una resolució del 21 de març, que parla entre altres coses d’una 
problemàtica que s’ha produït i a on els afectats se’ls hi donava 10 dies per fer i explicar el 
seu cas, voldríem conèixer d’aquesta resolució 478, quina ha estat la resolució definitiva en 
la problemàtica que se’n parlava en aquesta resolució.  
I finalment la 516, que parla de la supressió subministrament d’aigua potable d’ús domèstic 
per impagament de rebuts, també es parla de llistat annex, no apareix també ens agradaria 
si ens ho poden fer arribar, repeteixo la 516. 
 
B. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL REGULAT PER L’ARTICLE 
QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, 
DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA 
LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.  
 
Es dóna compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la LLei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Com fem habitualment, necessitaríem el llistat de les 36 
factures que aquí estan recollides, no només el resum, que ens ho enviéssiu per correu 
electrònic.  
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La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Si, en un dels punts aquí diu que aquesta informació es 
publicarà trimestralment, a la pàgina web de l’ajuntament, jo no he sapigut trobar-ho, no sé 
si és que sóc molt torpe i no he pogut trobar-ho, o és que no està penjat. M’agradaria saber 
si realment s’està penjat, o no s’està penjant, o com està. 
 
El regidor Sr. Lluís Amat diu:Bueno comentar-li que si, dins el portal de la transparència 
dins els diferents apartats d’informació econòmica, es publica públicament aquesta 
informació. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:Molt breument, he mirat l’informe, la veritat és que està del 
tot correcte, m’ha cridat l’atenció no sé que diu la normativa, he trobat a faltar el període mig 
que actualment té de pagament l’ajuntament als seus proveïdors. En altra ocasió he vist, i 
aquí segur que té que haver-hi algun motiu tècnic, però no l’he sapigut veure, no hi és, si 
ens ho facilitaren, els agrairé, ehh 
 
El Sr. Alcalde diu: Té tota la raó Sr. Tomás, no hi és ara ho he mirat jo ara també, i en 
algun altre informe hi era. Per tant no pateixi li demanarem a la interventora general, que és 
qui fa aquest informe  que li faci arribar. 
   
C. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2016, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA 
SITUACIÓ, CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.  
 
 Es dona compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 
2016, i del moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i 
de la seva situació, corresponents al primer trimestre de 2017. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu:Entenc que hi ha un error i és primer trimestre 2017 
 
El Sr. Alcalde diu: Si jo també l’he advertit aquest error ara mateix quan ho mirava, per tant 
és un error eh, ha de dir primer trimestre de 2017, i a on hi ha l’error és en l’ordre del dia que 
posa 3r trimestre de 2016, que com vostè sap el copiar i pegar, juga males passades i 
suposo que s’ha colat això, és primer trimestre de 2017 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu:En aquest as també sol·licitar el detall de les despeses i 
els ingressos per correu electrònic, que és una cosa que fem habitualment, i si ens ho 
facilitessin ja directament doncs no caldria demanar-ho. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:També breument, de fet mirant l’expedient aquest mati hem 
vist que surt la relació detallada, partida per partida tant dels ingressos com de les 
despeses, nosaltres ja ho havíem dit en alguna altra ocasió, ens sembla perfecte, si que els 
hi demanaria si ens poden fer arribar per correu electrònic aquest estat d’execució de 
despeses i ingressos la mateixa que surt a l’expedient que avui tractem aquí en el ple. 
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D. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT D’ALLÒ PREVIST SOBRE PERSONAL 
EVENTUAL PER L’ARTICLE 104 BIS DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA 
DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL.  
 
En compliment del que prescriu l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (precepte introduït per la Llei 7/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local), es dóna compte al ple de la 
Corporació que en aquesta entitat local hi ha tres llocs de treball reservats a personal 
eventual: 
- Cap de protocol i relacions institucionals de l’alcaldia (lloc de treball cobert) 
- Responsable del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al mandat 2015-2019 (lloc de 
treball cobert) 
- Coordinador de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior (lloc de treball 
cobert) 
 
Així mateix, s’informa que el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual en 
aquesta entitat local ha estat publicat en la seva seu electrònica, situada a la plana web 
www.martorell.cat, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 9 de gener de 
2017. 
 
E. INTERPEL.LACIONS 

 
La regidora Sra. Remedios Márquez llegeix la interpel·lació: 
 
INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP A L’EQUIP DE 
GOVERN PER ÉSSER DEBATUDA AL PLE ORDINARI DEL 18 D’ABRIL DE 2017  
Recentment, s’han aprovat els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 al Parlament de 
Catalunya. En la seva aprovació i relacionat amb el municipi de Martorell, a proposta del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, es van incloure en els mateixos un seguit d’esmenes 
amb el propòsit que esdevinguin realitat. Aquestes són:  
- El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els 
recursos necessaris pel retorn del servei d’urgències al CAP de Buenos Aires.  
- El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els 
recursos necessaris per reobrir, a ple rendiment, el servei de medicina general al CAP del 
Torrent de Llops.  
- El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els 
recursos necessaris per l’adequació de l’edifici ja existent (AAVV Can Carreras) per tal 
d’ubicar un dispensari municipal.  
Totes aquestes esmenes proposades van ser incloses en el Pressupost 2017 amb els vots 
favorables dels grups parlamentaris de Ciutadans (C’s), Partit Socialista de Catalunya 
(PSC), Catalunya Si que es Pot (CTQP), Partit Popular (PP) i Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP). Per contra, el grup parlamentari de Junts pel Si va emetre el seu vot negatiu a 
aquestes esmenes.  
Essent així, el Grup Municipal Socialista interpel·la a l’equip de govern en el següent punt:  

http://www.martorell.cat/
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1.- Postura i actuacions previstes de l’equip de govern municipal per tal d’exigir al Govern de 
la Generalitat, dins del marc de la llei, el compliment d’aquestes esmenes aprovades amb 
seu parlamentària i que repercutiran positivament a la ciutadania de Martorell.  
I perquè així consti,  

 
El regidor Sr. Albert Fernández diu:No fa gaire setmanes en el ple del mes de febrer, tots 
els grups municipals i el govern ens posicionaven d’una manera clara al respecte de les 
demandes als departament de salut, unes demandes compartides amb els grups municipals, 
i també unes demandes que parteixen del coneixement directe de la realitat, com 
aportacions directes dels professionals i dels representants dels professionals. Dèiem en 
aquella ocasió que en temes tant sensibles com aquests cal fugir del partidisme i de la 
política de partits i del protagonisme personal, de fet les dificultats es poden abordar també 
de manera constructiva, fort, enèrgica però constructiva i de manera participada. En aquesta 
línia el nostre alcalde va impulsar que tots el municipis de l’àrea  d’influència de l’hospital 
consensuaren un text, on es recull  la demanda de millora dels serveis sanitaris. Hem 
exposat de manera clara i pública la postura i el posicionament de l’ajuntament de Martorell, 
respecte a la millora dels serveis sanitaris i ho hem fet de manera participada i col·laborativa, 
perquè creiem que en aquests temes el que va per lliure, més que millorar les dificultats, 
poder el que fa és el contrari. És per això que demanem un compromís públic, i ens 
reiterem, el que ja vam dir explícit al departament de salut per donar resposta als problemes 
plantejats. Demanem desenvolupar el pla estratègic i director que garanteixi l’ampliació de 
l’hospital de Martorell amb la millora estructural i els professionals necessaris pere poder 
donar la resposta adequada i necessària a la demanda de salut dels nostres veïns i entenem 
que la millora dels serveis de la salut va més enllà de l’hospital de Martorell, perquè la salut 
es treballa en xarxa i no de manera aïllada, i hem reclamat i reclamen el desenvolupament 
d’una unitat d’hospitalització domiciliaria. L’ampliació dels recursos sociosanitaris per donar 
resposta als pacients crònics, i en espacial èmfasi 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 resolgui la majoria de les urgències nivell 4 i 5, 
fora del àmbit hospitalari, i que els pacients siguin atesos satisfactòriament al nivell 
assistencial que correspongui. 
Crec que ens hem posicionat de manera clara i ferma pel que fa al respecte a la construcció 
de Martorell d’un CUAP, que doni atenció les 24 h. del diaels 365 dies de l’any, accessible a 
tota la població de referencia i que actuï de manera efectiva i coordinada com  a alternativa 
als servei d’urgències de l’hospital de Martorell. 
La dotació de professionals i equipaments necessaris per la seva posada en funcionament, 
del CUAP, i la prestació dels següents serveis, que ja vam comentar-ho al ple del febrer i 
tornen a reiterar-ho. 
-Atenció urgent al centre i atenció al domicili 
-Atenció a malalties agudes i reaguditzades 
-Atenció per traumatismes lleus, embenats, guixos, etc 
-Atenció quirúrgica menor, radiologia i anàlisi  
Sabem perfectament que totes aquestes demandes són conegudes i compartides pels 
treballadors i treballadores, tant de l’hospital, com del CAP, que no poden disposar de les 
eines i equips per poder atendre els ciutadans i ciutadanes amb la professionalitat que els 
caracteritza i fer-ho sempre amb dignitat. 
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El compromís dels professionals és inequívoc, la tasca des treballadors minimitza els 
dèficits, però cal donar  una adequada resposta a la situació.  
Cal guanyar espais assistencials i augmentar la dotació econòmica les dues coses ens 
permetran assolir el repte de millora d’adaptació ciutadana de Martorell. Això ja ho van dir-ho 
al mes de febrer, i ens tornen a reiterar en el dia d’avui. Jo crec que vam ser bastant clars en 
els nostres posicionaments.  
 
La regidora Sra. Remedios Márquez diu:Todo esto que se aprobó que coincidimos todos 
los grupos de aquí del pleno, fue antes de aprobar presupuestos, nosotros lo que... nuestro 
grupo quisiera es que el equipo de gobierno, formado por CIU i ERC, que son los mismos 
grupos de Junts pel sí, los que han votado en contra en el Parlament, coja en este pleno 
compromiso de exigir al gobierno de la Generalitat el cumplir lo acordado en el parlamento 
de Catalunya, mediante las esmenas aprobadas y que tan necesarias pensamos que son 
para la ciudadanía, y que en este mismo pleno todo los grupos políticos como bien has 
dicho Albert, hemos coincidido recientemente y que son necesarias y de urgente aplicación. 
También quiero aprovechar para recordar que en la misma sesión de la aprobación de los 
presupuestos, fue rechazada la esmena número 436, que hablaba de la relación del 
proyecto para la construcción del nuevo instituto de Martorell, que tanta falta nos hace. Todo 
y que la responsabilidad de exigir el cumplimiento de los acuerdos del Parlament de 
Cataluña, corresponde al equipo de gobierno, queremos manifestar que nuestro grupo 
participará, colaborará en las acciones que fueran necesarias para que se lleve a cabo. 

 
El regidor Sr. Albert Fernández diu:Si el que pretenem és millorar els serveis sanitaris a 
Martorell, podem parlar del què volem,  de l’institut, de tot el que vulguem, però una de les 
primeres prioritats que hem de tenir clares és l’hospital de Martorell, que necessita espais 
per créixer, una important millora pressupostària i tant a l’any 2008 com 2015 es van 
presentar al departament de salut, plans directors i estratègics per donar resposta adequada 
a la demanda assistencial de l’hospital. Durant tot aquest temps s’ha anat treballant per 
donar solucions, hem fet ampliacions a urgències, a consultes externes, però evidentment 
no n’hi ha prou, i ens cal anar més enllà. Insistim una altra prioritat, i perquè faig esment a lo 
que comentaven a la seva interpel·lació no?, una altra prioritat important és la millora 
d’atenció primària, ens al augmentar espais i professionals, ja ho he dit a la primera 
intervenció, cal disposar de un CUAP, perquè es puguin atendre adequadament les 
urgències i l’atenció primària, vostès volen que el CUAP obri a la nit, i aquí es queden, 
nosaltres volen el contrari, volem un dispositiu que pugui donar resposta a les urgències 
nivell 4 i 5, això ens afavorirà també la gestió de les urgències a l’hospital, amb tecnologia i 
la dotació necessària que és com es fa a tot el país, vull dir no anem a una altra cosa que no 
sigui aquesta. Cada situació a la salut deuria poder atendre el dispositiu adequat i per això 
nosaltres volen el CUAP les 24 h. del dia, 365 dies a l’any. 
Com vaig dir el primer ple i torno a insistir, ja va estar previst fer-lo fa uns anys, es va perdre 
aquella oportunitat, la remodelació del CAP Buenos Aires ho contemplava, vostès 
reivindiquen obrir el CAP, en comptes de reivindicar el CUAP les 24 h. el dia, 365 dies l’any, 
però com dèiem abans nosaltres creiem que hem de buscar solucions als problemes i no 
buscar culpables evidentment. En aquest sentit crec que s’ha fet una feina constructiva com 
he dit abans, l’alcalde va fer totes les gestions amb els municipis dels voltants per poder 
portar tots conjuntament un projecte de millora dels serveis sanitaris, perquè recordem tenim 
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166.000 habitants que depenen de l’hospital de Martorell, i crec que això és prou important 
per tindre-ho present. El nostre objectiu es clar, seguirem treballant de manera ferma perquè 
els serveis sanitaris de Martorell funcionin i tinguin els recursos i allò que necessiten. 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Todo esto está muy bien pero ya sabemos y 
estaremos al lado e iremos donde tengamos que ir para que haya estas urgencias el CUAP 
y demás, lo único que pedimos es que haya un compromiso por parte del equipo del 
gobierno para exigir que se cumpla con los presupuestos que se han aprobado en la 
Generalitat nada más.   
 
F. PREGUNTES. 
 
El Sr. Alcalde diu: Passem ara al apartat de preguntes. Hi ha preguntes fetes “in voce” les 
quals passem a dóna’ls-hi les respostes a cadascun dels grups municipals, si les volen fer 
córrer si us plau. 
 
Les respostes a les preguntes “in voce” formulades en la sessió plenària del dia 20 de 
març de 2017 són les que a continuació es transcriuen: 
 
RESPOSTA A LA PREGUNTA “IN VOCE” FORMULADA PEL SENYOR JOSÉ A. SIMÓN 
EN EL PLE DEL DIA 20-03-2017. 
• Resposta  pregunta única: 
A la intervenció general d’aquest Ajuntament no consta cap deute reconegut per aquets 
concepte. 
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. 
REMEDIOS MÁRQUEZ EN EL PLE DEL DIA 20-03-2017. 
• Resposta 1ª pregunta: 
L’equip de govern mantindrà les dues places de professors d’anglès existents en la vigent 
plantilla del Patronat. 
La contractació a què vostè es refereix no afecta a les dues places vacants. 
• Resposta 2ª pregunta: 
Ambdós expedients, la tramitació dels quals ja va finalitzar el dia 8 de març de 2017 amb la 
signatura de sengles escriptures de compravenda, varen ser examinats pel regidor del seu 
grup senyor Lluís Tomàs el dia 17 de març de 2017. Per tant, totes les preguntes que vostè 
formula estaven resoltes en els expedients consultats pel regidor esmentat. 
• Resposta 3ª pregunta: 
Com bé diu vostè els plecs s’estan redactant. Un cop finalitzada la redacció, prèvia la 
tramitació oportuna, s’aprovaran per l’òrgan de contractació i es convocarà la corresponent 
licitació. 
Els contractistes han de complir tota la normativa que els sigui aplicable i, entre d’altres, la 
relativa a la igualtat de gènere. A més, en tots els contractes de serveis i de gestió de 
serveis públics que liciten l’Ajuntament i el Patronat s’inclou una clàusula redactada en els 
següents termes o semblants: 
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“El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, 
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. També respon de totes 
les obligacions que li vinguin imposades pel seu caràcter d'ocupador, així com del 
compliment de totes les normes que regulen i despleguen la relació laboral o d'altre tipus 
existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.” 
• Resposta 4ª pregunta: 
Som coneixedors d’aquesta qüestió. 
Actualment els vehicles que realitzen el servei de transport urbà de Martorell estan 
homologats per al transport de persones amb cadires de rodes que s’ajustin als paràmetres 
assenyalats a l’annex 7 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya  (decret 135/1995).  
Els aparells tipus “SCOOTER” no tenen consideració de cadira de rodes (ni per les 
dimensions, ni per les prestacions ni pel seu comportament mecànic), per la qual cosa el seu 
accés al bus urbà no està permes. En els autobusos que no disposen d’homologació 
específica per aquest tipus d’aparells tipus “SCOOTER”, aquests presenten problemes de 
maniobrabilitat, estabilitat, i de falta d’espaï dins l’autobús degut a tenir en la majoria de les 
vegades unes dimensions superiors a les cadires de rodes convencionals 
Aquesta qüestió s’ha plantejat en altres moments i també en altres municipis que presten el 
servei de transport urbà, i per aquest motiu el juliol de 2011 l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Vial Local de la Diputació de Barcelona va emetre informe tècnic en relació a 
l’accés dels “scooters” als transports públics (metro i bus), on conclou la recomanació de 
que els aparells anomenats “SCOOTER” no tinguin accés als transports públics. 
(s’adjunta informe) 
• Resposta 5ª pregunta: 
Encara no ha finalitzat la redacció de les bases reguladores d’aquesta subvenció. Un cop 
redactades s’hauran de sotmetre a la preceptiva tramitació de la que vostè, igual que la 
resta de regidors i regidores, estarà perfectament informada. Les bases s’aplicaran un cop 
s’hagin aprovat definitivament i el seu text íntegre hagi estat publicat al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona. 
• Resposta 6ª pregunta: 
Si. 
No. 
Si, el dia 16 de novembre de 2016 la policia local de Martorell va aixecar acta al conductor 
d’una furgoneta per la venda de formatges a la via pública sense llicència municipal , per 
aquest fet es va iniciar expedient sancionador que va finalitzar amb decret imposant una 
sanció de 91.-€ per infracció a l’article 46.1 de l’Ordenança municipal de convivència 
ciutadana i ús de la via pública de Martorell. 
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. LLUÍS 
TOMÁS EN EL PLE DEL DIA 20-03-2017. 
• Resposta 1ª pregunta: 
Sí, tenim constància de l’accident per la intervenció dels agents 1147 i 1114 de la Policia 
Local. 
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L’informe tècnic emès pels agents 1147 i 1114 en relació a les possibles causes de 
l’accident (ja que els agents no eren present en el moment de produir-se el mateix) diu el 
següent: “Per tant es pot deduir que l’accident es produeix per una possible infracció per part 
de la conductora del vehicle A de l’article 65.1A del RGC , consistent en “No respectar la 
prioritat de pas dels vianants en un pas degudament senyalitzat” al no adaptar la conducció 
a les limitacions de percepció de visibilitat i no adonar-se de la presència del vianant”. 
En relació a les actuacions sobre els elements de jardinera de la Pl. Porta d’Anoia, es 
preveu realitzar el correcte manteniment de les diferents espècies d’arbres existents, a fi i 
efecte d’evitar que les branques envaeixin la calçada i/o vorera o impedeixin la normal 
circulació de vehicles i vianants. 
• Resposta 2ª pregunta: 
Efectivament, des de fa un mes i mig aproximadament, s’està duent a terme la neteja 
integral de diversos carrers del Cami Fondo (carrers Sant Esteve Sesrovires, Sant Andreu 
de la Barca, Corbera, Cervelló, Begues i carrer Abrera). 
Es tracta de neteges intensives que s’estendran a la resta de carrers del municipi, i que 
pretenen que les posteriors tasques de neteja ordinària tinguin un millor resultat. 
• Resposta 3ª pregunta: 
El motiu de l’actuació és l’estabilització del talús lateral del calaix de l’AVE, atès que aquesta 
actuació és prèvia a la reparació del paviment i elements de mobiliari urbà afectats al 
passeig de la Creu Roja.  
Aquesta actuació ha tingut un cost de 11.605,05.-€ (IVA inclòs) i l’ha executat l’Ajuntament 
de Martorell al seu càrrec, atès que està fora de l’àmbit d’actuació de l’obra del passeig de la 
Creu Roja. 
• Resposta 4ª pregunta: 
S’ha reparat el paviment de formigó imprés atès que la direcció d’obra ha considerat que no 
havia estat executat segons les prescripcions tècniques aplicables. Aquesta actuació ha 
anat a càrrec del contractista de l’obra. 
• Resposta 5ª pregunta: 
El pas per a persones amb dificultat de mobilitat, de persones en cotxets o carrets per 
infants està garantit a tots els espais de la plaça Germanes Maestre. 
• Resposta 6ª pregunta: 
Està instal·lada als jardins del Pas de la Casa Par, que és la seva destinació final. 
• Resposta 7ª pregunta: 
S’estan duent a terme periòdicament reunions amb el Comitè d’empresa del Patronat. Quan 
finalitzin les negociacions i estigui enllestit el conveni unificat se’ls informarà degudament. 
• Resposta 8ª pregunta: 
A hores d’ara no s’ha rebut notificació de l’import de les costes d’aquest procés 
• Resposta 9ª pregunta: 
Aquest import correspon a un romanent econòmic de l’actuació anomenada “OBRES DE 
REVISIÓ DE L’ESTRUCTURA DE FUSTA, NETEJA DE RUNES I REPARACIÓ 
PROVISIONAL DE LA COBERTA DE LA TORRE SANTA LLÚCIA”, executada l’any 2015, i 
que va consolidar estructuralment diversos elements constructius de les edificacions que 
configuren el conjunt arquitectònic. 
Des de la data, a la Torre Santa Llúcia es fan actuacions de manteniment periòdic per tal de 
minimitzar les afectacions derivades dels actes de vandalisme i garantir la seva preservació. 
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En l’actualitat es preveu realitzar un estudi de patologies i la posterior redacció d’un projecte 
de rehabilitació, que quantifiqui l’abast de les intervencions a realitzar així com el calendari 
d’execució dels esmentats treballs.  
 
RESPOSTA A LA PREGUNTA “IN VOCE” FORMULADA PER LA REGIDORA SRA. 
LAURA RUIZ  EN EL PLE DEL DIA 20-03-2017. 
• Resposta  pregunta única: 
En aquests moments l’estudi de costos d’aquest servei està en procés d’actualització, tant 
aviat en disposem els hi farem arribar.  
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. RAÚL 
ROZALÉN EN EL PLE DEL DIA 20-03-2017. 
• Resposta 1ª pregunta: 
El seguiment de la concessió administrativa per a l’ús privatiu consistent en la instal·lació i 
l’explotació del bar-estaurant de l’Ateneu de Martorell la realitza el Patronat Municipal de 
Serveis d’Atenció a les Persones, segons s’estableix en el Plec de Condicions que regeix la 
concessió. 
En relació a les queixes dels usuaris, des de la regidoria de cultura es recopilen les mateixes 
a fi i efecte de gestionar-les i plantejar les solucions adients. 
• Resposta 2ª pregunta: 
La reunió amb el regidor senyor Casasayas es realitzarà en el moment que el regidor tingui 
disponibilitat. 
 
RESPOSTA A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. 
ANTONIO CARVAJAL EN EL PLE DEL DIA 20-03-2017. 
• Resposta 1ª pregunta: 
Com se li va respondre a la regidora senyora Márquez no tenim constància dels fets que va 
exposar. En el supòsit que coneguem alguna dada o algun indici que ens permetés esbrinar 
els fets obrirem l’oportuna investigació. 
• Resposta 2ª pregunta: 
Es tracta de valorar quin són els recursos humans i materials disponibles, fer la diagnosi de 
la problemàtica i fixar totes les actuacions que s’han 
Si no hi ha preguntes presentades per escrit, si volen formular preguntes “in voce”  
 
LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES EN AQUESTA SESSIÓ SÓN LES 
SEGÜENTS: 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: El nostre grup municipal farà unes quantes preguntes 
que entenc que podran contestar. 
1ª. Quants béns immobles es beneficien a Martorell de les exempcions fiscals? És a dir 
quantes propietats no paguen l’IBI, quines són, i quin és l’import total que l’ajuntament deixa 
de percebre per aquestes exempcions? 
2ª. La segona és que el Tribunal Suprem a través de diverses sentències ha avalat que les 
companyies especialitzades en el transport d’alta tensió, les companyies elèctriques, tenen 
unes infraestructures de línia elèctrica equiparables a construccions i han de pagar la taxa 
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per l’ús del domini públic igual que les canalitzacions de gas. Les companyies no pagaven 
aquesta taxa perquè o bé no la reconeixien o els semblava molt elevada i la recorrien els 
tribunals. Ara el Tribunal Suprem, que és l’última instància per recórrer, els ha tret la raó. El 
mateix passa amb les autopistes, no per estar exemptes, sinó per tenir una bonificació del 
95%. En tot cas Abertis és la principal companyia concessionària del sector de les 
autopistes, sembla ser que començarà a pagar aquest any el 100% que li correspon per l’IBI 
en els municipis per on transcorren les seves vies de pagament.  
A l’AP7, després de liquidar el tema de la bonificació del 95%, es dóna la circumstància que 
la concessió de la primera en el seu tram el venciment el té ara el 2019, la pregunta és: 
Reclamarà l’ajuntament de Martorell aquest any a la companyia elèctrica, la de gas i a la 
autopista aquests impostos?, quin serà l’import que rebrà Martorell per aquests conceptes? 
Podrien confirmar si el de l’autopista passaria de 3633,81 € a 72676, que són les dades de 
les que jo disposo.? 
3ª. La pregunta número 3 diu: L’Ajuntament té contractat un servei jurídic extern?, qui són?, 
el membres de l’oposició tenim dret a fer servir aquests serveis jurídics? Són serveis jurídics 
només per l’alcalde i l’equip de govern? 
4ª. La pregunta número 4 diu: Segons l’article 164 del Text refós de la Llei municipal de 
règim local de Catalunya, al punt 164, apartat 6, diu: Els membres de la corporació han de 
respectar la confidencialitat de la informació a la que tenen accés per raó del càrrec, si el fet 
de publicar-ho pot perjudicar els interessos del ens local o de tercers. 
La pregunta que faig és: quina diferencia hi ha entre el compromís de confidencialitat del 
senyor alcalde, o dels senyors regidors del govern i del compromís dels regidors de 
l’oposició?, perquè no entenc quina es la diferència. 
5ª. La cinquena pregunta és en quant al tema subvencions dels llibres de test, des de SOM 
Martorell hem estat reivindicant l’ajut del 100% de l’import dels llibres a les famílies en 
situació d’exclusió social, emergència econòmica o con vostès vulguin dir-li. Hem expressat 
en diverses ocasions en aquets mateix consistori que no estem d’acord amb que aquest ajut 
sigui universal. El senyor alcalde en algunes de les comissions informatives m’ha contestat 
que a les famílies que no disposen de diners suficients per afrontar el pagament dels llibres 
se’ls ajuda el seu pagament a través de Serveis Socials, però jo no he vist mai cap ajut ni 
subvenció en la relació d’ajuts i subvencions que aprovem cada mes el consell rector del 
patronat que estigui destinada els llibres de text de cap nen. Si us plau podríem dir-me 
quantes subvencions o quants ajuts han rebut els ciutadans per tal de fer el pagament dels 
llibres de text més enllà dels 20,25 o 30 €, que és el màxim que es pot rebre segons la 
convocatòria de subvencions de llibres de text del curs 2016-2017, i quins són aquests 
expedients. 
6ª. La sisena pregunta és que a la relació d’ajuts aprovats al consell rector del passat dilluns, 
dia 10 d’abril, hem trobat un nou concepte, l’ajut anomenat suport terapèutic familiar, amb un 
import de 990 € per persona i que en total en aquest mes sumen 4950 €. Ens agradaria 
saber en què consisteix aquest ajut, i també perquè no es fan servir els serveis públics per 
tal de donar suport terapèutic a aquestes persones? 
7ª. I la setena i última, la pregunta és quina és l’empresa que s’encarrega dels pressupostos 
participatius i quin es el cost total per l’any 2017 d’aquesta gestió?  
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La regidora Sr. Laura Ruiz diu:  
1ª. La primera pregunta és, en una nota de premsa el 12 d’abril, del govern de Catalunya, el 
conseller Comín, deia textualment: 
“Que preveuen reforçar la xarxa assistencial amb la creació de 5 nous CUAP, un a Girona 
ciutat, un altre a Mataró, un a Badalona, un altre a Reus, i un últim a la regió sanitària a  
Lleida”. La nostra pregunta és, perquè el conseller Comín no fa cap esment al CUAP de 
Martorell, si ha hagut més d’una reunió amb ell? 
2ª. En segon lloc la segona pregunta és, fa una estona, 10 minuts, el regidor Amat ha 
assegurat que a la web municipal estaven penjats tots els estats d’execució del pressupost. 
Hem entrat a la web al portal de transparència, informació econòmica, hem entrat als estats 
d’execució i encara falta l’últim de l’any 2016, per tant la pregunta és està vostè segur que 
estan tots penjats Sr. Amat? 
3ª. La tercera pregunta és fa dos plens, dos mesos, vàrem demanar els ingressos i les 
despeses de l’escola d’idiomes d’anglès municipal. El mes passat ens van donar resposta 
amb només els ingressos i vam tornar a demanar les despeses i aquest mes, en aquesta 
sessió plenària ens responen que l’estat de les despeses o costos d’aquest servei està en 
procés d’actualització. I la pregunta és quan estarà actualitzat?, quan podrem disposar 
d’aquesta informació ? I tornem a demanar un altre cop, perquè ens donin resposta en la 
propera sessió quin l’estat de despeses o de costos de l’escola d’anglès o aula d’idiomes? 
4ª. En quart lloc en relació a l’escola de música municipal, el 23 de març vam fer arribar el 
director del Patronat, Sr. Valentí Santos, amb còpia a la regidora d’ensenyament, vàries 
preguntes en relació a aquest servei de l’escola de música. El 29 de març vam insistir, 
perquè no teníem resposta i vam preguntar concretament si finalment les havien d’entrar per 
registre. Avui estem a 19 d’abril i encara no ens han respost per tant fem les preguntes “in 
voce”: 
Ens agradaria saber en quin moment es troba el finançament de l’escola de música 
municipal?, quan el rebran per tal que les famílies puguin fer front a la despesa?, quin serà 
l’import?. Volem saber si hi ha previst algun projecte per a potenciar-la i donar-li viabilitat. 
Volem saber si les famílies de l’AMPA estan informades de l’import que han de rebre, si 
tindrà aquest finançament estabilitat en el temps? I si la intenció és de privatitzar l’escola de 
música com estan fent amb l’escola d’idiomes, reconeguda la voluntat per part del director 
del patronat. 
5ª. Per últim tres preguntes concretes en relació a la plantilla dels treballadors d’Urbaser. 
Quin és nombre de treballadors, i les jornades laborals a l’inici de la concessió i en 
l’actualitat? 
Quin és el nombre de camions i vehicles escombra o el nom que correspongui, que hi ha en 
ús actualment i quins circuits fa, amb quina intensitat o quants cops a la setmana? 
I en tercer lloc, un dels camions, tenim entès que va incendiar-se, s’ha substituït?, en cas 
contrari com afecta la manca d’un camió a la càrrega i circuits a la resta de camions? 
Quins mecanismes es fan servir per al control i seguiment de l’estat de la  maquinaria que 
fan servir els treballadors per al desenvolupament de les seves tasques? 
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El regidor José Antonio Simón diu: Dues preguntes: 
1ª. El Sr. Casasayas va dir fa bastant de temps que es convocarien les bases  pels ajuts a 
les famílies per fer front al pagament d’impostos i taxes. Quan està previst convocar 
aquestes bases? 
2ª. Durant la primera quinzena d’aquest mes d’abril s’ha dut a terme els treballs d’asfaltat i 
senyalització horitzontal de l’avinguda Montserrat. Donat que aquest projecte inicial preveia 
la instal·lació d’un ascensor, voldríem saber per què no s’ha instal·lat encara i quan té previst 
fer-ho.  Gràcies. 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez formula les següents preguntes: 
1ª. Es en referencia a los presupuestos participativos, hemos observado que se ha iniciado 
una campaña divulgativa de cara a la ciudadanía, banderolas, pancartas etc. 

-  ¿En qué ha consistido esta campaña? 
-  ¿Cuál es el coste económico, en forma detallada, de dicha campaña? 
-  ¿Quién se ha hecho cargo del coste económico o de que partida depende? 
- ¿Qué empresa ha realizado los trabajos? 

2.ª En diferentes plenos hemos preguntado sobre la programación de Radio Martorell, y en 
concreto para conocer la previsión que tiene el equipo de gobierno para incorporar un 
programa de debate político con todos los grupos municipales para contrastar y comentar 
temas de actualidad municipal.  
La respuesta siempre ha sido la misma ..” lo estamos valorando” 
Preguntamos si ¿ya han hecho la valoración ? 
¿Existe una fecha concreta para incorporar este espacio a la programación actual? 
¿Cuántas entrevistas se han realizado a los regidores de la oposición desde el pasado mes 
de septiembre que es cuando empezó la nueva temporada de la  programación? 
3ª. ¿Cuál es la periodicidad del boletín municipal? 
- ¿Qué cantidad de boletines se imprimen y posteriormente se distribuyen? 
-  ¿Qué coste tiene su distribución? 
- ¿Cuál es el coste de los boletines incluyendo su impresión y distribución  y qué empresa lo 
realiza? 
- ¿En qué partida presupuestaria se imputan estos costes? 
4ª. Hemos observado en el programa de actos de la feria de la primavera que el sábado 29 
de abril en el Passeig del Quarter tendrá lugar la 3ª fira gastronómica de Martorell. 

- ¿Cuál ha sido el canal de comunicación establecido para ofrecer a los diferentes 
establecimientos de Martorell la posibilidad de participar en esta fira? 

- ¿Quién ha sido la persona o qué departamento ha coordinado esta comunicación y 
posteriores reuniones? 

5ª. Nuestro grupo ya ha solicitado en diferentes ocasiones realizar inversiones entre otros 
puestos en las IEM de la Avda. Germans Martí, teniendo en cuenta que estas inversiones de 
momento no se han realizado y no nos consta que próximamente se vayan a llevar a cabo . 
Preguntamos: 

- En el servicio de caballeros hay un urinario y un lavabo que no funcionan y están 
tapados con un plástico, ¿son conocedores de esta incidencia? 

- ¿Nos podrían decir cuánto tiempo hace que están inutilizados? 
- ¿Cuándo tienen previsto sustituirlos? 
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- En relación a los vestuarios de las IEM, ¿cada cuanto tiempo se realizan los 
controles de higienes y salubridad de los mismos? 

- ¿Cuándo fue la fecha y cuáles fueron los resultados del último informe realizado? 
- ¿Qué empresa lo realizó? 
- ¿Tienen constancia que en algunas duchas ha existido o existe la presencia de una 

plaga de hormigas? 
6ª. Respecto a las obras que se están realizando en estos días en diversos puntos de 
nuestro municipio  

Preguntamos: 
- Respecto al barri Font de la mina se están cambiando unas losetas de la calzada, 

teniendo en cuenta que este barrio aun no hace dos años se hizo una remodelación, 
¿qué actuación se está haciendo actualmente y por qué motivos? 
. ¿Cuál es el coste económico de dicha actuación? 
. ¿Qué empresa está realizando esta obra y quien asumirá el coste? 

- Respecto a la obra que se está haciendo en la calle Gelida justo delante del acceso 
al CIES, que actuación se esta llevando a cabo ? 
. ¿Se hizo hace poco una actuación en el mismo punto?; ¿en caso afirmativo por qué 
se repite esta actuación? 
. ¿Cuál es el coste económico y quien  asume dicho coste? 

7ª. Nos comentan vecinos del Barri Verge del Carme y en concreto de la plaza Verge de 
Núria sobre el poco mantenimiento que el Ayuntamiento realiza en el mobiliario urbano, 
dígase columpios infantiles, algunos de ellos rotos 

- ¿Tienen constancia de estos desperfectos ? 
- ¿Cuándo fue la última vez que se hizo alguna actuación en esta plaza y en qué 

consistió? 
8ª. En diferentes ocasiones, tanto en junta de portavoces, comisiones informativas y plenos, 
el Sr. Alcalde ha comentado la intención de crear una comisión para actualizar y redactar un 
nuevo ROM que se ajuste a los momentos actuales. 
Habiendo transcurrido casi dos años desde que  comenzó la presente legislatura y  no 
teniendo noticias sobre este tema 
Preguntamos: ¿Para cuando la creación de esta comisión?  
9ª. En la oferta de Feina de Martorell Emprén, de 22 de març, controlador/a d’accessos i 
neteja a Martorell. leo textualment: 
“El servei local d’ocupació de Martorell cerca controlador/a d’accessos en una fàbrica i 
neteja d’oficina. Preferiblement perfil dona estatura recomanable 1,70 cms. Jornada 
completa (meitat de la jornada de control d’accessos i l’altre meitat de la jornada neteja a les 
oficines)”. 
Preguntamos directamente al regidor de promoció econòmica 

- ¿Qué criterios se rigen para colgar en esta página que promociona el Ayuntamiento, 
ofertas como esta? 

- ¿Considera usted que esta oferta no es sexista y discriminatoria? 
- ¿Pueden dar instrucciones para que la retiren? 

 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: De forma també breu ja he comentat quan aprovàvem 
l’acta d’avui sobre la part de control de l’anterior Ple, vaig traslladar en l’apartat de control en 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                     27 
 
 
 

concret en donar compte de les resolucions, vaig preguntar si se’ns podria facilitar tres 
temes que ara just comentaré. 
1ª. Es don compte de la relació de resolucions fins el dia tal el Sr. Lluís Tomás, en concret 
va dir a les resolucions 215, 217, 254,  292 on hi ha persones que es donen de baixa d’uns 
contractes dels Plans d’Ocupació en concret de tasques d’auxiliar administratives per majors 
de 45 anys ens ha sobtat. Voldríem veure l’expedient que ha estat el motiu d’aquestes 
baixes i una mica també a qüestions personals que han estat substituïdes. Volem saber 
quan se’ns contestarà aquesta inquietud que vam mostrar, aquesta pregunta que vam fer a 
l’apartat de resolucions.  
2ª. També en aquest punt parlaven de la 275 que parlaven d’una sèrie d’annexos de 
l’expedient de la resolució que no apareixen, se’ns va comentar que se’ns facilitaria, 
pregunto quan se’ns facilitarà tenint en comte que no el tenim.   
3ª. I després vam observar diferents resolucions que parlaven de sancions o de l’increment 
important de sancions de trànsit. Vam preguntar, tornem a fer-ho, volem conèixer les 
sancions que s’han produït en aquest període fins la data d’aquella resolució, els motius de 
les mateixes, així com l’import econòmic de totes elles. De moment no ho hem rebut, la 
pregunta és quan se’ns podrà facilitar aquesta informació. 
I un parell més. 
4ª. En l’anterior Ple la regidora Remedios Márquez va traslladar la pregunta que deia: en el 
último Consell rector del Patronato Municipal del Servei de Atención a las persones, el 
director del Patronato comentó que según su criterio todas la plazas de la escuela de inglés 
deberían ser externalizadas, quisiéramos saber si el equipo de gobierno comparte este 
criterio.  Qué actuaciones piensan hacer con respecto a este caso teniendo en cuenta que 
en este momento existe un pliego de clausulas técnicas para contratar un servicio de 
profesores/profesoras de inglés para la aula municipal de inglés en los cursos 17/18, 18/19? 
Piensan externalizar las plazas o conservaran las dos existentes en plantilla?  
I avui a les respostes que vostè amablement ens ha fet arribar, ens contesta l’equip de 
govern mantindrà les dues places de professores d’anglès existents en la vigent plantilla del 
patronat, correcte, una resposta a una pregunta que vam fer.  La contractació a que vostè es 
refereix no afecta a les places vacants.  
Bé, la meva pregunta torno a incidir sobre aquella que vam fer en el seu moment, el director 
del patronat va dir que el seu criteri era externalitzar i la pregunta que he llegit és: vostès 
què pensen fer, són d’aquesta opinió? o no són d’aquesta opinió? 
5ª. I l’altra pregunta parla de hemos observado que ambos decretos de alcaldía en concreto 
con fecha de firma 16 de enero de 2017 se tramitan expedientes para la adquisición directa 
de dos fincas registrales números 2059 y 2279 inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 1. Nosaltres reclamaven quines finques son aquestes, el cost i a què es dedicaran i 
se’ns respon que ambdós expedients, la tramitació dels quals ja va finalitzar al 8 de març de 
2017 i la signatura de sengles escriptures de compravenda varen ser examinats pel regidor 
del seu grup el Sr. Lluís Tomás 17 de març de 2017.  Per tant totes les preguntes que vostè 
formula d’aquest tema ja van quedar dites o esmentades.   
Jo torno a preguntar, vull saber que ens expliquin a què es destinaran i per què s’han 
adquirit aquestes finques.  No ho dubto  segurament en l’expedient ho digui, però avui estem 
en un Ple públic i hi ha molta gent que escolta i evidentment els hi agradaria conèixer a què 
es destinaran aquestes finques. 
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El regidor Sr. Raúl Rozalén formula les següents preguntes: 
 
1ª. ¿Cuántas fuentes públicas existen en el municipio de Martorell? ¿Cuáles son sus 
ubicaciones? ¿Todas dan agua potable? ¿ Funcionan todas en la actualidad? 
2ª. Sr. Bargués, "volíem denunciar el lamentable estat en que es troba l’espai que s’edificarà 
el futur barri de la Sínia, tant l’espai de propietat privada com el d’ús públic, que entenguis 
per ús públic camins rurals. Han estat denunciats per usuaris d’aquests espais, aportant   
proves de la degradació, falta de neteja i recomanacions perquè les persones en facin un 
bon ús. Hem sigut testimonis d’aquests fets en primera inspeccionant personalment 
realitzant un seguit de proves gràfiques en forma de vídeo, que posem a la seva disposició. 
Per l’argument abans esmentat volem formular la següent pregunta: què han fet vostès per 
evitar la degradació d’aquest espai i quines mesures prendran per redreçar aquesta 
situació?" Sr. Bargués, curiosamente sucedió en el  pleno del 16 de abril del 2012 en el que 
fue su tercera y última pregunta, la mía es la primera la que le he hecho, le hago la misma 
pregunta,  me parece penoso y lamentable que le estoy pidiendo lo mismo que usted pedía 
cuando estaba en la oposición y que veía muy mal y mis preguntas son : 
¿Sr. Bargués qué ha cambiado? 
¿Los usuarios no le dicen nada? 
¿La Sínia está limpia y no crecen malas hierbas ahora que usted gobierna? 
¿Cuándo va a actuar? 
Le voy a recordar que el año pasado hubo dos incendios y no tuvimos que lamentar ninguna 
desgracia. Este año con la dejadez del tema por su parte, esperamos que sigamos sin 
lamentar ninguna desgracia, porque usted tendría parte de culpa. 
¿ A quién tendríamos que responsabilizar si pasase algo Sr. Bargués? 
3ª. En la sesión plenaria del pasado mes de febrero, el Sr. Fonollosa dijo y citó textualmente: 
" 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 en 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 hagi fet a preguntes, eh? " 
Como usted dijo, pedí la información a través del conducto que tenemos instancias, pero la 
cuestión es que diferimos, usted cree que funciona bastante bien, Sr. alcalde, creer es no 
saber; porque yo le confirmo que no funciona: 
Instancias con fecha del 21 de marzo del registro de entrada con los números: 
-3210, Tener copia de la formación realizada por la policía local del año 2016 y propuesta de 
formación para el 2017. 
-3211, Tener copia de horas extraordinarias, servicios extraordinarios y pluses especiales, 
detallando los mismos, de los agentes, cabos, sargentos, subinspector, inspector y laborales 
de la policía local,  por meses de todo el año 2016 y meses del 2017. 
-3212, Tener copia del cuadrante de la policía local del 2016 y del 2017. 
-3213, Tener copia del informe de gestión de la policía local del año 2016. 
-3214, Tener copia de la evaluación de necesidades de recursos humanos, materiales y 
presupuestarios de los años 2016 y 2017. 
-3215, Tener copia del volumen de retirada de vehículos por parte de la grúa de los años 
2015 y 2016. 
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-3216, Tener copia de las directrices políticas para la policía local que se fijaron para el 2016 
y las fijadas para el 2017. 
Le recuerdo que,  según la legislació sobre règim local vigent a Catalunya 2016, en el 
artículo 164.3, dice que tendría que tener información  en cuatro días. Para su información 
estamos a 18 de abril y sigo sin tener dicha información. 
Por lo expuesto;¿Por qué no se me facilita dicha información? 
Lo que le estoy pidiendo, está en el Reglament de Règim Intern de la Policia Local de 
Martorell. 
Sr. Casasayas, estas son preguntas fáciles, referentes a la policía Local;  
¿Fijó en el año 2016 directrices operativas, sí o no?  
¿Tiene evaluación de necesidades de recursos humanos, materiales y presupuestarios, sí o 
no?   
¿Hay algún plan o propuesta de formación para el personal del cuerpo, sí o no? 
¿Tiene el cuadrante del 2017, sí o no? 
¿Sr. Casasayas, está haciendo su trabajo político en lo pertinente a seguridad  ciudadana 
correctamente? 
¿ Sr. Casasayas esconde algo políticamente? 
4ª. Y, luego, me gustaría… tenéis por ahí por favor el Pleno, las respuestas, no las 
respuestas.  Es que justamente he visto, si me dejan buscar, vale. 
Hice una pregunta que me han respuesto y no es que me guste ni no me guste, es que me 
gustaría que me la explicara un poquito. Pregunté que cuando iba a realizar la reunión 
conmigo al Sr. Casasayas y la respuesta fue que la reunió amb el regidor Sr. Casasayas es 
realitzarà en el moment que el regidor tingui disponibilitat.  Joer llevo desde enero Sr. alcade 
per bueno. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén si pot estalviar-se l’improperi jo li agrairé, jo li agrairé. 
 
El Sr. Raúl Rozalén diu: Perdone, perdone, perdone, vale. 
5ª. Siguiente en la sesión plenaria del mes de febrero no se me contesto una parte de la 
pregunta por lo cual vuelvo a realizarla. 
¿Quisiéramos saber las fechas que el equipo de gobierno tienen previstas con respecto a 
las mejoras y remodelaciones de las plazas y parques existentes en el Municipio? 
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal formula les següents preguntes: 
1ª. En relació a un seguit de preguntes formulades pel nostre grup ara fa dos plens sobre els 
ajuts econòmics atorgats als estudiants universitaris i de cicles formatius de grau superior,  
vostès molt amablement ens van respondre per escrit que ara estaven activats des de l’1 de 
gener de l’any 2017 sense acollir-se a cap convocatòria i fent palès que era el propi ciutadà 
de Martorell, que era durant tot l’any i sense terminis, era el que es podria adreçar a Serveis 
Socials per a demanar aquests ajuts.   
A data d’avui voldríem conèixer quantes peticions d’aquestes ajudes s’han produït i quins 
han sigut els imports concedits. Tanmateix ens agradaria saber, al marge d’una informació 
puntual publicada al web municipal, quina difusió se n’ha fet més d’aquests ajuts.   
2ª. Vàrem conèixer per escrit el passat Ple de març i a través de vostès que el departament 
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el conveni signat entre el mateix 
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departament i l’Ajuntament de Martorell sobre la Secció Nou Institut, no havia fet efectiu el 
primer pagament previst durant el passat mes de gener. 
S’ha produït ja el primer pagament per part del departament tenint en compte els mesos 
demorats en la seva previsió de pagament? quan correspondria que el departament 
efectués el següent pagament? 
3ª. Ara fa dues sessions plenàries preguntava directament al regidor de Promoció 
Econòmica sobre unes publicacions oficials del departament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Martorell realitzades a les xarxes socials per Martorell Emprèn i 
relacionades amb ofertes d’ocupació acollides al Pla d’ocupació adscrit a la nova Llei de 
Barris 2016 concretament les número 239190, 239191 i 239192, que corresponien a dos 
pintors per a fer tasques de senyalització horitzontal de carrers i manteniment de pintura de 
façanes d’edificis públics, sis paletes per tasques d’obra pública pel personal de neteja pera 
realitzar feines de neteja en espais i equipaments municipals i on a totes elles hi figurava 
que aquestes ofertes s’adreçaven aturats i aturades residents preferentment del barri de la 
Vila.   
Havent rebut resposta per escrit al passat Ple i observant  que no hi figura res a la Llei de 
Barris esmentada sobre que les ofertes hagin de ser adreçades a aturats i aturades de un 
barri en concret, Sr. Amat no responent a totes les preguntes, li torno a reformular algunes 
de les preguntes que vostè havia d’haver respost: no tenen drets també la resta d’aturats i 
aturades dels diferents barris de Martorell per a optar a aquestes ofertes? 
4ª. En referència a la plaça Sant Joan Bosco, el hi vàrem preguntar fa uns mesos a vostès 
sobre la retirada d’una estructura circular metàl·lica, tot un símbol pel barri de Buenos Aires, 
per cert, i si tenien previst recol·locar-la novament al seu lloc d’origen. La seva resposta va 
ser que era per motius de seguretat i és que el tub circular metàl·lic presentava trencaments 
degut a la seva oxidació interior.  En cap cas ens varen respondre si el recol.locaran i és per 
això tornem a reformular aquesta qüestió: tenen previst vostès recol.locar-la al seu lloc 
d’origen? 
5ª. Una pregunta més relacionada també amb el barri de Buenos Aires. Els varen traslladar 
el passat Ple de febrer unes qüestions referents al  manteniment dels jardins ubicats als 
blocs baixos d’habitatges de la primera fase, just davant de les plantes baixes dels mateixos. 
Ens varen respondre fa justament un mes per escrit que aquest manteniment ja l’estava 
duent a terme en  alguns dels casos i que s’estendria ja als veïns que ho haguessin 
sol·licitat.   
Voldríem conèixer amb detall en quins dels casos vostès fan esment que s’està duent a 
terme aquest manteniment, així com quins són els canals que han de fer servir els veïns i 
veïnes per a sol·licitar-ho. 
6ª. Aquests darrers dies s’han portat a terme les preinscripcions pel proper curs escolar 
2017-18. Tenint en compte la problemàtica del passat curs 2016-17 que va comportar la 
reducció d’algunes línies de p-3 al nostre municipi, concretament d’algunes escoles, 
preguntem quines són les previsions respecte les línies de p-3 pel proper curs? Existeix cap 
estudi al respecte per part del departament?  S’han mantingut reunions entre l’Ajuntament i 
el departament per resoldre possibles problemes al respecte?  
7ª. I, finalment, senyor alcalde, una darrera qüestió  referent als horaris vigents a l’hora de fe 
enterraments al cementiri municipal, ens van contestar molt amablement per escrit també a 
la nostra pregunta relacionada amb aquest aspecte el passat Ple que els horaris del 
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cementiri municipal eren de dilluns a dissabte de 9 a 13 hores i de 15 hores a 18 hores i els 
diumenges i festius de 9 hores a 14 hores, així com que aquests horaris s’aplicaven de 
forma ordinària, llevat casos excepcionals degudament  motivats i en funció de les 
possibilitats del servei.  
Atès aquesta darrera consideració voldríem conèixer els següents aspectes, quins són els 
casos excepcionalment, degudament motivats als quals vostès fan referència a la resposta 
donada? va esdevenir cap d’aquests casos el passat diumenge 8 de gener del 2017? 
 
G. PRECS. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Yo tengo dos ruegos que hacerle al Equipo de 
Gobierno.  Esta mañana he vivido uno de los episodios que lamentablemente se viven en 
muchas casas que hay aquí en Martorell y lo he vivido justamente en este Consistorio 
cuando estaba trabajando esta mañana.  Usted Sr. alcalde no sé si se ha dado cuenta de la 
problemática que había abajo en el hall.  Había una señora que estaba llorando 
desesperada por que su situación personal era absolutamente,  pues eso, desesperada no? 
Dos maneras de interpretar eso uno alegre i otra triste.  La manera alegre es porque he 
tenido la posibilidad de en este consistorio de vivir con ella y de acompañarla en esa 
pequeña desesperación que tenia y he tenido la posibilidad de bajar a Servicios Sociales y 
ver exactamente que es lo que el Ayuntamiento aporta y da cuando dice que a los 
ciudadanos de Martorell les acompañan con toda la ayuda que pueden.  En segundo lugar 
desgraciada porque me duele mucho ver a los ciudadanos en la situación en la que algunas 
personas se encuentran durante meses.  Como no puede ser de otra manera he 
acompañado a esta persona Servicios Sociales para saber que es lo que pasaba y que 
ayuda se podría hacer por que estoy cansada de oír la exclusión social, las situaciones de 
riesgo todo esto esta muy controlado y muy muy muy bien soportado por el Equipo de 
Gobierno.  Esta señora con una situación familiar dramática que no explicaré por respeto a 
ella aunque ella creo que no tiene ningún problema tal y como venia en explicarlo con lo cual 
me daría autorización pero no lo voy a explicar.  Esta señora cuando hemos llegado a 
Servicios Sociales primero no la atendían, segundo yo he tenido que decir que era la 
regidora y que quería hablar con la técnica responsable que le tienen asignada y esta 
señora lo único que tiene de ayuda es una tarjeta de 180 euros para comprar en el 
Mercadona durante 6 meses, esta es la ayuda que el Ayuntamiento le da. 
 
El Sr. alcalde diu: Sra. Pérez quin és el prec concret si us plau? Ha de fer un prec, no un 
discurs, un prec. Jo ja veu que tinc una certa paciència, i li dic Sra. Pérez, Sra. Pérez, jo el 
que li dic és que els precs és una part del Ple que forma part de la fase de control i en els 
quals vostès venen i fan un prec.  El que no podem és utilitzar els precs per a fer una 
comanda o una mmm o un discurs polític dient eh que dient doncs que hi ha casos terribles.   
Malauradament en el.. no només a Martorell, sinó a molts llocs hi ha casos d’aquests tipus i 
des dels Serveis Socials se’ls atent en funció d’uns criteris objectius que a vegades s’escapa 
això, aquests son objectius i se’ls atent el millor possible i no tingui cap dubte de la 
professionalitat dels tècnics i professionals dels Serveis Socials d’aquest Ajuntament per que 
vostè potser no ho coneix per que no fa massa que és aquí però els Serveis Socials 
d’aquest Ajuntament tenen fama no només a la comarca sinó a reu del País i això ho hauria 
de conèixer, els tècnics i professionals d’aquesta casa son reconeguts a reu, per tant no sé 
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el que vostè ens vol fer, o el prec que ens vol fer, però jo li prego i ara li prego jo que faci el 
prec i no faci més discursos polítics té els seus fors que cregui convenients aquest no és el 
foro ni l’apartat per a fer-ho. Si us plau faci el prec. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Sr. alcalde yo ya se que usted para ser que le molesta 
muchos que hable porque tenemos la costumbre de que siempre me interrumpe. 
 
El Sr. alcalde diu: Senyora, senyora, senyora Pérez, no escolti, miri, jo soc l’alcalde i per 
tant presideixo aquest consistori i en les qüestions d’ordre, en les qüestions d’ordre, en les 
qüestions d’ordre puc intervenir quan vulgui sinó llegeixis el ROM que és el Reglament 
Orgànic Municipal que és la norma que regeix aquesta sessió plenària i llavors veurà que jo 
soc l’encarregat de mantenir l’ordre i sobretot d’encarrilar el Ple i per tant en cada apartat 
determinat Sra. Pérez, Sra. Pérez en cada apartat determinat ha de fer allò que cregui.  
Quan son preguntes, son preguntes i no, no, no, si.  No confongui vostè la democràcia amb, 
amb, amb el llibertinatge Sra. Pérez, per tant o fa el prec o fa el prec o li retiro la paraula per 
que ha de fer el prec.  Porta més de 6 minuts fent un prec que no l’ha fet per tant li dic que 
faci el prec Sra. Pérez, això no és un foro que vostè pot venir aquí i dir el que li sembli quan 
li sembli.  Aquí hi ha uns apartats, hi ha uns punts a l’ordre del dia, vostè s’ha de cenyir als 
punts de l’ordre del dia quan son preguntes pot fer preguntes, si vol presentar 
interpel·lacions les pot fer i si vol fer precs ha de fer precs i no discursos polítics. Endavant 
Sra. Pérez o fa el prec o passem al company seu que faci un prec. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Això que m’ha passat, això que m’ha passat avui i en 
relació a això que m’ha passat i per que la gent entengui, perquè demano haig d’explicar el 
que ha passat, llavors ara li faré el prec aquest que vostè vol que faci, de totes maneres no 
hi ha temps per a fer precs ho això és el que posa al ROM, no hi ha temps.  Sr. Fonollosa jo 
li demanaria que atengués als ciutadans.  Aquesta dona té demà una reunió.  Una persona 
que no té cap recurs, cap recurs, no pot estar vivint amb 180 euros i jo entenc que les 
persones encara que vostè vulgui fer que la gente, que los trabajadores y los técnicos  están 
encima, pero son ustedes los que dan las órdenes, son ustedes los que dicen lo que hay 
que dar y lo que no hay que dar y a quien  hay que dárselo y...si us plau que atengui a les 
persones que estan en situació d’exclusió social que no tenen absolutament res, que estan 
desesperades que volen que les atenguin. 
Segon prec, segon prec, i aquest doncs té més a veure amb todo esto que me pasa a mi 
especialmente con usted Sr. Fonollosa.  En las de juntas de portavoces somos todo hombre 
y yo soy la única mujer que está en las juntas de portavoces.  No puede intervenir en 
ninguna junta de portavoces que usted no me interrumpa.  Yo sé que a usted no le gusta lo 
que yo digo pero a mi gusta bastante menos lo que dice usted y su equipo de gobierno y con 
todas las cosas que hace, me parece como persona, como mujer y como política, le vuelvo 
a decir.  El espacio democrático lo hemos ganado Ciudadanos y usted no tiene derecho a 
quitarnos la palabra, puede hacer lo que le de la gana, usted está en gobierno le han elegido 
pero no tiene derecho a quitarnos la palabra, gracias. 
 
El Sr. Alcalde diu: Miri Sra. Pérez jo tinc amb vostè una terrible paciència, jo crec que els 
ciutadans que ens escolten, ho crec eh francament ho veuen.  Vostè fa consignes, jo, 
escolti, ha li he explicat bans Sra. Pérez, i si no llegeixis  la norma que regula aquest 
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Consistori, que en les sessions plenàries l’alcalde pot intervenir quan cregui oportú 
intervenir. Com que vostè fa interpel·lacions directes, jo li vull dir que ni la interrompo, per 
que clar, aquells que ens escoltin podrien, aquells que ens escolten podrien pensar-se que 
en cada moment, deixem que s’expressi lliure, vagament i llargament, llargament Sra. Pérez, 
Sra. Pérez estic parlant jo i vostè no té la paraula, vostè no té la paraula i ara estic parlant jo, 
eh! Jo li demano, li demano que tingui aquesta mínima nota de convivència i una mica més 
d’educació Sra. Pérez si us plau.  Sra. Pérez estic parlant jo, li he dit abans eh jo crec que 
tinc moltíssima paciència amb vostè.  Li deixo que s’expressi, el que...no, no jo no faré la 
fora,  a vostè li agraden aquests numerets, jo intento ser educat a casa em van ensenyar 
educació de petitó, intento mantenir-la, intento mantenir l’ordre Sra. Pérez, intento mantenir 
l’ordre en aquestes sessions plenàries, normalment, normalment, normalment me’n surto. 
Sra. Pérez, ho veu com així no podem anar? Sra. Pérez. No podem anar, m’entén?, s’ha de 
mantenir, s’ha de mantenir un cert ordre per que sinó això, permetin l’expressió col·loquial 
semblaria el “ejército de Pancho Villa” i clar no ho hem de permetre, per tant jo li reitero i 
demano per enèsima vegada, per que m’han sentit moltes vegades demanar-li, que se 
cenyeixin als punts de l’ordre del dia.  Que si ha de fer precs faci aquells que vulgui. L’únic 
que no li permetré es que utilitzi, no li permetré Sra. Pérez, no li permetré que faci 
consignes, consignes i discursos polítics quan ha de fer un prec.  Els seus companys 
normalment tots ho fem d’aquest manera, per que vostè ha de ser diferent?, m’entén? no ha 
de per que ser diferent, no, no , no, per que vostè ha de ser... doncs no, no, no, no, perdoni 
no és ben bé així eh,  repeteixo que hi ha un ordre, hi ha un ordre del dia amb uns apartats 
concrets, amb una part de control, amb uns punts de l’ordre del dia ordinaris, amb 
preguntes, interpel·lacions, precs i vostè ha de fer això, no pot aprofitar qualsevol punt per a 
dir el que vulgui per que està fora del punt.  Jo l’únic que li reitero es això, li demano que es 
cenyeixi als punts de l’ordre del dia d’acord?.  Moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Bé. Intentaré ajustar-me al que vostè ha dit. 
 
El Sr. alcalde diu: Li agrairé, li agrairé.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Son varios precs.  En concret avui en una de les preguntes 
que hem traslladat parlava de la Plaça Verge de Núria, al barri Verge del Carme, per que 
tothom ens entengui, als antics pisos vermells, 24 de enero, i justament tenia un prec per 
que vostès intentin fer o facin una actuació en concret a la Plaça Sant Jordi on m’han 
traslladat els mateixos veïns que al Verge de Núria, que aquell Pont del Diable que és molt 
maco, en petitó a la Plaça Sant Jordi, ja fa uns dies que està trencat, els hi pregaria per 
favor que vostès facin alguna actuació i puguin recuperar el més aviat possible aquest Pont 
del Diable.  Bé, de fet fins ahir estava trencat.  Si avui l’han arreglat ho desconec. Ai, 
perdoni, pensava que... no, no, estava parlant, jo fins que no acabi.   
Després també pregaria que en el Barri de Can Carreras, ara que ja s’han fet actuacions 
que algunes d’elles han sortit aquí, sobretot amb l’avinguda Montserrat, la que dona al calaix 
just davant mateix d’on tindria que estar l’estació intermodal la brutícia va augmentant de 
forma important.  Els hi pregaria servei de neteja viaria.  Tinguessin una mica de cura en 
aquest indret que tot i que estigui amagat entenem que tenen tot el dret a tenir aquell punt al 
màxim net possible, tinguessin una mica de cura. Els hi pregaria això. 
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Després també en el Passeig antiga carretera N-II just des d’on està l’aparcament de la creu 
del pàrquing de Joan Serrats fins la cruïlla que hi ha a l’avinguda de Can Cases, he observat 
que hi ha uns barrancs importants, aprofito per a dir que intentessin pregar que facin una 
neteja de tots els escombros que hi ha allà però sobretot senyor alcalde pregaria que facin 
una valoració ara. Entenem que quan hi hagi el nou pavelló hi haurà més moviment de gent 
que anirà, aprofitarà aquest passeig per anar fins aquest nou pavelló tot i que encara 
manquen dies, que es replantegessin vostès el fet d’instal·lar unes tanques de fusta que 
puguin evitar la perillositat en aquest indret que estic parlant.  Entenc que tothom sap que és 
des d’aquest pàrquing fins un establiment que hi ha a la prop. A mi això no em preocupa 
però sí que em preocupa els que sí que podran anar al pavelló esportiu.  Els hi pregaria que 
fessin  una actuació de ficar unes tanques, primer netejar tota la runa que hi ha i després 
ficar unes tanques de fusta per evitar la perillositat.  I també els hi pregaria que ens 
passessin la informació sobre una estació que hi ha situada just davant mateix del pavelló 
esportiu, que entenc que en el seu temps era una estació que mesurava...  no ho sé si la 
qualitat de l’aigua, ho desconec.  Fa molt temps, voldria pregar si és que està funcionant.  Si 
és que està funcionant que fessin una difusió de què és el que fa aquesta estació i en tot 
cas, en cas de que no tingui utilitat sis us plau si la poden treure d’aquell indret que està 
situada. I res més, espero haver-me ajustat als precs. Gràcies. 
 
El Sr. alcalde diu: Moltes gràcies s’ha ajustat perfectament als precs. 
Ja que ens comenta això de la plaça de Sant Jordi doncs dir-li que està previst per que està 
al full de ruta d’aquest equip de govern tal com doncs es va anunciar en el seu moment i que 
s’està executant en rigorós ordre i dins del termini establert.  Doncs que el barris més   
degradats o que tenien una via publica mes endarrerida doncs els estem posant al dia com 
esta veient amb els 18 carrers que estem avui rehabilitant el Pla o a Can Carreres o també 
doncs properament ho veurà doncs a tota la zona del barri de Verge del Carme, que no 
només és a la plaça Sant Jordi sinó que és tot el barri en sí que tenim doncs intenció de 
reformar i millorar la via pública.  Gràcies. 
Bueno, ja ha fet els precs no? Que vol fer un altre prec?  No dic si vol fer un altre prec. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Sí, si, si.  Li pregaria... m’encanta que tinguin en previsió 
d’això, d’aquestes actuacions que volen fer al barri Verge del Carme però bé entenc que tard 
o d’hora arribaran aquestes actuacions però els hi prego que facin aquesta actuació a la 
plaça Sant Jordi si no tant aquí, sí a la plaça Verge de Núria on hi ha que estan trencats hi 
ha un forat que això sí fa que disfrutin els nens fantàsticament quan plou per que podria  
similar a una piscina.  Ells hi prego que si aquest temes que son tan urgents per la seguretat 
vostès ho poden adelantar li agrairia, gràcies per la paraula. 
 
El Sr. Alcalde diu: No hi pateixi que segur que ho farem i a més a més segur que ho farem 
bé. 
         
===== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 21.27 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE. 
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