
 

 

 

05 /2017. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 15 DE MAIG DE 
2017. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 15 de maig de 2017,  essent les 20:04 hores, es reuneix 
l’AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
ordinària 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 I CLARAMUNT, LLUÍS 
TOMÀS I MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALÉN LLANOS, 
ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MIRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARON, 
FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ assistits pel Secretari 
de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET.  

 
I.- PART RESOLUTIVA 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 D’ABRIL   DE 
2017.  
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Com ja hem dit en varies ocasions nosaltres 
votarem en contra d’aquesta acta perquè considerem que el tema de les preguntes i 
les respostes havien d’anar tot junt i per un segon motiu que ara explicar i és perquè 
hem observat que les actes no es pengen a la pàgina web i ja no és la primera vegada 
que passa sinó que això comença a ser un costum i per tant ja no és una casualitat ni 
un error sinó que em sembla que s’està fent per no ensenyar-li als ciutadans que 
parlem o que estem dient en aquest Ple, per tant votarem en contra. 
 
El regidor Sr. José A. Simón  diu:  Com hem fet darrerament des que es va canviar 
de criteri a l’hora de transcriure el Ple el nostre vot serà l’abstenció precisament pel 
motiu que ja portem dos o tres plens dient i és que precisament no és un reflex del Ple 
quan pots consultar unes respostes sense saber què s’ha preguntat, mentre que això 
no es solucioni el nostre vot serà l’abstenció.   
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:   Nosaltres també en la mateixa línia tot i que vam 
tenir la conversa amb persones que són les que transcriuen l’acta, una conversa 
col·loquial, com aquí vostè va comentar que era un tema més aviat tècnic que no era 
un criteri polític per lo que em van comentar, un gran problema tècnic per fer-ho no és, 
i queda expressat aquí, vostè va mostrar la seva voluntat de si es podia fer 
tècnicament que es faria, li trasllado això que tècnics de l’àrea de secretaria em van dir 
que es podria fer, simplement. Igualment nosaltres  seguint la línia que ha dit el José 
Simón nosaltres ens abstindrem.  
 
El Sr. Alcalde diu:  Vist que hi ha diferents grups de l’oposició que manifesten el 
mateix suposo que evidentment no deu ser una coincidència però tenint en compte la 
última referència que fa el Sr. Tomás doncs probablement no sé amb qui vostè ha 
parlat de manera col·loquial com diu vostè, però jo amb qui parlo de secretaria doncs 
és amb el seu cap que és el secretari, i el secretari és el que ens va manifestar 



 

 

 

exactament allò que jo li vaig dir en el Ple que tocava. Per tant, passarem l’acta ara a 
votació .   
 
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, ALBERT FERNÁNDEZ 
CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI 
CORRAL I BARÓN, FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ.   
-8 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. 
-1 VOT EN CONTRA: RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ. 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP EN COMMEMORACIÓ 
DEL 28 DE JUNY, DIA DE L’ORGULL LGBTI. 
 
El Sr. Alcalde diu: Hi havia alguna modificació que no sé si havien consensuat, si ? 
han acordat unes esmenes, per tant l’esmena... un segon, un segon Sra. Pérez, 
l’esmena el grup Socialista l’accepta molt bé, i... digui’m Sra. Pérez  
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Afegir un Q+  al nom de LGBTI perquè hi ha 
d’altres sensibilitats sexuals i es podia afegir amb tot aquest on posava....  
 
El Sr. Alcalde diu: Molt bé, i li han acceptat l’esmena o no ? 
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Simplement és afegir com comentava la regidora 
Pérez una Q que és com un símbol d’identitat o com una... en aquest cas no té massa 
rellevància pel que és la definició de les sigles de LGBTI.  
 
El Sr. Alcalde diu: Si, hauríem de saber quina és l’esmena si no l’han incorporat amb 
el text perquè la resta... 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Afegir la lletra Q+ , o sigui , LGBTI (Q+). 
 
El Sr. Alcalde diu: Per tant, el text queda exactament igual ? 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Exactament igual, és altres sensibilitats sexuals, 
perquè  hi ha més que no pas aquestes que el Sr. Alcalde ha enumerat . 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: És només un petit aclariment perquè qualsevol 
persona que es consideri propera a la teoria  Queer s’estarà preguntant de què nassos 
estem parlant dient que és una identitat, la teoria Queer és una teoria que el que diu és 
que no existeixen gèneres sinó que l’esser humà neix sense cap gènere establert de 
per si , senzillament és una lesbiana... LGTB, I de fet és intersexual i Q  és aquelles 



 

 

 

persones que defensen la teoria Queer, però no és una identitat com a tal és 
senzillament què vol dir Q.  
 
El Sr. Alcalde diu: Per tant Sra. Ruiz, vostès... 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Nosaltres estem absolutament d’acord en que 
s’incorpori però només volíem aclarir quin és el significat. 
 
El Sr. Alcalde diu: D’acord, d’acord, d’acord, gràcies . Molt bé doncs si tothom està 
d’acord  tractaríem la moció amb totes aquestes esmenes que hi ha hagut, per tant si 
vol donar lectura Sr. Carvajal, si us plau.  
 
El  regidor Sr. Antonio Carvajal, llegeix la moció:    
“El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI va iniciar la lluita pels seus drets a partir de 
la rebel·lió que van generar els fets  d’Stonewall, a la ciutat de Nova York. Al nostre 
país, Barcelona va acollir el juny de 1977 la primera manifestació de lesbianes, gais i 
transexuals, una mobilització que va acabar amb una dura repressió policial contra les 
persones que es manifestaven. 
Quatre dècades després el col•lectiu LGTBI ha assolit de forma desigual el 
reconeixement legal dels seus drets en alguns països del món, sense oblidar que 
l’orientació sexual  i la identitat de gènere encara és perseguida i castigada a molts 
estats, fins i tot amb la pena de mort. En molts d’altres, el col•lectiu viu en una situació 
de desprotecció, al no disposar d’un marc legislatiu que garanteixi els seus drets o 
partir-ne alguns que permeten i donen cobertura a la LGTBI fòbia. 
L’atac a la desfilada del Pride de Jerusalem el 2015 o l’atemptat homòfob contra el 
col·lectiu LGTBI, perpetrat a la ciutat d’Orlando el 12 de juny i que va costar la vida a 
més de 50 persones, són la mostra que les persones LGTBI són al punt de mira del 
fanatisme, i que la homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia o la transfòbia continuen estant 
molt arrelades a la nostra societat. 
L’octubre del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 
d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, al nostre país. Un 
cop més, Catalunya ha estat pionera en la defensa i el reconeixement de la dignitat de 
totes les persones per raó d’orientació afectiva i sexual i d’identitat de gènere, i ho ha 
fet malgrat travessar un important context de crisi i de recessió econòmica que feien 
preveure dificultats per al finançament i desplegament d’aquesta Llei. 
Tal com explicita la Llei en el seu article 2 cal encara “establir les condicions per les 
quals els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i dels grups 
en què s’integren, siguin reals i efectius; facilitar-los la participació i la representació en 
tots els àmbits de la vida social; i contribuir a la superació dels estereotips que afecten 
negativament la percepció social d’aquestes persones.” 
Ara, dos anys i mig després de l’aprovació de la Llei 11/2014, i en un entorn 
socioeconòmic menys advers i en què les finances públiques reprenen una senda de 
creixement pressupostari cal insistir en la necessitat de desenvolupament i 
implementació de la Llei 11/2004 al nostre país, i per aquest motiu, en ocasió del 28 de 
juny, dia de l’orgull gai. 
Per tots aquests motius, el grup municipal PSC-CP proposa a l’Ajuntament de 
Martorell en ple l’adopció dels següents acords : 
Primer. El Ple de l´Ajuntament de Martorell vol mostrar el seu compromís com a 
municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s´adhereix a la commemoració que les 



 

 

 

entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per 
l´alliberament o l´orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. 
Segon. El Ple municipal acorda que tots les 28 de juny posarà en un lloc visible els 
colors de l´arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col•lectiu de 
persones LGTBI. 
Tercer. El consistori vol expressar el reconeixement del dret que tenen totes les 
persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a 
treballar en la normalització social dels 360 col•lectius de persones LGTBI. 
Quart. El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBI fòbia i a desplegar i aplicar 
la Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi . 
Cinquè. L’Ajuntament de Martorell demanarà la corresponent informació per tal 
d’incorporar-se al col·lectiu d’ajuntaments que actualment en formen part de la Xarxa 
de Municipis LGTBI de Catalunya.  
Sisè. Instar el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya a implementar, 
en l’àmbit de les seves competències, la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir la 
igualtat de tracte i no discriminació i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, 
bisexuals, trans, intersexuals, i a dotar pressupostàriament les partides per a aquesta 
finalitat. 
Setè. Instar el Govern i totes les administracions, totes les formacions polítiques, 
sindicals, empresarial i tota la societat civil a continuar impulsant iniciatives de difusió i 
de conscienciació sobre els drets de les persones i la diversitat familiar LGTBI, com a 
exercici de llibertat i exemple de protecció dels drets humans fonamentals, que empara 
l’actual marc legal. 
Vuitè. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, així com a l’Oficina de dones i LGTBI de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Com no podria ser d’una altra manera el nostre 
grup SOM Martorell votarà a favor de la moció. Podem, Podemos en concret registra al 
Congrés fa ben poc la proposició de llei de la LGTBI aquest any 2016 es compleixen 
12 anys del  matrimoni igualitari, 10 anys de la llei d’identitat de gènere i 40 anys des 
que les comunitats LGTBI sortís per primera vegada en aquest país al carrer a 
reclamar els seus drets. Molt ha canviar des de les hores i si quantes coses hem 
aconseguit però encara no estem conformes, estem contents perquè 40 anys després 
d’aquest  primer pas som el país més tolerant i menys LGTBfòbico del món, un orgull 
gràcies a la lluita incansable de la comunitat LGTBI, però si analitzem una mica les 
dades no podem estar encara conforme perquè el 53% de l’alumnat ha presenciat 
discriminació LGTBfòbica, el 42% creu que el seu professorat fa poc o res quan es 
produeix i el 15% considera que les persones LGTBI són éssers inferiors que no 
mereixen la pena consideració . També per aquest 70% de la comunitat LGTBI ha 
viscut situacions d’exclusió en l’àmbit laboral, com aquest 35% de la comunitat trans 
que directament pateix atur i aquest 48% que ha tingut per això que exercir o 
exerceixen la prostitució. Per la  llei d’identitat de gènere és  patologitzant i obliga a 
l’esterilització als que vulguin que en el seu document d’identitat figuri la seva identitat 
de gènere sentida, perquè la llei de reproducció assistida exclou les dónes lesbianes 
perquè encara no hi ha regulació dels delictes d’odi perquè queda molt encara, per tot 
això el 4 de maig  Podemos va registrar al Congrés dels Diputats una proposició de llei 
contra la discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere i 



 

 

 

característiques sexuals i d’igualtat social de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, 
transgèneres, intersexuals  i altres orientacions. Una llei que és la feina dels col·lectius 
la FGTB principalment però també d’altres entitats que han participat des de tots els 
llocs de l’Estat, un pas més una altra lluita que sabem que gràcies a la comunitat 
LGBTI tornarem a guanyar. 
 
El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Bé el que es demana en aquesta moció per 
part del Partit Socialista en l’Ajuntament crec que es resumeix en l’acord quart que diu 
que el consistori es compromet a lluitar contra la LGBTIfòbia i desplegar i aplicar la llei 
11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals  
i per erradicar l’hemofòbia, la bifòbia, la transfòbia en el nostre municipi i jo ja estic 
força d’acord, però clar és que a cas el grup Socialista considera que l’Ajuntament de 
Martorell no compleix aquesta llei, l’ 11/2014 del 10 d’octubre ?   Jo no sé si vostès 
coneixen algun cas de discriminació, d’intolerància envers a alguna persona d’aquest 
col·lectiu per part d’aquest Ajuntament, jo no , no dic que no hi sigui però jo no la 
coneixo ni  en particular ni del municipi en general, bé personalment a mi sincerament 
les commemoracions del que ha de ser la normalitat doncs sincerament m’està de més 
perquè a llavors lo normal ho convertint en algo extraordinari i lo que té que ser normal 
doncs no tindria que donar-se-li tant bombo i platillo en aquest cas, no ? però aviam el 
meu vot serà a favor però fent aquesta consideració .  
 
El Sr. Alcalde diu: Tal com diu vostè no hi ha... no només no tenim cap cas d’aquest 
tipus ni l’hem detectat sinó que ens comprometem a lluitar jo crec que posar-ho per 
escrit tampoc no és dolent es a dir que anem a mantenir el nostre compromís, però té 
vostè tota la raó de que no ha hagut  en cap cas cap diferència per aquesta qüestió.  
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: El nostre grup lògicament votarà a favor d’aquesta 
moció, celebrem que hi hagi declaracions on es visibilitzi que sí que existeix malgrat 
que hi hagi una llei, sí que existeix la discriminació envers a aquest col·lectiu  i aquesta 
discriminació a més es fa més profunda cada cop que qualsevol de les persones que 
estem aquí ens riem davant d’un acudit que discrimina o ridiculitza aquest col·lectiu , 
un simple acudit, un meme que ens arriba per whatsapp on es ridiculitza al mariquita al 
maricón amb perdó pels presents, cada cop que nosaltres deixem passar qualsevol 
tipus de ridiculització, qualsevol tipus d’insult cap a un col·lectiu sencer s’està 
fomentant la LGBTIfòbia , la fòbia contra qualsevol tipus d’identitat, contra qualsevol 
tipus de persona simplement per la seva identitat sexual o per la seva elecció sexual 
en un moment donat de la seva vida, per tant nosaltres si que estem a favor d’aprovar 
aquesta moció malgrat  que estem convençuts i convençudes que si que es compleix 
la llei i celebrem que així sigui i que des d’aquest consistori també personalment en la 
nostra vida quotidiana   cadascuna de les persones que estem aquí tinguem present 
quina és la realitat que viuen aquestes persones, quina és la realitat especialment que 
es viu en els centres educatius que és a on es donen situacions de bulling molt, molt 
dures com a exposat la regidora Raquel Pérez amb dades concretes simplement per 
declarar-se o per ..., simplement per tenir gestos que poden fer pensar que no és la 
identitat, que no compleix el rol masculí per exemple en cas de ser un home , o el rol 
femení en cas de ser una dóna que et marca aquest sistema, senzillament per això es 
discrimina, es ridiculitza,  s’insulta i es tenen actituds violentes per tant contra això que 
menys que una declaració  institucional i un compromís que esperem que no quedi en 
brindis al sol de posar en pràctica aquesta moció de sensibilitzar entorn això i de 



 

 

 

combatre i perseguir qualsevol actitud que vagi en contra d’aquesta llei i en la nostra 
vida quotidiana tenir-ho en compte.        
 
La regidora Sra. Cristina Dalmau diu: Començaré  parlant un moment de l’esmena 
que havíem proposat en la moció al grup del PSC, simplement l’esmena anava una 
mica en el sentit de que a Catalunya tenim una llei que ens empara, una llei que es va 
aprovar al 2014 i malgrat totes les dificultats que han hagut tenim i crec que era 
importat que com a municipi ho tinguéssim clar i que sortís en aquesta moció, 
evidentment en resposta al Sr. Arpal totalment d’acord, podríem arribar a pensar això 
però no va en aquest sentit, el sentit és una miqueta el de refermar i recordar que 
tenim aquesta llei i que avui en dia per desgràcia encara hi ha desigualtats que això no 
vol dir que des de l’Ajuntament no treballem en aquest sentit però bé simplement és el 
fet de posar-ho a sobre del paper i evidentment  doncs amb aquestes esmenes ens 
afegim a la moció i votarem a favor perquè creiem que és important continuar 
treballant en aquest sentit.    
         
El  regidor Sr. Antonio Carvajal, diu: Per tancar agrair el recolzament per unanimitat 
de tots els grup que formem part d’aquest consistori, pel nostre grup és una satisfacció 
presentar aquesta moció amb tanta càrrega de sensibilitat però sobretot  per la 
declaració d’intencions que no deixa de plasmar i refermar un acte de justícia , a més 
el fet d’intentar formar part de la xarxa de municipis LGBTI de Catalunya ens dona una 
imatge de ciutat més integradora, parlem d’Ajuntament de diferent tipologia política i 
aleshores tenint aquest gest jo crec que Martorell no podia ser menys per tirar 
endavant aquesta moció i per tant novament us agraïm des del grup municipal 
Socialista el recolzament a aquesta moció.  
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, passarem la moció a votació tot  recordant també 
que crec que és la tercera moció en els darrers set anys que hem aprovat en aquest 
sentit, és cert que aquesta incorpora alguna qüestió més com per exemple que ens 
adherim  a aquesta xarxa per tant celebrem a més a més és bo que anem reiterant el 
nostre compromís amb una cosa tan sensible doncs com la llibertat de l’orientació 
sexual de cada persona. 
 
Sotmesa  a votació és aprovada per: UNANIMITAT. 
 
 
3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MM-E PER L’ELIMINACIÓ 
DE L’AMIANT A MARTORELL. 
 
El Sr. Alcalde, diu : Hi ha una esmena que crec que  han transaccionat,  Sra. Ruiz ? 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu:  Si correcte, llegiré en tot cas tota la moció perquè 
en el moment en el que hem acordat aquesta esmena estàvem... ah ! el Partit 
Socialista no estava, és cert, senzillament en l’acord segon el que ens proposava 
l’equip de govern era posar en marxa un pla d’acció per identificar, avaluar la seva 
degradació i retirar si s’escau progressivament l’amiant que pugui estar instal·lat als 
edificis municipals i a petició i amb l’acord també amb SOM hem afegit amb prioritat en 
els centres educatius, i s’afegeix un tercer acord també a petició nostra que estava en 
la moció inicial que era que es  retirara amb les màximes  condicions de seguretat que 
marca la legislació. 



 

 

 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu:  Nosaltres també hem parlat amb el Sr. Bargués i  
amb el Sr. Simón perquè si que  volíem afegir una esmena ja saben de sobra el que 
pensem nosaltres del tema de les mocions perquè em sembla que només en aquest 
consistori hem presentat una, perquè trobem que no... que moltes vegades és paper 
mullat i el punt que volíem afegir era la creació d’una comissió de seguiment formada 
per tots els grups municipals que garanteixi el compliment dels acords adoptats a la 
moció perquè no cal que ho torni a repetir la quantitat de mocions que s’han aprovat 
en aquest Ple i que no s’han complert, i per tant com que no estic o no estem des del 
nostre grup municipal disposats a anant aprovant coses i queda molt bé i que les 
coses no es portin a terme doncs aquest era el punt que em sembla que el Sr. 
Bargués    ha dit que no , per tant nosaltres no es perquè no estiguem d’acord en el 
tema de la moció sinó que ens haurem d’abstenir perquè creiem que això no arribarà 
enlloc, sincerament.   
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Nosaltres agafant el que vostè deia del secretari 
tenint en compte que s’ha fet la transacció fa 10 minuts també demanarem que ens 
passeu ja la moció correcta, però nosaltres votarem a favor les esmenes i també la 
moció.  
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu:  Li torno a explicar Sr. Alcalde perquè igual no 
m’he explicat bé, ells han fet una aportació a la moció que ha refet el Sr. Bargués i a 
mi aquesta esmena ja ho hem parlat abans em sembla bé, no hi ha cap problema, 
però nosaltres com a grup hem aportat una altra esmena que el Sr.  Bargués en 
principi ens ha dit que no, a llavors votin vostès el que hagin de votar i facin el que 
hagin de fer. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sra . Pérez hem de votar les dues esmenes,  per tant votem la  
primera, la primera esmena és la que ha fet el Sr. Bargués amb la Sra. Ruiz i que li 
han acceptat però votarem aquesta primera esmena.  
 
Sotmesa  a votació la primera esmena és aprovada per: 
- 20 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 I 
CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS I MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAUL 
ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, 
LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MIRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I 
BARON,  RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ 
- 1 ABSTENCIÓ: FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ . 
 
El Sr. Alcalde diu: I ara la segona esmena que presenta la Sra. Pérez. 
 
Sotmesa  a votació la segona esmena queda rebutjada per: 
- 11 VOTS EN CONTRA: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, 
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I 
CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ I 
CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MIRIAM RIERA I CREUS, SERGI 
CORRAL I BARON. 
 



 

 

 

-1 ABSTENCIÓ : FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ . 
-9 VOTS A FAVOR: LLUÍS TOMÀS I MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, 
RAUL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN 
MORENO LÓPEZ I RAQUEL PÉREZ MARTINEZ. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz, diu :  Fem un petit aclariment senzillament, nosaltres 
estem absoluta i totalment d’acord amb l’esmena que presentava la regidora Raquel 
Pérez, no s’accepta des del govern i sabem quines conseqüències té això que és 
forçar-nos a haver de retirar una moció que entenem que és prioritària i que és 
necessari aprovar, per tant, si bé si que estem d’acord en crear una comissió de 
seguiment i de seguiment de no només aquesta moció sinó a totes les mocions que 
venim aprovant des de fa dos anys, hem d’acceptar  doncs que no s’incorpori aquest 
últim acord de creació d’una comissió de seguiment pel bé que es pugui aprovar 
aquesta moció, però òbviament des de l’oposició i segur que la Sra. Raquel Pérez 
també ho farà com la resta de grups farem seguiment de l’aplicació de la moció, i 
passo a la lectura de la mateixa per tant.     
 
La regidora Sra. Laura Ruiz, llegeix la moció:  
“MOCIÓ AMINAT ZERO A EUROPA” 
L´amiant és una fibra natural que, per les seves característiques tecnològiques 
excepcionals, s´ha utilitzat en múltiples aplicacions d´àmbits tan diversos com en 
construcció,indústria i productes de gran consum. Cal destacar que el fet que es 
tractava d´un material que aportava moltes prestacions a un preu molt assequible. 
Quant parlem de fibres d´amiant estem designant un conjunt de milers de fibretes 
elementals sòlidament unides en forma de feixos o agregats de fibres de diferents 
longituds i diàmetres. D´un feix d´un mil.límetre de diàmetre d´amiant en poden sortir 
unes 50.000 fibres respirables, per la petita dimensió i la forma romanen en l´aire con 
núvols invisibles durant llargs períodes de temps, i poden ser transportades per 
corrents d´aire fins a distancies considerables. 
L´any 2001, l´amiant va ser prohibit (ús,comercialització i distribució) a Espanya quan 
es va demostrar que es tractava d´un material amb efectes cancerígens, però entre els 
anys 30 i el 2001 milions de tones d´amiant van ser utilitzades a tot l´estat. 
L´ús de l´amiant es va estendre per molts sectors però principalment en el sector de la 
construcció. Dins d´aquest sector, l´amiant-ciment = fibrociment, en forma de plaques 
planes i ondulades per a cobertes i partes pluvials,dipòsits i canalitzacions i baixants 
d´aigua, sortides de fum,  aeroconductors d´aire , jardineres, etc. Cal identificar on hi 
ha instal.lacions amb amiant i avaluar el seu estat de degradació, per determinar el 
grau d´urgència de la seva retirada donat el possible risc de dispersió de fibres 
d´amiant a l´entorn immediat. Cal recordar que qualsevol intervenció sobre l´amiant en 
els nostres edificis o instal.lacions públiques o privades, és una activitat reservada a 
persones i empreses: empresaris/es,treballador/es socialment responsables i 
tècnicament solvents. 
D´altra banda, el risc provocat per l´amiant no és únicament una qüestió 
mediambiental,també ha generat un problema de salut laboral pels treballadors que 
van intervenir en processos industrials on s´utilitzava amiant i que van patir una 
exposició activa i inadvertida amb greus riscos de malalties professionals. Les 
estadístiques   de l´OMS estimen que cada any es registren, solament a l´UE, entre 
20.000 i 30.000 nous diagnòstics de malalties relacionades amb l´amiant i que més de 



 

 

 

3000.000 persones (40.000 a l´Estat Espanyol) moriran de mesotelioma pleural d´aqui 
al 2030. 
L´any 2003 l´UE va recomanar als països membres la creació de fons de compensació 
que evitessin els processos judicials que aquesta problemàtica comporta i que els 
recursos d´aquest fons haurien de provenir de les empreses implicades a casa Estat. 
És per tot aixó, que els grups de MM, ERC, CiU, de l´Ajuntament de Martorell 
proposem al Ple l´adopció dels següents acords: 
Primer.- Que l´ Ajuntament de Martorell s´adhereixi a la iniciativa “Amiant zero a 
Europa”. 
Segon.-  Posar en marxa un pla d´acció per identificar,  avaluar la seva degradació i 
retirar, si s’escau, progresivament  l´amiant que pugui estar instal.lat als edificis públics 
municipals. 
Tercer.- Aquest es retirarà en les condicions de màxima seguretat complint el que 
determinen el RD 396/2006 i la directiva 2009/148/CE. 
Quart.- Elaborar uns cens d´instal·lacions d´amiant  a Martorell. 
Cinquè.-   Fer campanya de informació i sensibilització sobre els riscos de l´amiant, 
especialment adreçada a les comunitats, indústries i propietaris particulars on es 
detectin instal·lacions que continguin aquest material. 
Sisè.- Donar suport a les demandes dels col·lectius de treballadors que hagin patit 
l´exposició activa a l´amiant i, en especial a la creació d´un Fons de Compensació 
Estatal i donar suport a les persones afectades, tal i com ja succeeix a 
França,Holanda,Bèlgica i Itàlia. 
Setè.- Comunicar aquests acords a totes les institucions públiques pertinents en 
matèria de salut pública, medi ambient, i seguretat laboral de la Generalitat de 
Catalunya, de l´Estat i de la Unió Europea, a la FMC i l´ACM i als representants locals 
dels col.lectius afectats.” 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu:  Torno a reiterar que el nostre posicionament no 
és que estiguem en contra ni molt menys de la moció, però si que estem en contra de 
què no hi hagi un seguiment de les mocions i que s’aprovin i es posin els titulars demà 
molt bé a la pàgina web de l’ajuntament dient que s’han aprovat les mocions i que 
després no es compleixin. I per tant ens abstindrem i considerem que d’aquí tres o 
quatre mesos en un  temps prudencial tornarem a preguntar en aquest ple com estan 
el tema de l’amiant i que s’ha fet? 
Tot i així a la junta de portaveus, sinó recordo malament el Sr. Fonollosa, vostè quan el 
senyor Simón li va presentar la moció va dir que, Buenos una mica més que això no 
era un problema a Martorell, i que no és perillós, jo vaig ser prudent i vaig callar, va ser 
així, per tal de no pronunciar-nos sense entendre bé del que estàvem parlant el nostre 
grup municipal està treballant durant aquests dies per tal d’esbrinar que és això de 
l’amiant i quines conseqüències té per la salut, li puc assegurar que les notícies i els 
estudis al respecte són realment alarmants Sr. Fonollosa, li convido a veure el 
programa “ les dos cares del amiant” en Salvados, “tan rentable como mortal” de la 
Sexta, o “toneladas de amianto repartidas en edificios de toda España” en el punto de 
mira de la cadena Cuatro, o bé el convido a mirar les fitxes internacionals sobre 
seguretat química, que classifiquen la majoria de productes químics, com el crisòtil, un 
dels components de l’amiant, està classificat com a tòxic i com a cancerigen. Volen dir 
que la seva inhalació, ingestió o absorció cutània d’una quantitat molt petita, pot 
provocar greus danys per la salut humana, tot això avalat per d’Institut Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Ministerio de Trabajo, la Unión Europea, i demás 
institucions internacionals. 



 

 

 

O també el convido a veure la definició feta per l’OMS al respecte a on diu: 
Programa internacional de seguridad de las sustancias químicas amianto, todos los 
tipos de amianto causan cáncer de pulmón, mesotelioma, càncer de laringe y de 
ovario y asbestosis, fibrosis en los pulmones. O també la gran quantitat d’estudis 
avalats pels més reputats investigadors, universitats i pneumòlegs pel tema de 
l’amiant. O també senyor Fonollosa pot mirar la quantitat de casos que hi ha pendents 
els tribunals i també els que continuen en litigi vers aquest tema, l’enumero: 
El Suprem condemna Uralita per les víctimes de l’amiant, el tribunal reconeix que una 
greu malaltia d’un treballador és fruit de d’incompliment per part d’Uralita de la 
normativa laboral i de la previsió de riscos els anys 1970. El tribunal Suprem de 
Justícia eleva la condemna a Uralita per l’amiant a 1,5 millones d’€, esta cantidad 
triplica la condena inicial de 350.000, dictada en la sentencia del Juzgado de lo Social 
núm. 5 de Sevilla, m’escolta Sr. Fonollosa, m’escolta o no? 
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Pérez vostè faci la seva intervenció que quan acabi ja li 
donarem resposta, com veu que jo permeto, s’allarga, s’extralimita  molt més enllà del 
que és el punt, perquè ara fa referència alguna cosa que segons vostè diu m’atribueix 
a mi, quan acabi el punt o la seva intervenció ja li respondre’m no pateixi. Però vostè 
faci la seva intervenció a poder ser  com li prego sempre, sinó pot ser no ehh, però a 
poder ser de manera breu Sra. Pérez. 
  
La regidora Sra. Raquel Pérez diu:  Ho sento però el ROM no especifica quan de 
temps hem d’estar parlant del tema de les mocions i si ho especifica que el sr. 
secretari ho digui i jo estaré dos minuts, tres minuts o el que el Sr. secretari em digui, 
Sr. secretari especifica algun temps? 
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Pérez prossegueixi sisplau, ningú li ha dit que té més temps o 
menys temps, prossegueixi, no s’adreci el secretari en ús de la paraula, no ens munti 
els shows que normalment munta Sra. Pérez, acabi la intervenció, jo li prego, si pot ser 
de manera breu, gràcies. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu:  Intentaré resumir, Uralita judici per l’afecció 
d’amiant de la salut de la població, l’alcalde de Ripollet, l’exalcalde de Cerdanyola 
declaren com a testimonis, judici de l’amiant a Itàlia veredicte històric  amb penes de 
presó des de 16 anys pels acusats. Per tant jo crec que és una mostra ben ampla 
perquè vostè sàpiga que l’amiant  no és allò que deia que no és cap problema. 
També hem fet una petita rebuscada per Martorell, intentant descobrir si realment 
tenim mostres almenys de teulades d’uralita, perquè clar les canonades i tot això de 
moment no sabem com localitzar-les i realment en mitja hora vam trobar-ne més de  
10.  
Des del nostre grup municipal fent saber al grup municipal volem fer saber al grup MM 
que és l’impulsor d’aquesta moció, que restem a la vostre disposició per qualsevol ajut 
o col·laboració que vulgueu fer vers aquest tema que ens ocupa. He sigut breu? 
 
El Sr. Alcalde diu: No gaire, però com que ja li permetem doncs no pateixi. Miri Sra. 
Pérez com que ha fet una interpel·lació directa a alguna cosa que jo vaig dir a la junta 
de portaveus i perquè bàsicament per la gent que ens escolta, no per vostè perquè 
vostè té la seva pròpia manera d’entendre les coses, doncs el que jo vaig dir 
exactament en la junta de portaveus, si recordant bé, hi havia la resta de portaveus 
dels grups municipals, és que a Catalunya milions de m2  d’amiant o de fibrociment 



 

 

 

instal·lat, i que el fibrociment, sinó es manipula  no és danyí per la salut de les 
persones, i això no ho dic jo, ho diuen les autoritats sanitàries perquè si fora així hi 
hauria una norma que prohibiria i faria retirar immediatament l’amiant de tota reu. I 
l’amiant a Catalunya tal com es veia en l’exposició de motius de la moció, doncs com 
que era una solució barata, dúctil, fàcil, etc, durant una època determinada es va 
instal·lar molt i la seva desinstal·lació és el que pot portar problemes és a dir la seva 
manipulació, la pols que surt de la manipulació i per tant quan es retira l’amiant   no sé 
si vostè ho sap, perquè vostè ha dit que s’ hagut de documentar, nosaltres no, perquè 
ja ho coneixíem, quan es desinstal·la has de fer servir a banda de registrar-te en un 
registre específic i demanar la   pertinent autorització a més a més has d’utilitzar 
empreses autoritzades per fer aquest desmantellament o aquest desmuntatge del 
fibrociment. Però si recorda bé el que jo vaig dir en aquell moment és que,  i ho 
mantinc, és que és de per ser  sinó es manipula danyí, perquè? Doncs perquè és molt 
fàcil generar alarma social, i vostès els hi encanta això. Per tant vagi per endavant que 
no és danyí sinó es manipula, en el moment en el que es manipula s’ha de manipular a 
través dels instal·ladors autoritzats, i això és el que vaig dir en el seu moment, per això   
I en el seu moment al Sr. Simón que és qui el portaveu que ens va portar la moció, li 
vam dir aquesta moció està pensada la original, estava pensada pels llocs on van tenir 
fabriques de fibrociment que la població va patir unes conseqüències fatídiques 
precisament perquè es manipulava  allà i en funció de com bufava el vent dons tenien 
un plaç més gran o més petit, i així és com vaig explicar a la junta de portaveus. Per 
tant no cal que en doni lliçons de què suposa el fibrociment perquè ja el coneixem molt 
bé, i per tant nosaltres no ens neguem a aprovar una moció d’aquest tipus prova d’això 
és que l’aprovarem, però el que no vull és que vostè o vostès puguin generar certa 
alarma social, perquè tenim equipaments municipals, un d’ells el de Ca n’Oliveras que 
tot és uralita, tot és fibrociment, són 6000 m2  de fibrociment, i que anirem 
probablement des ambientant   i de manera progressiva i paulatina doncs anirem 
desinstal·lant a mesura que puguem, perquè els costos d’aquest desmantellament 
també són elevats. Ara bé com he dit, i reitero això no suposa sinó hi ha una 
manipulació cap risc per la seguretat de les persones, que això quedi ben clar Sra. 
Pérez. 
 
El regidor Sr. Francesc X. Arpal diu: En primer lloc en relació a les esmenes, posar 
de manifest que m’he tingut que abstenir per la senzilla raó de què a mi les esmenes 
no m’arriben ni d’una banda ni de l’altre, llavors com que les desconeix-ho l’únic 
posicionament que puc tenir és el de l’abstenció.  
En relació pel que fa a aquesta moció, posar de manifest d’una banda que el 21 de 
març d’enguany ja es va presentar una proposició de llei el congrés dels diputats en 
relació  a la creació d’un fons de compensació per les víctimes de l’amiant. A nivell 
municipal, és evident que hauran de ser en aquest cas els tècnics nostres de 
l’ajuntament els que tindran d’informar si h ha edificis municipals que puguin estar 
contaminats d’amiant, no obstant posar de manifest que ja hi ha una normativa als 
respecte i que els ajuntaments també l’han de complir, ja que els ajuntaments han 
d’avalar per la seguretat, la higiene laboral sense oblidar les seves responsabilitats 
ambientals en matèria de salut pública, i en la correcta gestió del medi ambient i dels 
residus i considero que fins ara doncs el nostre ajuntament així ho ha fet, no obstant 
com ha dit abans el Sr. Alcalde sabem que hi alguns edificis municipals que tenen 
teulades d’uralita i evidentment possiblement a l’hora de canviar-les pogués ser una 
mica això de que és pitjor el remei que l’enfermetat no a vegades.  
 



 

 

 

El regidor Sr. Luís Tomás diu: Nosaltres com hem dit no ens adherim a la moció per 
mer formulisme de què ja vam dir que ens adheriríem a mocions abans d’entrar-les 
oficialment per registre d’entrada, per tant el sentit era aquest, no és cap cosa 
estranya, i nosaltres en fi només tenim paraules d’agraïment pel grup MM que és qui 
l’ha presentant tot i que s’hagin presentat esmenes i és una mica com el cas d’abans, 
més val que les coses funcionin així i que no passi com d’altres ocasions d’alguna 
esmena a la totalitat i després tinguem com deia la regidora Ruiz en l’anterior moció, 
que retirar-la. Per tant el vot del PSC serà favorable. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Molt agraït de què haguem pogut el que aprovem 
aquesta moció, avaluar els asbest, és un mineral, aquets mineral metamòrfic no 
només està en forma de fibrociment, d’aquí la seva dificultat de poder fer unes 
avaluacions clares, perquè tant en embragaments de vehicles, com en frens, com en 
revestiments, com en totxos, teules, i d’altres materials de construcció, o envasos és 
abastament utilitzat fins el 2001 que es prohibeix el seu ús a la unió europea. aquest 
material és un material inert que si no hi ha manipulació, precisament tots el processos 
de contaminació han sigut quan han hagut demolicions d’edificis i el risc, tal com diuen 
les dues directives del Real Decret 396/2006, que parla de qui ha de fer-ho i con s’ha 
d’executar o la directiva de la Unió Europea del 2009/148, que parla especialment, tal 
com comentava l’alcalde i comentava a l’exposició de motius, feia molt focus en lo que 
era la protecció dels treballadors, la formació dels treballadors quan han de retirar-ho, 
que siguin empreses especialitzades i que abans de qualsevol demolició o rehabilitació 
d’un espai, es retiri aquest amiant. Tot això amb uns controls de recomptes de fibres, 
que són unes micropartícules que si ara a Granollers estan enderrocant de manera 
il·legal o mal feta un edifici, molt probablement en funció del vent aquí estiguem 
respirant part d’aquest amiant. 
Sense voler entrar en aquest d’això que vostès han comentat, pensin que fer aquesta 
avaluació implica moltes cases particulars, sobretot en vivendes antigues, on 
probablement els dipòsits, les canonades siguin   de fibrociment. Per tant no entenc 
Sra. Pérez el tema de la campanya d’informació, evidentment aquesta campanya 
d’informació sortirà en el butlletí municipal i advertirà a tots els convilatans, o només de 
l’aprovació de la moció, sinó  que en cas de dubte es dirigeixin els nostres serveis 
tècnics perquè els puguem assessorar de com han de fer-ho. Jo crec que la voluntat 
aquesta de millora és constant amb el medi ambient, ja la vam tenir no fa gaire amb 
l’aprovació de la no utilització de glifosats però algo que era tant normal fa vint anys 
com els glifosats, en fa 50 ho eren els EDT, o eren els elements químics que 
provocaven la pòlio, la mineria, o algo tant ximple que em va afectar molt  directament 
la mort d’un conegut a Barcelona per el transvasament a les sitges al port de 
Barcelona doncs de la soja, algo tant innocent com la soja doncs a molta gent li afecta. 
Evidentment el nostre deure és legislar i promoure la protecció dels nostres 
convilatans, resarcir, recolzar i reconèixer les víctimes dels treballadors que han estat 
exposats amb aquet material, i si vostè vol resumir home no resumeixi abstenint-se, 
sinó que resumeixi fent el millor per la població. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Començo pel principi, demanant disculpes en tot 
cas, tant al grup PSC, com al PP, com a la regidora de SM, perquè si bé sempre ens 
resistim a aquesta dinàmica de tancar les esmenes a última hora les hem rebut avi 
mateix, no és que les hem tingut una setmana per treballar-ho i demés, però si  que 
és cert que les hem tancat tot just aquí fora, si que amb la presència de la regidora 



 

 

 

Raquel Pérez, però si que no hem informat a la resta de les esmenes que es 
presentaven i en demanen disculpes, intentarem que no torni a passar. 
En relació  a la moció i especialment a la intervenció del Sr. alcalde, el nostre interès o 
el nostre....intenció o objectiu en el moment de presentar aquesta moció mai en cap 
cas ha estat generar cap mena d’alarma social, però si que aquesta moció ens arriba 
per emergència de persones que tenen els seus nens en una escola concreta de 
Martorell, i que en detectat que hi ha baixants d’amiant i que tenen contacte constant. 
Nosaltres no volem generar cap mena d’alarma social, però si que vam considerar que 
era necessari posar-ho sobre la taula i per això fem l’esmena concreta de centrar o de 
prioritzar l’eliminació als centres educatius, perquè en els centres educatius hi ha un 
contacte o hi ha més afluència de gent i especialment persones més vulnerables, com 
poden els nens més petits i més joves que no pas potser a Ca n’Oliveras que si bé 
sabem que hi ha amiant la nostra intenció en cap cas era plantejar l’eliminació 
completa, immediata i absoluta de l’amiant a Martorell en un període de un mes era 
obrir el debat, posar-ho sobre la taula i sobretot fer constar que hi hagi un compromís 
d’eliminació especialment en els centres educatius i en aquells edificis on hi hagi més 
presència de persones o més pas de persones, simplement aclarir això, agrair el 
suport a la resta de grups i esperem que efectivament es dugui a terme aquesta moció 
i hi hagi una voluntat real com sembla que demostrava el Sr. Bargués d’informar, de 
desamiantar Martorell i que d’aquí un període de temps raonable no hi hagi cap mena 
de presència que posi en perill dels nostres veïns i veïnes.  
 
El Sr. Alcalde diu: No Sra. Pérez només tenim un torn d’intervencions tal com vam 
acordar en el seu moment. Sra. Pérez no té l’ordre, Sra. Pérez , Sra. Pérez, Sra. Pérez 
anem a votar la moció. Sra. Pérez vostè no es pot adreçar al secretari si jo no autoritzo 
el Sr. secretari que es pugui adreçar a vostè. Per tant Sra. Pérez li he dit que no té la 
paraula, i com que no té la paraula procedim a la votació, si ha alguna cosa que vostè 
vulgui dir, ho diu en el final i ho prega com fa normalment, però ara anem a votar  
 
Sotmesa  a votació és aprovada per: 
- 20 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 I 
CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS I MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAUL 
ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, 
LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MIRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I 
BARON, FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ. 
-1 ABSTENCIÓ: RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ 
 
4. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC SOBRE LES 
EMPRESES MULTISERVEIS. 
 
La regidora Cristina Dalmau, llegeix la moció:  
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
Des del 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular ha suposat un profund 
desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i corporacions 
posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els llocs de Treball i devaluar 
salaris, utilitzant societats que amb palmari abús de dret contribueixen a un 
empobriment de les persones treballadores. 



 

 

 

Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades 
“Empreses Multiserveis” que estableixen convenis d’Empresa molt per sota de les 
condicions laborals establertes en els convenis col•lectius sectorials fins a límits 
insostenibles, límits que provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que 
estableixen competències deslleials fruits d’aquesta maquinació que altera de forma 
més que premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social, lleialtat i 
seguretat. 
Les administracions públiques atorguen concessions per uns determinats serveis, 
produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies que ja preveuen la 
utilització de ma d’obra provinent d’aquest model d’empresa i que redueix 
substancialment els salaris d’aquestes persones treballadores i fan que indirectament 
aquesta administració sigui còmplice d’aquestes nefastes pràctiques. 
L’informe presentat per la UGT de Catalunya mostra una “curiosa” coincidència a la 
Regió Metropolitana de Barcelona entre les persones treballadores afectades per 
ERO’s d’extinció i les persones treballadores d’alta a les Empreses Multiserveis des de 
2012, i això resulta exemplar de la enorme estafa que la Reforma Laboral ha portat a 
tota la ciutadania, condemnant a la pobresa a milers de treballadores i treballadors. 
Per aquests motius es proposa al ple de l’Ajuntament de Martorell l’adopció del 
següent: 
ACORD 
Primer.- Prendre les mesures escaients,  com ara clàusules socials incorporades als 
plecs de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència segons l’activitat 
de la  persona treballadora, per evitar la utilització directe o indirecte d’empreses 
multiserveis a l’administració pública, respectant-se sempre el conveni sectorial de 
referència per a qualsevol persona treballadora que efectuï el servei atorgat. 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 
d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic  que persegueixin el que 
es un frau encobert a la seguretat social o per defecte aquesta actuï d’ofici. 
Tercer.- Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre sindicats, 
patronal i administracions a l’àmbit del municipi que estableixi els criteris per regular 
les subcontractacions i eradicar les pràctiques espúries en la contractació. 
Quart.- El Ple de l’Ajuntament insta al Congrés dels diputats a la derogació immediata 
de la Reforma Laboral, origen de mesures d’exclusió social sense precedents com 
aquesta. 
Cinquè.- Enviar còpia d’aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el 
President de la Generalitat de Catalunya, la Ministra de Empleo i la Consellera de 
Treball.” 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Dir la veritat no és crear alarma social, no 
entenem massa bé perquè el títol d’aquesta moció és empreses multiserveis, no sé 
d’on s’ha tret aquest títol, però bueno els Srs. de CIU i ERC sabran d’on ha sortit, no 
entenem massa be perquè els Srs. del govern presenten una moció en aquest cas que 
per nosaltres la derogació immediata sobre la reforma laboral, i tampoc entenem 
aquest títol que vostès han posat d’empreses multiserveis, quan vostès estan 
governant tenen majoria i com fan en altres temes que pertanyen molt més a l’àmbit 
municipal i a l’ interès del grups de l’oposició que conformen aquest consistori. Hi ha 
temes con la inversió de 4 milions d’€ del nou pavelló esportiu que no es tracten, de fet 
en aquest ple no hi ha punts. Sembla ser que el govern considera que aquestes 
inversions no necessiten de debat al ple municipal i per tant ens sembla una presa de 
pèl de grau superior una més, això de presentar  mocions per tal que el govern les 



 

 

 

pugui debatre al consistori, és molt fàcil vostès poden tirar endavant allò que vulguin 
sense el nostre suport i com exemple tenen vostès el patronat que no sé si el Sr. 
Carlos de Pablo està al corrent de què està passant. Em sembla que aquesta moció és 
posar una mica el llop a cuidar les ovelles. I perquè? fem una mica de repàs, CIU vota 
si a la reforma laboral, Sr. Carlos de Pablo, CIU és el que està governant aquí, el 
congrés ha convalidat el decret amb el suport del PP, CIU i UPN, la federació 
nacionalista vota a favor perquè es respectin es competències en polítiques actives 
d’ocupació, i ara fa ben poc això era el 2012, el 2016 el congrés exigeix el PP que 
derogui la reforma laboral, el congrés  dels diputats ha aprovat una proposició no de 
llei sense efectes legislatius que representa un  cop la porta a Rajoy, el ple del congrés 
dels diputats ha exigit aquesta tarda al govern espanyol que retiri la reforma laboral, 
unidos Podemos, ERC, Srs. d’ERC, vostès si que estaven aquí, Compromís i PNV, 
han votat a favor de la proposició no de llei presentada pel PSOE, per derogar alguns 
dels aspectes clau de la reforma laboral del PP, una de les lleis més polèmiques de 
l’última legislatura, el PDCat i ciutadans s’han abstingut i el PP ha votat en contra. La 
mesura no té efectes legislatius com això que estem presentant aquí tampoc té efectes 
legislatius i per tant no sé que estem fent en l’ajuntament de Martorell amb un govern 
de CIU, intentant derogar una llei que han aprovat els mateixos de CIU, i que no estan 
disposats a treure, llavors això és una presa de pèl més, de totes aquestes que fan 
vostès quan estan al govern presentant mocions. 
Sr. Carlos de Pablos, hi ha molts més grups que estem treballant i ens estem trencant 
la cara pels treballadors que no pas els de CIU, jo li agrairia que quan tingui una moció 
així que al menys parli amb tots el grups municipals que segurament si que rebrà 
realment el nostre suport. 
 
El regidor Sr. Francesc X. Arpal diu:Bé en política com en la vida en general 
considero que s‘ha de ser conseqüent i tenir credibilitat, bé almenys és una 
consideració meva.  
Pel que fa a l’actual reforma laboral, la veritat és que no penso fer cap mena de 
valoració ni a favor  ni en contra, em limitaré simplement a donar una sèrie de dades, i 
ja seran les persones que en aquest cas ens puguin estar escoltant les que facin la 
seva pròpia valoració. En primer lloc dir que l’actual reforma laboral va ser aprovada 
amb els vots a favor del PP, de CIU, de UPN, i d’UPYD, en segon lloc, al 2012 les 
persones que estaven a l’atur eren 5.965.400, quasi un 27% de la població activa, un 
26,94, la xifra més alta de la nostra història moderna, una vegada s’aprova la reforma 
laboral al 2013, l’atur baixa el 25,9%, el 2014 baixa el 23,7%, el 2015 baixa el 20,9%, i 
el passat 2016 baixa fins el 18,63%. Dels 5965400 aturats del 2012, es passen a 
4237800 el 2016, per tant en 4 anys hi ha 1728000 aturats menys des de l’entrada en 
vigor de la reforma laboral. Aquesta moció que es presenta avui al ple a instàncies de 
l’UGT en l’exposició de motius és evident que es poden fer tots els judicis de valor que 
es vulguin fer, però clar la realitat és la que és i les dades canten. Però bé si anem a la 
hemeroteca, per exemple Press Digital 09/03/2016, UGT aplica la reforma laboral del 
PP contra la que se manifiesta dice: “haz lo que yo digo y no lo que yo hago” 
“La federación de la industria d’UGT ha presentado un expediente de regulación de 
empleo para más de la mitad de su plantilla, la medida afecta a 110 trabajadores 
repartidos en 11 centros de trabajo en 10 comunidades autónomas,  algo más de la 
mitad de la plantilla compuesta por 208 empleados. Los empleados han rechazado en 
una asamblea conjunta don UGT-FICA Madrid el despido colectivo presentado por la 
dirección del sindicato, ya que consideran que es una medida desproporcionada  que 
carga de forma traumática en los trabajadores la responsabilidad de la crisis 



 

 

 

económica, por la que al parecer atraviesa la organización. En opinión de estos 
trabajadores las medidas que se han trasladado en el documento inicial conllevan la 
aplicación de las condiciones más duras de la reforma laboral. Esto supone en la 
práctica y en el mejor de los casos un máximo de un año de sueldo, tras muchos años 
de vida laboral en el sindicato. Los trabajadores de UGT-FICA cuestionan la 
legitimidad moral del despido colectivo que se comunicó en julio cuando muchos de 
los trabajadores afectados se encontraban de vacaciones, un sindicato que alza la 
bandera de la lucha contra la refoma laboral no puede aplicarla como ni siquiera haría 
la más antisindical de las empresas señalan. En opinión de estos trabajadores un 
sindicato que tanto a denunciado y tanto se ha movilizado contra esta reforma laboral 
no puede imponerla a sus propios trabajadores sin que dañe irremedablemente su 
credibilidad”, no ho dic jo, ho diuen els propis treballadors de la UGT. 
D’altra banda UGT i CCOO en dos anys van despedir a més de mil treballadors, per 
tant considero que tindrien que tenir, com he dit al principi de la meva intervenció més 
credibilitat i ser més conseqüents. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Sr. Arpal ud.  acaba de definir perfectamente un 
concepto que ha acuñado mi generación, que se llama cuñadismo, lo que acaba de 
hacer ud. es coger titulares sin citar absolutamente ninguna fuente, muy suculentos 
que lo que pone de manifiesto son una serie de informaciones que al final lo que 
definen es una imagen concreta de los sindicatos, que ud. desde que aprobaron la 
reforma laboral en el año 20....si,si y tanto que sin citar fuentes, es maravillosa, el trato 
de la infomación que hace ud., para al final acabar criticando a los sindicatos. 
Coherencia y consecuencia es que todos los miembros de este grupo municipal MM, 
el 14/11/12 estuvimos dándolo todo en la huelga general en contra de su reforma 
laboral, que dice ud. que ha creado puestos de trabajo porque?, porque de cada 
trabajador que antes estaba empleado 8 h., ahora hay 4 de trabajan 2? Porque la 
precariedad del mercado laboral  porque han desregulado ud. absolutamente las 
relaciones laborales, porque han llevado al abismo la precariedad absoluta de este 
país, coherencia, ud va a hablar de coherencia? Este equipo de gobierno va a hablar 
de coherencia? Cuando sin ninguna necesidad CIU votó a favor de una reforma 
laboral que ha sido profundamente agresiva en palabras de Luis de Guindos, Sr. Arpal, 
profundamente agresiva, lo dijo uno de su partido, y los de su partido Srs. de CIU, 
PDeCAT actualmente vam votar a favor d’aquesta reforma laboral que va donar origen 
a les empreses multiservei, que van fer-les proliferar. Una reforma que posa per sobre 
del conveni col·lectiu, els convenis d’empresa. Y sabe que Sr. Arpal que más de 50 
han sido anulados ya gracias a las denuncias de CCOO y de la UGT, más de 50 
anulados a día de hoy, porque van absolutamente contra la dignidad de cualquier 
persona, contra las condiciones de trabajo más elementales, y los derechos más 
elementales de cualquier persona, eso lo han hecho los sindicatos, como mantener 
por ejemplo el derecho a huelga, que Ud. también se querían cargar y que no se si 
potser CIU, actual PDeCAT també votaria encantat a favor de acabar amb el dret a 
vaga. Los convenios de empresa por encima de los convenios colectivos para 
dinamitar mucho más las condiciones de trabajo y los derechos hasta ahora 
conquistados, consagrado por cierto la reforma del artículo 84 del estatuto de los 
trabajadores, también hecho por ud. con el beneplácito obviamente de CIU, actual 
PDeCAT, que ens presenten avui aquesta moció com si això no fos amb vostès, ho 
presenten perquè lògicament entenc que el sindicat UGT ho ha enviat a tots els equips 
de govern o tots els governs de qualsevol municipi, ho han fet així perquè s’entén o 
entenen que per sobre de qualsevol color polític ha d’estar la defensa de la dignitat de 



 

 

 

les condicions de treball de qualsevol persona. Però aquí a Martorell el que passa és 
que entrem en un espiral nefast de cinisme i de contradicció, com per exemple que esl 
servei de neteja estigui en una empresa multiservei que fa absolutes aberracions, com 
és CLECE, de veritat convocaran una mesa de negociació per crear un pacte entre 
sindicats, patronal i administracions en l’àmbit del municipi que estableixi els criteris 
per regular la subcontractacions i eradicar les pràctiques de les subcontractacions? De 
veritat esperen que nosaltres ens creiem que això ho duran a terme? Quan hem 
proposat, hem fet una reunió i hem proposat més d’una vegada clàusules socials en 
els propers contractes, quan hem denunciat públicament i en privat amb vostès que els 
han convocat dues vagues, dues plantilles de dues empreses que tenen el servei 
externalitzat, com és URBASER, que porten la recollida d’escombraries i CLECE que 
porta la neteja dels edificis públics, i hem de creure que això és coherent? Serà 
coherent el Sr. Arpal que la votarà en contra segurament , però vostès presentant-la 
no ho són pas. Nosaltres fa dos anys que estem en aquest consistori, i fa dos anys 
que denunciem l’amnèsia colectiva cada cop que presenten una  moció o que fan una 
proposta que es contradiu amb el que el seu propi partit, el seu propi color ha aprovat 
en altres administracions, ha proposat, aprovat i aplicat en altres nivells de govern. 
Amb vostès al capdavant de la generalitat, o a congrés aprovant la reforma laboral, 
més regressiva i agressiva de tota la història sense necessitat de fer-ho perquè el PP 
tenia majoria absoluta, i ens porten aquesta moció? Amb tota la bona intenció 
presentada per l’UGT, esperant que nosaltres ens creiem que això es durà a terme, 
això no és durà a terme més que probablement, però celebrem que com a mínim  
tinguem l’espai per de nou, com hem fet durant dos anys i seguirem fent dos anys 
més, senyalar tot allò que vostès fan que és absolutament contradictori. 
Nosaltres votarem a favor com no podia ser de cap altra manera, nosaltres recolzarem 
a les plantilles de treballadors i treballadores que es posen en contra de vostès per la 
seva absoluta deixadesa, perquè no els estan fent absolutament cap cas, els deixen 
en mans d’empreses que els estan explotant de forma brutal,  perquè la situació dels 
treballadors de Martorell és brutal, i m’agradaria que passessin pels centres a on estan 
les treballadores de la neteja, o els treballadors de les escombraries, i parlessin amb 
ells i perquè els hi convoquen dues vagues en pocs mesos, però clar a corre-cuita es 
posen les piles i arriben a un acord que de fet finalment es queda en no res. 
Nosaltres votarem a favor com deia, però no deixarem de treure’ls els colors si és que 
tenen alguna vergonya o alguna mena de no sé de consciència de què el que estan 
aprovant vostès en són els principals culpables de tot això, vostès i el Sr. Arpal que 
parla de conseqüència i de coherència. 
 
El Sr. Alcalde diu: Només recordar-li que CIU és una coalició de dos partits que no 
avui no hi són i Sr. Ruiz deixi’m explicar-li, en canvi si que el PDeCAT bé de CDC, 
però no pas d’unió, i el qui va votar això que vostè fa referència era el grup CIU al 
congreso de los diputados, i que probablement ho fessin en aquell moment perquè 
deurien creure que era lo millor que es podia fer, li recordo també que han hagut dues 
reformes laborals més, no només la darrera del PP, que és qui la va presentar, sinó 
que havien hagut dues més del PSOE. Per tant és la tercera reforma laboral d’aquest 
estatut del treballador i del marc normatiu. De tota manera deixi’m dir que si nosaltres 
subscrivim aquesta moció no és perquè ens la porti l’UGGT, hi ha tantes plataformes a 
aquest món que ens porten moltes coses i no les subscrivim, sinó perquè hi creiem. 
Quant a les clàusules socials a les que fa referència, si vostè examina els plecs de 
condicions de les contractacions públiques hi incloem aquesta clàusula exactament 
com està transcrita a la moció, exactament i sinó revisi els plecs de condicions que 



 

 

 

fem, que correspondrà al que fem des de que jo tinc responsabilitats,no abans, 
d’acord?, perquè recordo que quan es va fer aquest contracte d’Urbaser que vostè fa 
referència, jo aleshores era un regidor de l’oposició, li vull recordar, i li vull recordar 
que el seu, no ben bé el seu grup, però una força política que està en el seu grup si 
que en aquell moment tenien responsabilitats de govern, eh?, perquè revisi quan es va 
a adjudicar el contracte d’Urbaser eh Sra. Ruiz, això estaria bé que ho fes, ja que 
revisa tantes dades. 
 
El regidor Sr. Luís Tomás diu: Jo voldria començar parlant de què aquesta moció 
que avui presenta CIU i ERC, que són ells grups que actualment estan aquí a 
nosaltres també li van traslladar al Sr. de Pablo, ens hagués agradat tenir l’oportunitat 
de compartir i de adherint-se el mateix dia que vostè la va presentar,  que justament  
fa ara una setmana aquí, en el tema de la junta de portaveus, bé no entraré massa en 
els motius, vostè va dir que tenien, que vostès havien rebut aquesta moció i que la 
presentarien, nosaltres així li he traslladat al Sr. de Pablos, ens hagués agradat poder-
nos afegir, com ha passat altres ocasions Sr. alcalde amb altres mocions, i inclús a 
vegades en declaracions institucionals, ho dic perquè tots els grups s’haguessin pogut 
sumar en aquest tema. 
Aquí s’han comentat diferents coses Sr. ....per anar cronològicament el Sr. alcalde ho 
ha dit efectivament el PSOE va presentar una reforma laboral, que nosaltres tot i que 
hagin passat uns quants anys, actualment com vostè ha dit, tot l’intercanvi de sigles, 
estem en contra actualment de lo  que van fer els nostres companys, és així, però 
sobretot estem en contra de la moció, perdó de la reforma que actualment s’està 
portant a terme i que de fet aquesta moció que avui es presenta ve una mica a dir que 
vostès ja s’ha dir aquí estan en contra d’aquesta reforma laboral, ha sortit ja aquí, i 
allà, vostès van votar a favor i també ha sortit abans amb la intervenció de la regidora 
Raquel Pérez, no fa gaire el partit PSOE va presentar el congrés dels diputats per 
derogar-la i ara ja  el PDeCAT es va abstenir, o sigui que molts canvis no s’han 
produït. Aquí ha sortit per part del Sr. Arpal la paraula credibilitat, escolti Sr. Arpal ami 
el tema de la credibilitat és.... ha donat unes dades sobre la gent que està aturada, 
escolti’m lo cert és que continua havent-hi molts parats, lo cert és que s’ha reduït com 
ha dit la companya Ruiz pels contractes escombraries, pels sous que vostès o les 
empreses, amb l’aval de la reforma laboral estan pagant, aquí parlem de 1000 € a 
vegades, en aquella moció cap els 1075 però ves a saber lo que la gent actualment 
cobra de sous de misèria per contractes de dos hores,  o 3 h., desprès  en parlaré faré 
una petita  menció a un tema que tenia preparat per les preguntes però en fi, que ho 
traslladaré aquí mateix. 
Aquí a l’ajuntament quantes vegades hem parlat els grups de l’oposició del tema 
d’externalitzar els contractes, però molt, molt, parlant d’aquest tema d’externalitzar 
l’altre dia preguntava jo en la comissió, junta rectora sobre una empresa, EBONE, que 
és una empresa de Granada efectivament que té aquí la concessió de uns treballs 
d’activitats esportives al CIES, és una empresa externa, sap que passa? que diu: 
“Monitores se oponen al nuevo convenio que negocia una de las contratas de las 
actividades deportivas del ayuntamiento” aquest cas de Granada, poden confirmar 
vostès que els treballadors que té Ebone contractats aquí no estan dins de tot aquest 
marc i de tota aquesta queixa que estan traslladant aquests treballadors de la mateixa 
empresa. 
I una cosa per finalitzar Sr. alcalde molt ràpida nosaltres votarem a favor, li repeteixo 
ens hagués agrada tant per part de la UGT, com en aquest cas per part de vostè, si ho 
he comentat abans en el tema de la junta de portaveus, poguéssim haver buscat 



 

 

 

articular alguna cosa, perquè això s’hagués pogut tirar endavant i no només amb 
aquestes dues forces, CIU i ERC, nosaltres estem en contra de la reforma laboral, 
estem i estarem des d’aquest grup modest , però des d’aquest grup al costat dels 
treballadors i els que més a la prop com deia la regidora Ruiz, són els regidors de 
l’ajuntament i altres que són altres empreses, a on coincidint amb vostès hem estat en 
alguna que altra mobilització, empreses importants d’aquí i dir que el nostre grup a 
nivell parlamentari i del parlament de Catalunya i a nivell de congrés dels diputats i tinc 
que coincidir amb grups com el seu o amb grups com ERC, estan treballant pe intentar 
resoldre aquests temes per tant nosaltres Sr. de Pablo, tot i que estem gaire d’acord 
de la manera no per part de vostès, que s’ha presentat aquesta moció estem al costat 
de vostès, estem al costat del sindicat dels treballadors, nosaltres votarem a favor i no 
pot ser d’una altra manera. 
 
El Sr. Alcalde diu: Per aclarir una mica perquè sembla que aquí les coses no s’han fet 
massa bé, i jo explicaré quin és el procediment, més que res pel ciutadans que ens 
escolten Sr. Tomás, perquè això no és d’ara sinó que és de fa molts anys, una 
setmana abans de què se celebri la sessió plenària sempre  es fa la junta de 
portaveus, qualsevol grup municipal porta les mocions que creu oportunes, i el que fa 
és l’oferiment de les mocions a la resta de grups municipals  perquè o bé t’adhereixin, 
o bé presentin esmenes de modificació i intentin consensuar-les amb le grup que les 
proposa, per tant tots el grups municipals van tenir coneixement i van tenir còpia de la 
moció que va presentar el Sr. de Pablo, que adreçat a tots i cadascun dels municipis 
del Baix Llobregat, i va adreçat com ha de ser doncs directament a l’alcaldia dient 
aquesta és una moció que presenta la UGT que volem que el consistori la porti al 
debat plenari i que es faci extensiva a la resta de grups municipals, així ho vam fer fa 
exactament 7 dies i així ho vam presentar a la resta de grups municipals, al igual que 
la resta de grups municipals ens van presentar les mocions que vulguin presentar en 
aquest ple, i que les hem tingut, les hem debatut , les hem consensuat o no, i les hem 
votat. Per tant si vostès no s’han adherit és perquè no han volgut adherir-se, perquè 
fins el moment just d’iniciar-se aquest ple qualsevol grup es pot adherir a una moció 
que presenti un altre grup, per tant escolti poden estar més o menys d’acord però no 
ens vinguin a dir, que primer no han tingut la moció, segon que no s’han pogut adherir, 
com qualsevol grup es pot adherir a qualsevol de les mocions que presenta un altre 
grup, en junta de portaveus o en un moment posterior fins l’inici de la sessió plenària. 
 
La regidora Sra. Cristina Dalmau diu: Res simplement volia també fer el mateix 
aclariment que ha fet Sr. alcalde, simplement exposar doncs que aquesta moció és 
textual al que s’ha presentat via registre per part de la UGT del Baix Llobregat, i pel 
que fa al títol Sra. Pérez potser no li agrada el títol però jo crec que el contingut de la 
moció  més val el fet de que és prou important, i el de d’aprovar-la, però clar la moció 
si li agradava però el títol no, no ho sé vaja, no crec que sigui el més important, el que 
és important és el contingut de la moció i el que diu la moció i si a vostè no li agrada 
doncs miri ho sento, un altre dia ja triarem un títol més bonic. I com sempre parla de 
coses que no toquen a començat a parlar del pavelló, de no sé que, aquí parlàvem 
concretament d’una moció que feia referència a llocs de treball, a clàusules a incloure 
en els precs de condicions, i a una llei, és a dir, res a veure al que vostè deia, en 
aquest sentit doncs que vol que li digui, doncs que l’equip de govern sempre intentarà 
estar al costat de les injustícies que es cometin, malgrat a vostè no li agradi, perquè 
nosaltres en els nostres plens... 
 



 

 

 

El Sr. Alcalde diu: Un segon, un segon, Sra. Pérez no té la paraula, li he hagut de 
recriminar més d’una vegada, quan vostè parla la resta de companys d’aquest 
consistori la escolten, malgrat a vegades ens costa però l’escoltem, per tant Sra. 
Pérez, jo li demano com quan qualsevol regidor, quan està en ús de la paraula tota la 
resta l’escoltem perquè és una qüestió de respecte, doncs jo li demano a vostè que 
quan parli algun altre regidor vostè guardi silenci i parli quan tingui l’ús de la paraula.  
 
La regidora Sra. Cristina Dalmau diu: Ja no sé a on m’havia quedat, a si comentava 
que nosaltres en els nostres plecs com abans comentava el Sr. alcalde ja incorporem 
aquesta clàusula que és la que fonamentalment es demana en aquesta moció, a part 
de tot el que fa referència a la llei. I res comentar-li això també el Sr. Tomás que si 
haguessin volgut s’haguessin pogut adherir com en qualsevol altra, igual que nosaltres 
ens haguéssim pogut adherir, tot i que ha estat tard, per exemple en l’anterior moció 
que he portat jo.  
I en referència el que deia de no sé quina empresa, de no sé quin altre govern, dir-li 
que simplement cada ajuntament aprova els seus plecs i pot ser que en una mateixa 
empresa a un altre lloc, tinguin aquestes dificultats, però que el prec propi de la nostra 
administració no el tingui, i no les tingui, no tinc ara mateix resposta a la pregunta que 
feia però en tot cas ja ho mirarem.  
I concloure dient que estem contents de haver portat aquesta moció avui al plenari, i 
contents de què malgrat les discrepàncies molts de vosaltres esteu d’acord i podeu 
votar-la a favor. 
 
Sotmesa  a votació és aprovada per: 
- 20 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 I 
CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS I MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAUL 
ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, 
LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MIRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I 
BARON, RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ. 
-1 VOT EN CONTRA:  FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ. 
 
El senyor alcalde dóna la paraula al Sr. De Pablos, secretari general de l’UGT del 
Baix Llobregat, que diu: Primer de tot a vostè com alcalde d’aquest municipi i 
consistori i a tots els regidors i regidores, agrair-les la possibilitat de poder presentar 
aquesta moció, que hagi segut debatuda i aprovar-la finalment per aquest consistori. 
Abans de fer una declaració per part de la UGT institucional que fem a tots els 
consistoris, a mes també  al parlament de Catalunya, i al parlament espanyol, un parell 
d’aclaracions. La primera és  que la UGT del Baix Llobregat i en termes generals la 
UGT de Catalunya, presentem aquestes mocions i la posen a la taula sempre de 
l’alcalde o alcaldessa  del municipi, perquè?, doncs perquè nosaltres respectem la 
institució per sobre de qualsevol àmbit  i lo que volem és que el consistori mitjançant 
els seus procediments doncs sigui, que decideixi com portar-la la ple i aprovar-la si 
escau. De fet nosaltres vam presentar una moció fa uns mesos que es titulava 
“garantia 1055”, que va tenir el mateix procediment i també juntament en aquella 
ocasió amb CCOO, vam presentar una moció a tots el ajuntaments del PP, 
conjuntament, contra la llei mordassa, i en aquest cas l’ajuntament de Castelldefels, 
que en aquell moment l’alcalde era del PP, la va admetre a tràmit i la va gestionar com 



 

 

 

va considerar oportú, es va llegir en el ple, i es va procedir a la seva aprovació si es 
calia, per lo tant és un procediment estàndard que fem perquè de 130 anys d’història 
que té la meva organització he lluitat molt per recolzar les institucions democràtiques 
del nostre país, i els municipis i els ajuntaments són la principal institució democràtica, 
i per respecte ho fem així. No elegim cap grup municipal sinó que el sotmetem al 
reglament en aquest cas al reglament de l’ajuntament.  
Segona qüestió, permeti’m Sr. alcalde que interpel·li una acusació molt greu que s’ha 
fet a la meva organització, en el sentit de què nosaltres hem aplicat la reforma laboral, 
no és cert, dir que...lo dolent en matèria de relacions laborals i de conflictes d’extinció 
de contractes de treball, lo dolent no és l’expedient de regulació d’ocupació, de fet els 
expedients de regulació d’ocupació es van crear en el seu moment perquè era un 
procediment que garantia que els treballadors i treballadores, era un procediment 
adequat a protegir-los, protegir els seus drets es finalitzaria si era necessari amb una 
extinció  de contractes, i sobretot amb la participació de l’administració pública que 
com vostès saben al final del procediment havia d’aprovar o no l’expedient de 
regulació d’ocupació. És cert que nosaltres desgraciadament hem tingut de fer ajustos, 
i ajustos de vegades traumàtics, i és cert que la FICA-UGT va tenir de presentar un 
expedient, però per la seva informació va participar l’administració pública, per lo tant 
no van fer cas de la reforma laboral del PP que castrava la participació de 
l’administració en aquests procediments i feia que fossin menys garantistes i lo que va 
passar al final és que vam arribar a un acord. Lo que buscava la reforma laboral del 
2012 era ben bé tot el contrari, dir aquests aclariment. Nosaltres no podíem aplicar a 
reforma laboral perquè  havien fet una vaga general contra la reforma laboral. I una 
cosa són els titulars de la premsa, sobretot de persones que no saben de la matèria i 
una altra cosa és el que ha passat a la meva organització. També ha passat a CCOO, 
i també vam arribar a acords, i a on no hem arribat a acords, hem tingut la participació 
de l’administració a on ha mediat. 
Mirin la reforma laboral de 2012, que va implementar el govern ultra conservador del 
PP, ha esta l’atac més dur que ha patit el nostre model de relacions laborals a la 
història de la nostra democràcia, sense cap mena de dubte, ha sigut una agressió 
sense pal·liatius contra el principi de negociació col·lectiva que no tenia un altre 
objectiu fonamental que   destruir el màxim de convenis col·lectius sectorials, perquè 
aquells garanteixin l’estabilitat en els sistema. Per al PP, pel sector financer del que 
s’ha aprofitat, sense cap tupis d’escrúpols, una part de la patronal d’aquest país era el 
camí més ràpid i directe a la seva tant anhelada de regularització i alliberació del 
mercat de treball. L’àtac contra la negociació col·lectiva ha suposat un profund 
desequilibri en les relacions laborals, fent que de manera il·legítima les grans 
companyies i corporacions posseeixin un instrument demolidor per precaritzar encara 
més el nostres llocs de treball, en aquest cas utilitzant societats amb abús de dret que 
contribueixen a l’empobriment de les persones treballadores, això són les empreses 
multiserveis. Els convenis col.lectius sectorials són la garantia d’unes condicions de 
treball, salaris, de jornada i horaris dignes per l’immensa majoria de les persones 
treballadores del nostre país. Són una garantia per la salut laboral i la salut en el treball 
i per la conciliació de la vida familiar i laboral, no hem d’oblidar que més del 75% de les 
persones treballadores d’aquest país treballen en petites i mitjanes empreses, per això 
tant importants per ells i per elles els convenis col.lectius sectorials. Com hem dit, els 
empresaris sense escrúpols s’han enriquit a costa del salari i de la precarització de les 
nostres condicions de treball, són uns especuladors i uns paràsits que hem d’expulsar 
del món del treball. Per ells, la reforma laboral ha estat una gran oportunitat de negoci 
per guanyar més quan l’immensa majoria de la nostra gent patia, perdien els seus llocs 



 

 

 

de treballs, els seus llocs, i ha estat una agressió contra l’estat del benestar i la nostra 
manera de vida. Les empreses multiserveis sobreviuen en estat d’enorme precarietat, 
hem de recordar per exemple el tema de les mainaderes d’hotel, el hotel Tryp de 
l’aeroport de Barcelona, per exemple, entre d’altres. En elles els sindicats són vetats i 
expulsats o els treballadors i les treballadores captius de la necessitat i de 
l’emergència social són amenaçats de ser acomiadats i no poden acostar-se a 
nosaltres. A més a més això hem de sumar els companys i companyes que estan 
encausats penalment per la seva participació a les vagues generals. Els sindicats han 
sigut el seu objectiu. En aquest entorn s’estableixen convenis col.lectius a empreses 
molt per sota de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector, 
fins a límits insostenibles, arriben fins i tot, n’hi ha moments que arriben fins a reduir el 
45% del salari marcat en el conveni col.lectiu sectorial. Acabant senyor alcalde, la 
prioritat aplicativa dels convenis col.lectius d’empresa, em refereixo als convenis 
col.lectius sectorials, deixant de ser dret mínim necessari ha estat un element clau a la 
reforma laboral, diguem-ne no un sinó l’element clau que ha fet possible l’aparició 
d’aquest tipus d’empreses. És una eina eficaç per robar-nos els drets socials i els drets 
laborals, això persegueixen i això estan aconseguint. Fem una crida a totes les 
administracions a no fer ús d’aquestes empreses ja que pretenen fer negoci a costa 
dels nostres salaris, que obliguin a complir els convenis col.lectius sectorials. Aquest 
efecte nociu ho ha fet possible una reforma laboral injusta, derogin-la, només pretenia 
destruir drets laborals, ser possible que ens robin els nostres salaris, que precaritzin 
els nostres llocs de treball i és l’hora de recuperar-los, de recuperar les nostres vides, 
derogin la reforma laboral si us plau i mentrestant lluitin amb nosaltres per pal·liar els 
seus efectes i conseqüències negatives com són les empreses multiserveis. Senyor 
alcalde li torno a traslladar el meu agraïment i l’agraïment de la UGT de Catalunya per 
poder expressar-me amb llibertat en aquest municipi i que hagin aprovat la nostra 
proposta. Moltes gràcies. 
 
 
5. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU,ERC I PSC-CP 
AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE 
TRANSPORT PÚBLIC URBÀ A LES PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR. 
 
La regidora Sra. Ráquel Pérez diu: Senyor Fonollosa jo tinc una esmena feta aquí al 
grup que va presentar la moció i m’agradaria explicar-la si puc. 
 
El Sr. Alcalde diu: Perdoni però l’esmena l’ha presentat amb algú vostè o la presenta 
ara? 
 
La regidora Sra. Ráquel Pérez diu: PSC, amb el grup PSC 
 
El Sr. Alcalde diu: L’ha presentat amb el PSC i el PSC ha parlat amb la resta de 
grups que proposa la moció? 
 
La regidora Sra. Ráquel Pérez diu: Suposo que igualment que ha explicat abans la 
senyora Laura que a vegades és una mica complicat perquè les esmenes es fan en 
l’últim moment i es fan a corre-cuita i es presenten, si que a lo millor ens hem 
descuidat de també presentar-li a vostès, però jo de fet el senyor Tomàs que és el que 
va presentar inicialment aquesta moció li he presentat. Si vol que la llegeixi sinó ja 
estic acostumada.  



 

 

 

El Sr. Alcalde diu: Em sembla molt bé que li hagi presentat amb el senyor Tomàs 
però el senyor Tomàs en tot cas hauria d’haver-ho passat a la resta de grups 
municipals que presenten aquesta moció perquè és una moció consensuada del 
senyor Tomàs entre els grups de govern i el Partit Socialista. Senyora Pérez li estic 
explicant, li estic explicant això perquè no es habitual, normalment quan es presenta 
una esmena encara que sigui a última hora abans del Ple es quan es presenten, no 
durant el Ple. De tota manera el senyor Tomàs ja ho devia saber  això però es igual, 
no passa res, si vostè ens vol exposar quina és la seva esmena i ho valorarem sobre 
la marxa, senyora Pérez si vol exposar-la si us plau. 
 
La regidora Sra. Ráquel Pérez diu: Gràcies senyor Fonollosa perquè com li he dit 
abans el senyor Bargués tampoc no li ha explicat tampoc al senyor del PSC ni al del 
PP les esmenes que hi havia de la moció que les hem revisat cinc minuts abans del 
Ple, per tant, nosaltres diem que també excusen que no l’hagin presentat, però li 
explico, és molt curta, dos línies. Gràcies 
 
Nosaltres nomes volíem afegir una esmena en el punt número 2 que diu que en la 
propera proposta de revisió de taxes i preus públics del transport urbà incloure las 
persones aturades en el preu del bitllet del reduït, i per tot això que ha explicat molt bé 
la senyora Laura, de la precarietat laboral, ara resulta que la gent que treballa no es 
garantia de que tingui diners, continua sent pobre, llavors l’única esmena que faríem 
és que no cobrin menys del salari mínim interprofessional, aquesta és l’esmena. 
 
El Sr. Alcalde diu: Aviam senyora Pérez no entro ni a valorar de si és possible o no és 
possible, el que passa es que aquí la moció és per l’autorització dels serveis de 
transport públic urbà a les persones en situació d’atur, s’adreça a un col.lectiu que és 
les persones en situació d’atur. Si és un altre col.lectiu que és les persones que 
treballen però tenen un poder adquisitiu baix ficant el llindar que posem... 
 
La regidora Sra. Ráquel Pérez diu: És els aturats més les persones que no rebin el... 
 
El Sr. Alcalde diu: No, no, ja l’he entès, jo ja li he entès, el que li estic dient. 
  
La regidora Sra. Ráquel Pérez diu: No, perquè m’entengui també la gent perquè a lo 
millor no m’ha entès. 
 
El Sr. Alcalde diu: Si, si, jo lo que li estic dient és que la moció s’adreça a un col.lectiu 
determinat que són les persones que fan servir el transport públic urbà de viatgers i 
que estan en situació d’atur. 
 
La regidora Sra. Ráquel Pérez diu: Ja, per això faig l’esmena senyor Fonollosa. 
 
El Sr. Alcalde diu:Un segon, un segon, llavors una esmena d’aquest tipus s’ha de fer 
abans perquè en tot cas modifica tot el paràgraf de la moció, m’explico?  
 
 
La regidora Sra. Ráquel Pérez diu: Senyor Fonollosa és molt fàcil, ara votaran i 
votaran en contra i ja està eliminat però jo ho havia de dir perquè és la meva 
responsabilitat. 
 



 

 

 

El Sr. Alcalde diu: Molt bé senyora Pérez, doncs vinga, deixem-ho així. 
 
La regidora Sra. Ráquel Pérez diu: I perquè considero que aquestes persones que 
no tenen prou diners ni per menjar ni per res també haurien de tenir aquesta 
bonificació en el transport urbà d’aquí de Martorell, si vostès no volen diuen que no i ja 
està, no hi ha cap problema. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, passem l’esmena a votació o hi ha alguna 
intervenció sobre aquesta esmena, no? Passem l’esmena a votació. 
 
El Sr. alcalde diu: Passi senyor Esteve a donar la lectura a la moció original, si us 
plau, gràcies. 
 
Sotmesa a votació l’esmena queda rebutjada per: 
- 9 VOTS A FAVOR: LLUÍS TOMÀS I MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, 
RAÚL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN 
MORENO LÓPEZ I RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ 
-1 ABSTENCIÓ:  FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ. 
-11 VOTS EN CONTRA: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, 
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I 
CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ I 
CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MIRIAM RIERA I CREUS, SERGI 
CORRAL I BARON. 
 
El  regidor Sr. Lluís Esteve llegeix la moció:  
“Martorell disposa de bus urbà, un transport públic per afavorir la mobilitat dins del 
municipi.  El compromís de l’ajuntament amb el bus urbà ve de lluny i els diferents 
governs municipals han contribuït al seu manteniment i funció. L’ajuntament ofereix un 
servei que no es considera obligatori excepte en poblacions de més de 50.000 
habitants. 
Martorell disposa d’unes tarifes de transport públic molt ajustades, 0.55€ el bitllet 
senzill, un bitllet reduït de 0.30€ (per persones majors de 65 anys, menors de 7 i 
persones amb discapacitat), i la tarja multi viatge (10 viatges) amb un preu de 4€. 
Martorell pertany a , l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que és un consorci de 
caràcter voluntari on es poden adherir totes les administracions titulars de serveis 
públics de transport col·lectiu, i que té la finalitat d’articular la cooperació entre les 
administracions públiques i les infraestructures del transport públic col•lectiu de l’àrea 
de Barcelona. 
Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur en procés de 
cerca de feina, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha establert una reducció del 
preu de la T-Mes per aquest col·lectiu que suposa una bonificació del 80%, de manera 
que els usuaris poden fer viatges il·limitats en 30 dies, integrats a l’ATM: 1 zona per un 
preu de 9.95€.   
Les persones en situació d’atur de les ciutats que formen part de l’ATM poden acollir-
se a aquesta reducció, també els ciutadans de Martorell.  
Per poder obtenir la Tarja T-mes bonificada s’han de complir un dels requisits 
següents:  
- Rebre un subsidi o ajut per desocupació d’un import inferior al salari mínim 
interprofessional (SMI).  



 

 

 

 - Rebre qualsevol ajut inferior a l’SMI, o bé, no rebre’n cap però ha d’haver estat 
inscrit/a com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 
anys i trobar-se en un procés actiu de cerca de feina. Cal adreçar-se a l’Oficina de 
Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), pel que fa al certificat que expedeix 
el SOC, a més de tenir l’antiguitat de 12 mesos en els dos últims anys. Les persones 
interessades han d’estar participant en un Programa de Polítiques Actives del SOC, o 
bé, en accions promogudes pel Consorci de la Formació Continua o directament pel 
SEPE. Tots els esmentats requisits seran imprescindibles.  
 - Per adquirir el títol de transport bonificat cal lliurar el certificat emès pel SOC o SEPE 
als serveis socials de l’Ajuntament.  
Amb la voluntat de promocionar la utilització del servei de transport públic municipal i 
de facilitar la mobilitat a les persones aturades proposem al ple per a la seva aprovació 
els següents acords: 
1.    Afavorir i facilitar la utilització de les targes multi viatge per sobre de la utilització 
dels bitllets senzills, seguint les recomanacions tarifaries de l’ATM. 
2.    En la propera proposta de revisió de taxes i preus públics del transport urbà 
incloure a les persones aturades en el preu del bitllet reduït.  
3.    Promocionar i difondre les bonificacions del transport urbà als ciutadans perquè 
puguin acollir-se a aquestes tarifes. 
4.    Donar trasllat de l’acord a l’ATM, i als ciutadans de Martorell a través dels mitjans 
de comunicació municipals.” 
 
La regidora Sra. Ráquel Pérez diu: Ja ho he explicat abans, no es que estiguem en 
contra ni molt menys de que s’adoptin aquests acords i que s’intenti ajudar i incloure 
les persones aturades però torno a repetir que les persones que estan treballant amb 
contractes de precarietat, una persona que està cobrant a l’any 2.000 euros no entenc 
perquè no ha de tenir igualment aquesta bonificació, però en tot cas és una decisió 
que la pren el govern, CIU amb Esquerra Republicana i que ells sabran si aquestes 
persones han de cobrir o no han de cobrir aquesta bonificació. Per altra banda també 
disculpar una altra vegada el descuido aquest de no haver comptat amb vostès per 
presentar-ho i també aclarir que per la nostra banda mai i continuo dient, mai, ens 
adherirem a cap moció ni de CIU ni del PP, per principis, llavors no hi ha problema i 
que vostès facin el que vulguin. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Suposo que s’haurà de fer, el proponent que és el 
senyor Esteve, em surten alguns dubtes en relació amb aquesta moció perquè creiem 
que és una mica...que no arriba a dir fins a on es vol arribar perquè diu en la propera 
revisió de preus de taxes i preus públics s’inclourà les persones aturades amb el bitllet 
reduït. Això vol dir, concretant, que les persones que estiguin aturades pagaran 30 
cèntims el bitllet? Però quan els hi costarà una targeta multiviatge? No ho diem o no 
està especificat. Aquest és el dubte que jo tenia, els hi costarà el mateix que costa una 
T-Mes d’una zona a l’ATM? Perquè llavors serien 9,95. Això o no està gaire clar a la 
moció o no ho han acabat d’aclarir, però clar si ara mateix una targeta multiviatge de 
deu viatges sense bonificar val 4 euros, trenta viatges serien 12 euros i estem fent tot 
això per bonificar 2 euros que serien 10; 9,95 vaja, això es lo que no acaba de quedar 
clar, crec, a la moció, per si al final si que serien 30 cèntims les persones que siguin 
aturades però la multiviatge no diem quant serà i lo que si que els hi demanaria és que 
aquesta proposta de revisió de taxes i preus per això la fem al més aviat possible, 
arribem a un acord, la tirem endavant i no la deixem per l’any si pot ser, gràcies. 
 



 

 

 

La regidora Sr. Raquel Márquez diu: Si bien como ha pasado anteriormente con la 
primera moción estamos de acuerdo con la esmena que presenta la compañera del 
grupo municipal Som, hemos votado a favor pero no ha salido aprobada, 
independientemente y que hemos presentada también nosotros la moción, 
independientemente de que para ATM  no sea un requisito y que la moción como dice 
el señor alcalde vaya dirigida a personas en atur, se puede ampliar porque de hecho 
estamos en los requisitos que nos dice el ATM. Esta esmena no sería incompatible 
teniendo en cuenta que los salarios que actualmente existen ya que nuestro objetivo 
es ayudar a las personas que están en peor situación con un salario inferior al SMI, 
sea porque percibe una ayuda del SOC o sea porque el salario es inferior al SMI. Lo 
que pretendemos es ayudar a las personas que tengan una situación económica por lo 
que hemos hablado antes, por la precariedad laboral que existe y nada, estamos 
satisfechos de que en la moción presentada por los dos grupos que inicialmente 
presentó el grupo municipal PSC pero que posteriormente hubo un acuerdo con el 
grupo de gobierno, pensamos que es un buen paso para difundir estas modificaciones 
que ya se aplican al colectivo de los parados pero también es un buen inicio para 
cuando se haga la revisión de las tasas y precio público del bus urbano también se 
podría aplicar a personas con discapacidad y a personas mayores. Le pediría en 
cuanto a ustedes equipo de gobierno cuando hagan la difusión de esta moción hagan 
una mención a que ha sido propuesta también por el Partido Socialista porque a veces 
se aprueban mociones y en la web del Ayuntamiento aparece que he aprobado, 
simplemente ha sido presentada por el grupo de gobierno y en otra ocasión ya que ha 
sido presentada por los dos grupos que sea firmada por los portavoces o por dos 
representantes de los grupos que la presentan. 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve diu: Bé, aquesta és una moció que és cert, neix d’una 
proposta inicial que es va fer fa un mes i que jo mateix em vaig posar en contacte amb 
els representants del Grup Socialista perquè hi havia alguns aspectes de la moció que 
jo entenia que eren millorables i ells també em van reconèixer que eren millorables, 
per això aquesta moció hem estat, hem tingut un mes per poder-la doncs comentar, 
parlar, així ho hem fet. Hi ha persones del grup municipal Socialista que tenen un 
interès especial amb tot el tema del transport, així ho han manifestat de fa temps. Vam 
creure que valia la pena doncs d’interaccionar-hi positivament. Partint d’una premissa 
bàsica i és que els preus del transport públic a Martorell probablement són dels més 
baixos del país, de fet cada cop que anem a l’ATM, l’ATM ens diu que tenim uns preus 
absolutament desfasats i fora de mercat, de fet un bitllet senzill de 0,55 és un bitllet 
barat si comparem amb altres poblacions, un bitllet de 0,30 que estem aplicant en 
aquest moment en uns col.lectius que abans hem anomenat, doncs, és un bitllet, 
diguem-ne, també doncs amb un preu molt competitiu i una targeta multiviatges de 10 
viatges amb un preu de 4 euros, òbviament també és un preu molt competitiu.  
 
Que afegim aquí? Bé, nosaltres formem part de l’ATM, com a part de l’ATM qualsevol 
persona de Martorell es pot acollir a les bonificacions que l’ATM ens ofereix que són 
aquests 9,95 euros per la targeta T-Mes, per tant no hi ha restricció d’utilització de 
viatges i el preu és molt, molt, molt competitiu. Nosaltres el que afegim en aquesta 
situació és les persones amb situació d’atur es podran beneficiar per import de bitllet 
senzill de la tarifa del bitllet reduït de 0,30, d’acord? Evidentment això la proposta 
vindrà quan nosaltres fem la revisió i la proposta de preus públics per l’any vinent però 
la voluntat nostra és de seguir tenint uns preus de preu públic per transport dels més 
baixos dels país i evidentment intentar promocionar la utilització del transport públic en 



 

 

 

una ciutat que té una orografia determinada i que això evidentment condiciona la 
utilització del servei i amb unes dades que tenim que ens diuen de manera paulatina 
els darrers anys hem tingut un augment de manera significatiu de viatgers i la voluntat 
és de seguir promocionant aquest transport, de seguir mantenint aquestes tarifes 
ajustades i que evidentment aquest transport públic el pugui utilitzar quanta més gent 
millor i evidentment amb especial interès els col.lectius més desfavorits. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per:  
-20 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 I 
CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS I MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAUL 
ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, 
LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MIRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I 
BARON, FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ. 
-1 ABSTENCIÓ:  RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ 
 
 
6. MOCIÓ DE CIU I ERC PER A L’ADHESIÓ A L’ÒRGAN FORMAT PELS 
AJUNTAMENTS DE CASTELLBISBAL, EL PAPIOL, LA PALMA DE CERVELLÓ, 
MOLINS DE REI, PALLEJÀ, SANT ANDREU DE LA BARCA, SANT VICENÇ DELS 
HORTS I TORRELLES DE LLOBREGAT, PER TREBALLAR DE FORMA 
INTEGRADA I COORDINADA EN DEFENSA DE LA MILLORA DE LA QUALITAT 
DE L’AIRE I PER VETLLAR PER L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL I SOBRE LA 
SALUT DE TOTS ELS AGENTS QUE CONTAMINEN I INCIDEIXEN EN AQUESTS 
MUNICIPIS. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués llegeix la moció:  
“El 2006, els ajuntaments de Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei, Pallejà i Sant 
Andreu de la Barca van aprovar una moció per constituir-se en un òrgan per vetllar per 
l’impacte mediambiental de tots els agents que incidien mediambientalment en el 
territori, als efectes de reequilibrar la pressió exercida per l’assentament i expansió de 
les empreses instal•lades, així com per les infraestructures que el travessen, la qual 
cosa comportava –i comporta- una sobrecàrrega de fonts emissores de gasos 
contaminants.  
Tots aquests municipis estaven inclosos en la Zona Especial qualificada d’Alta 
Protecció Atmosfèrica creada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya, atesa la constatació de la superació de valors límit en òxids 
de nitrogen i partícules en suspensió. La Comissió es va constituir formalment el 19 de 
febrer de 2007, amb el nom de Comissió de seguiment de la contaminació atmosfèrica 
dels municipis de Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la 
Barca i Sant Vicenç dels Horts. 
Aquesta Comissió va demanar i va comptar amb la participació i col•laboració dels 
departaments de Medi Ambient i Habitatge, de Salut, de Política Territorial i Obres 
Públiques, de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, i de la Diputació de 
Barcelona. 
El 17 de novembre de 2015, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb el Centre 
d’Ecologia i Projectes Alternatius, va organitzar una jornada d’informació i debat sobre 
les emissions i els riscos de la crema de residus i d’altres indústries contaminants que 



 

 

 

afecten els municipis del Baix Llobregat, a la qual va convidar, entre d’altres, els 
representants polítics dels ajuntaments que integren aquesta Comissió. En la jornada, 
a més de les aportacions de dos investigadors de l’IDAEA-CSIC i del CSIC-IDIBAPS, 
es va proposar recuperar la Comissió de municipis per la qualitat de l’aire, per tal de 
plantejar i formular propostes de treball. 
L’1 de desembre de 2015 es va constituir el Consell de Municipis Metropolitans per a 
la lluita contra la contaminació atmosfèrica, integrat per la presidenta de l‘AMB, els 
vicepresidents de l’Àrea de Medi Ambient i de l’Àrea de Mobilitat i Transport i els 36 
alcaldes dels municipis metropolitans. L’esmentat consell té l’objectiu d’elaborar una 
estratègia conjunta per lluitar contra la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de 
l’aire i de l’entorn. 
El 20 de gener de 2016, mitjançant convocatòria de l’Ajuntament de Castellbisbal, es 
reuneixen representants polítics d’El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, 
Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i de 
Castellbisbal com a ajuntament convocant. En aquesta trobada de debat, tots els 
reunits manifesten la conveniència de recuperar un òrgan com la Comissió creada el 
2006, que esdevingui un instrument d’impuls, en la línia de la Taula Territorial sobre la 
qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques del Camp de Tarragona, 
que treballi integrada i coordinadament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
composta per representants de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona. 
Tots els municipis participants coincideixen en la seva preocupació per la qualitat de 
l’aire i la seva incidència en la salut de les persones; per la construcció de noves 
infraestructures viàries i el trànsit rodat, que converteixen la contaminació en un 
problema de salut pública de primer ordre; per tot això, consideren imprescindible la 
defensa del territori amb l’objectiu de vetllar pels estàndards de qualitat de vida de la 
seva ciutadania. 
Els ajuntaments de Castellbisbal, El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, 
Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, i Torrelles de Llobregat, 
davant els antecedents exposats van proposar durant el 2016 els acords següents: 
Primer.- Crear una taula territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte sobre la salut de 
les emissions atmosfèriques procedents de l’activitat industrial, i les infraestructures 
que travessen el territori, amb la composició següent:  
Ajuntaments de Castellbisbal, El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, i Torrelles de Llobregat. 
Segon.- Sol·licitar la participació de les conselleries de Territori i Sostenibilitat, i de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, així com de les àrees de Territori i Sostenibilitat i 
de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. 
Tercer.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que integri la Taula Territorial 
com un instrument de participació i treball en el Consell de Municipis Metropolitans per 
a la lluita contra la contaminació atmosfèrica, amb l’objectiu compartit de la millora de 
la qualitat de l’aire de l’entorn; així com la seva col·laboració i participació per impulsar 
els objectius i propostes d’actuació de la Taula Territorial. 
Quart.- Garantir la participació dels estaments universitaris i dels centres de recerca i 
investigació que desenvolupen recerques respecte a aquest tema i de les entitats 
procedents de la societat civil. 
Cinquè.- La Taula té, prioritàriament, els objectius i propostes d’actuació següents: 
- Elaborar un estudi sobre la qualitat de l’aire dels municipis integrants de la Comissió, 
i ampliar l’espectre de contaminats per avaluar, amb la instal•lació de captadors en 
continu per disposar d’una informació real de les emissions. 



 

 

 

- Elaborar un estudi epidemiològic de la salut dels municipis i investigar els efectes de 
les emissions dels contaminants sobre la salut de la població dels municipis integrants 
de la Comissió.  
- A partir dels resultats obtinguts dels estudis, elaborar un pla de millora de la qualitat 
de l’aire dels municipis integrants i aplicar mesures i accions necessàries per reduir les 
emissions localitzades que sobrepassin els límits per assolir els estàndards de qualitat 
de l’aire. 
- Potenciar més intervencions de polítiques de salut pública i ambiental en aquests 
municipis. 
- Crear un equip de control extern i transparent, amb la participació plural de diferents 
sectors principalment procedents de la ciència, la investigació i del sector universitari, 
que apliqui noves formes de control i que aposti per la transparència, el rigorositat i 
l’exhaustivitat dels resultats. 
- Donar a conèixer a la població dels municipis integrants els resultats dels estudis que 
es realitzin. 
Sisè.- Martorell està inclòs en la Zona Especial qualificada d’Alta Protecció 
Atmosfèrica creada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya, atesa la constatació de la superació de valors límit en òxids de nitrogen i 
partícules en suspensió. 
Setè.- L’Ajuntament de Martorell comparteix la seva preocupació per la qualitat de 
l’aire i la seva incidència en la salut de les persones i és per això que manifesta la 
voluntat de formar part d’aquesta Taula territorial sobre la qualitat de l’aire amb 
l’objectiu d’elaborar una estratègia conjunta per lluitar contra la contaminació 
atmosfèrica i vetllar per la qualitat de vida de la seva ciutadania. 
Vuitè.- Fer arribar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les conselleries 
de Territori i Sostenibilitat, i de Salut de la Generalitat de Catalunya, a les àrees de 
Territori i Sostenibilitat i de Salut Pública de la Diputació de Barcelona; així com als 
ajuntaments que formen part d’aquesta Taula territorial.” 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: A veure, hi ha coses que no entenc com la 
documentació que han enviat des de Secretaria, la moció aquesta que presenta CIU i 
Esquerra Republicana està amb el logotip de l’Ajuntament de Martorell, això deu ser 
nou o no sé si es que representa tot l’Ajuntament o com és. No entenc massa bé 
perquè està el logotip de l’Ajuntament en una moció que presenten i que no està ni 
aprovada.  
 
El senyor alcalde diu: A veure senyora Pérez, és una moció que presenta l’equip de 
govern i per tant podem fer servir aquest formulari que és un full amb el logo de 
l’Ajuntament perquè el presentem a l’Ajuntament al Ple. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: No, no, com que no l’havia vist mai 
 
El senyor alcalde diu: Que no l’hagi vist mai no vol dir que no es pugui fer servir, 
d’acord? 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Es pot fer servir, perfecte, molt bé. 
A veure, aquesta moció al nostre grup ens sembla una altra pressa de pèl com ja 
comencen a ser habituals entre l’equip de govern i Esquerra Republicana.  
 



 

 

 

Diu, el grup sisè, Martorell està inclosa en la zona especial qualificada d’alta protecció 
atmosfèrica, per alguna cosa deu ser, creada per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya atesa la constatació de superació de valors 
límits en òxid de nitrogen i partícules en suspensió, per tot això suposo que com no 
entenc massa, hi ha un centre que medeix l’ambient, l’aire, al costat del passeig de 
Catalunya, d’aquí de la nostra ciutat. Jo mai he trobat aquestes dades en cap pàgina 
de l’Ajuntament ni del Patronat ni d’enlloc, a lo millor si que estan a la pàgina web de la 
Generalitat però aquí a Martorell no les he trobat mai, no he vist cap manifestació de 
l’equip de govern de que s’hagin traspassat en cap moment cap dels límits per això 
exposem el d’allò per veure si realment traspassem aquests límits i la qualitat de l’aire 
és la que ha de ser.  
Una altra cosa que parlant amb persones que si que entenen una mica més que jo 
diuen que no hi ha medidor de clor quan Martorell és una de les principals per no dir el 
major municipi que té empreses dedicades a la producció de clor, no sé si vostès em 
poden confirmar aquesta dada o no, per tant, afegir-los ara aquí a que hem de fer 
veure que estem molt preocupats des de Martorell per l’aire, per la contaminació, quan 
vostès tenen tot a favor per explicar als ciutadans que estem respirant, com és el 
nostre aire i resulta que no ho fem servir, perquè hem de posar-nos ara a nivell 
comarcal a fer més estudis, més inversions, perquè ho hem de fer? Si ja tenim aquí 
totes les eines per fer totes aquestes medicions i controls de l’aire i tot el que vulguin, 
llavors com això considerem que torna a ser un acte d’aquestes grans titulars que 
demà volen posar a la pàgina web dient que estan molt preocupats per l’aire, per la 
qualitat de l’aire, jo els hi dic que arribem tard, quaranta anys tard. 
 
El regidor Sr. Jose A. Simón diu: Senyor Bargués li volia fer unes quantes 
preguntes, li avanço que votarem a favor d’aquesta moció sempre que siguin mesures 
mediambientals votarem a favor com no pot ser d’una altra manera però hi ha algunes 
preguntes. 
Hi ha estudis de la qualitat de l’aire de Martorell? Es poden consultar, són públics, 
estan? Perquè també una mica si fem referència a la qualitat de l’aire, a la zona que 
estem, es fan suposo estudis i són públics entenc, no són d’entitats privades, ens 
agradaria veure’ls. 
Després, convidaran a les entitats mediambientals de Martorell a participar en tot 
aquest procés? Ens agradaria que les entitats de Martorell que defensen el Medi 
Ambient hi puguin participar, hi puguin dir la seva, puguin col.laborar, com diu de fet 
l’article quart. Al final diu “de les entitats procedents de la societat civil”, entenem que 
convidaran també a les de Martorell que es dediquen a això. 
I després una proposta concreta quan se van aprovar els pressupostos que tenim 
actualment a l’Ajuntament el nostre grup Movem Martorell va fer una proposta concreta 
en aquest sentit li vam enviar les propostes concretes al regidor Casasayas i encara a 
dia d’avui no ens ha respòs i una proposta concretar era destinar un tant per cent dels 
impostos de l’IAE a mesures contra la contaminació, fer servir els recursos que 
generen per tenir grans empreses o infraestructures al nostre municipi per pal·liar el 
dèficit que en aquest cas té Martorell. Veiem que a banda d’aprovar aquest tipus de 
mocions també si presentem propostes concretes normalment també funcionen. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomas diu: Una mica amb la línea dels meus companys, de fet 
tenim una pregunta que suposo que després en l’apartat de respostes escrites com 
sempre queden traslladant en el darrer Ple parlava d’aquesta infraestructura petita, 
d’aquesta caseta que deia la regidora Pérez, queda justament davant del pavelló 



 

 

 

esportiu, nosaltres preguntàvem quina utilitat té i si estava activa. Evidentment no 
sabem la resposta però si que té a veure amb aquesta moció que ha sortit 
d’investigacions, equip de control, volem saber quin tipus de control si és que aquesta 
instal.lació feia aquest control i quan temps fa que no funciona. Ho desconec si era 
sobre el tema de la qualitat de l’aire a Martorell, i també amb tots els acords que s’han 
presentat aquí i que entenc que són vàlids perquè aquesta moció, com ja va dir el 
senyor alcalde a la Junta de Portaveus, és una moció agafada de tots aquests 
municipis abans he llegit, diu “donar a conèixer a la població dels municipis integrants 
els resultats dels estudis que es realitzen, està una mica amb la línea que 
comentàvem abans tots els companys que m’han precedit i bé, clar que ens agradaria 
poder saber que passa amb l’aire aquí Martorell, amb la qualitat mediambiental, però 
se’ns acosten, sense tenir res a veure amb la moció, ciutadans i ciutadanes que a 
vegades ens pregunten si mai hi ha hagut aquesta documentació que deia el senyor 
Simón, nosaltres li hem dit que érem desconeixedors. Nosaltres, també li adelanto, 
venint d’aquests ajuntaments veïns ens hem posat en contacte amb alguns d’ells, el 
nostre vot serà favorable. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Aquí Martorell, com bé han constatat, tenim una 
estació de control, aquesta estació de control mediambiental de què disposem no és 
una estació de control evidentment local, és una xarxa de mesuradors que hi ha a tota 
Catalunya i que depenen exclusivament del departament de Medi Ambient de la 
Generalitat. Aquestes dades són públiques a la Generalitat de Catalunya, el que no 
estan extrapolades a nivell local, suposo que deuen estar per zones o per àrees. De 
totes maneres la moció que hem presentat avui és una moció d’adhesió perquè ens 
van convidar uns pobles, concretament El Papiol ens van convidar a assistir a una 
reunió, això ja veuen que és tot just constituït a l’any passat. Va néixer amb un esperit 
de l’àrea metropolitana de Barcelona amb lo qual ja saben que nosaltres no en formem 
part, però el que si que està clar és que la problemàtica ambiental per concentració 
d’indústria i sobre tot d’infraestructures viàries, una de les coses que més m’ha sorprès 
personalment a mi, des del departament de Medi Ambient, és saber que el 70% de les 
emissions que afecten a l’aire són justament pels vehicles no per la indústria, és a dir, 
només el 30% és degut a la indústria, i quan estem parlem de vies estem parlant de 
vies amb una utilització de més de 10.000 vehicles diaris per aquelles vies, és a dir, 
una persona del carrer Aragó o que estigui al cinturó litoral a Barcelona no és lo mateix 
que una persona que estigui al mig de Gràcia. En aquest cas aquí a Martorell tenim 
unes vies molt concretes que són autovia, autopista i el tram de l’antiga carretera 
nacional que passa per aquí Martorell. Vam plantejar, ens van convidar, vam assistir a 
una reunió realitzada a Pallejà amb tots aquests Ajuntaments, ens van dir si volíem 
ampliar aquesta zona i pensin que és un nucli estratègic amb aquestes dues vies 
paral.leles que és l’autovia i l’autopista però després amb dos focus emissors molt 
grans que és Ciments Molins i CELSA, i un focus local que és Solvay. No sé, més 
estudis, més inversions, senyora Pérez no es tracta de fer ni  més estudis ni més 
inversions, nosaltres des de l’Ajuntament no fem res, el que fem es que aprofitem la 
sinergia de si hi ha una comunitat científica que està avaluant el tema ens hi sumarem 
perquè ens incloguin dintre aquesta avaluació no només de qualitat sinó també 
epidemiològica, és a dir, quina afectació té això en els nostres veïns.  
Home, em deia vostè si ja teníem eines, o són curtets de gambals o tenen molt mala fe 
perquè aquí d’eines no és que les tinguem és que és la Generalitat qui en té la 
potestat del control de l’aire i nosaltres el que hem de fer com a municipi és 
senzillament és aprofitar totes les oportunitats.  



 

 

 

 
Senyor Simón en quant a les entitats tal com diu el redactat hi ha entitats civils que 
estan participant, es més això va néixer a Sant Vicenç dels Horts amb una 
problemàtica molt concreta de tot el voltant de Ciments Molins i evidentment les 
entitats o en aquest cas l’entitat ecologista que tenim a Martorell perfectament hi podrà 
participar-hi perquè evidentment també tenen tractes amb els col·legues d’altres 
poblacions del Baix Llobregat. I la lluita, jo crec que la lluita contra la contaminació en 
aquest cas no només és una tasca local ni tant sols...vull dir hem d’estar al costat 
doncs de Diputació, Generalitat, que és lo que ens planteja la taula aquesta de qualitat 
de l’aire. 
 
El senyor alcalde diu: Doncs passem al punt, sinó volen un segon torn 
d’intervencions aquesta si que és una que afecta a Martorell, si volen un segon torn 
sinó...Senyora Pérez, la de l’amiant és una moció que s’ha presentat absolutament a la 
major part de municipis de Catalunya i el que li he dit és que...i l’acord que...senyora 
Pérez estic parlant, senyora Pérez estic parlant, senyora Pérez estic parlant i intento 
ser una persona respectuosa i rigorosa amb tot allò que faig. Senyora Pérez li torno a 
explicar per enésima vegada, vostè ja porta dos anys a aquest Ajuntament, dos anys, 
que és temps suficient com per què una persona vagi entenen el funcionament 
d’aquesta institució, que no és fàcil, ja ho reconec, no és fàcil, però amb el temps una 
ha d’anar veient com funciona això, i com vostè sap vam dir que totes aquelles que 
siguin mocions que es puguin aprovar en qualsevol dels municipis de Catalunya, del 
país, aquestes tindrien un torn d’intervenció, i en aquelles que fossin específiques de 
Martorell o en la seva àrea d’influència, en aquestes tindrien si vostès volien un segon 
torn d’intervencions. Com que considero que aquesta és una moció que afecta a 
Martorell i al seu entorn més immediat per això us ofereixo un segon torn 
d’intervencions si el volen fer servir, no és obligatori, evidentment, per si el volen fer 
servir per tant senyora Pérez si el vol fer servir doncs el fa servir. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Continuo sense entendre aquesta explicació que 
fa vostè i em costa i suposo que a la resta dels meus companys també li costarà 
perquè si estem parlant de Martorell i els acords que s’adopten a la ciutat de Martorell 
doncs tant la de l’amiant com aquesta és igual, però bueno, en tot cas com vostè 
vulgui senyor alcalde, per això és el president. No m’ha contestat el senyor Bargués 
sobre el tema del clor, jo voldria saber si aquesta estació medeix el clor o no perquè 
torno a dir, la principal productora de clor de l’Estat espanyol, ja no de l’Estat català, de 
l’Estat espanyol, pues a lo millor estaria bé saber quins són els nivells de clor que 
tenim aquí a la ciutat i no només això que diu vostè, que està molt bé que tinguem 
aquest control, sinó que si vostè totes aquestes coses i aquest control no explica als 
ciutadans que passa amb l’aire és com si no fessin absolutament res perquè vostè que 
tinguin aquesta informació no té cap rellevància, vostè estan aquí per servir als 
ciutadans i llavors han de dir que troben en l’aire els ciutadans, no entre vosaltres, que 
això ja queda molt bé però, i els ciutadans? On els deixen? No li expliquen? No, no, no 
li podem explicar a una persona que estigui vivint aquí quins riscos té això que ha 
explicat ara molt bé el senyor Bargués, no? De que el risc es més de les autopistes i 
autovies, les infraestructures que no pas...bueno pues tot això és el que ha d’explicar, 
o sigui que vostè tingui les dates i es faci l’estudi molt bé, ho paguen els ciutadans i 
s’ho queden vostès, doncs perfecte, home, ho haurien d’explicar i porten molts anys 
tenint aquestes dades que no les traspassen i que no fan un petit link, és només un 



 

 

 

link amb la Generalitat per si no les volen transcriure, un link on els ciutadans podem 
entrar i veure l’aire com està a Martorell. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: El senyor Bargués ha comentat el fet d’aquesta petita 
instal.lació, caseta, com se li vulgui dir que hi ha al costat davant mateix del pavelló 
esportiu jo li pregunto directament, senyor Bargués, he entès o m’ha semblat entendre 
que aquesta caseta la gestiona tot lo que es fa allà la Generalitat de Catalunya. Vostè 
em pot confirmar que aquesta caseta actualment està en funcionament? 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Responen a la pregunta del senyor Tomàs, sí, 
aquesta caseta està en funcionament, segueix mesurament les variacions en la 
qualitat de l’aire de Martorell. Senyora Raquel, senyora Pérez, no sé, m’agrada que es 
miri el melic, Martorell és una de les tantes ciutats productores en indústries que tenen 
l’ús de clor dintre de les seves activitats com puguin ser en aquest cas tot el clúster 
petroquímic de Tarragona o de Cartagena, sí, sí, però tot això són zones, és a dir, està 
Flix, tot això, no, no només som aquí, i com a tals, com a municipis amb indústries 
amb aquest tipus d’activitat el clor es controla però el clor el controla la Generalitat, 
cada mes, cada mes, des dels serveis, des de l’equip de Medi Ambient hi ha reunions 
d’una Ponència mediambiental on es porten, és la Generalitat que diu totes les accions 
d’inspecció i de millores que s’han fet i de canvis i de suggeriments sobre la producció 
d’aquestes empreses, per lo tant, l’Ajuntament no és que siguem un convidat de pedra, 
estem informats perfectament però totes les millores, totes les millores, no, no, això 
són dades, són dades públiques si us plau, li repeteixo, l’únic que les competències no 
són municipals, si vostè moltes vegades és tant agosarada de participar al Ple sense 
entrar en un link i és una persona doncs afectada entenc que tant li farà entrar en un 
link de l’Ajuntament com en un link de la Generalitat. De totes maneres en prenem 
nota i li agraïm la seva participació. Martorell té una oportunitat d’adherir-se amb una 
cosa que funciona i que és bona pels convilatans. Si vostè és vol abstenir com amb 
l’amiant i amb cinquanta mil coses que fent, perquè no trobaria res bé, repeteixo abans 
que ja no és una coseta o de curts de gambals, o repeteixo o de mala fe, doncs ja més 
explicacions senyora Raquel, senyora Pérez ja no li puc fer. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per:  
-20 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 I 
CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS I MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAUL 
ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, 
LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MIRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I 
BARON, FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ. 
-1 ABSTENCIÓ:  RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ 
 
II.- PART DE CONTROL 
 
A. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Tres qüestions sobre les resolucions que es porten 
avui aquí: 
 



 

 

 

- La número 683 que parla d’una modificació pressupostària per incorporació de 
crèdits procedents del romanent de tresoreria entre altres partides es parla del 
Parc Fluvial 100.000 euros i la reforma edifici Progrés 200.000 euros, de fet 
nosaltres ja des de que es va aprovar el pressupost continuem demanant 
quines són les actuacions previstes, en concret en el Progrés i quines són les 
accions o el que es pensa fer amb el Parc Fluvial en aquesta partida que ha 
quedat incorporada en aquesta modificació per valor de 100.000 euros.  

- Després tenim la 561 que parla de l’adjudicació de l’habitatge destinat a 
emergències socials. Ens ha sorprès que sigui per decret, jo fins ara mai havia 
vist que es donava o s’adjudicava un pis d’emergència social mitjançant un 
decret d’alcaldia, segur que té una explicació, ja m’ho comentaran, ja m’ho 
explicaran, però si que demanem més informació de quants habitatges per si a 
mi se m’han escapat de l’any 2017 i 2016 es van adjudicar mitjançant decret 
d’alcaldia. També m’agradaria saber quin són els canals que són els habituals 
que fa servir la ciutadania per optar en aquestes adjudicacions. 

- I finalment la moció 626, és una moció que parla d’una aprovació provisional 
d’una liquidació del quart trimestre 2016 per part de l’empresa SOREA, parla 
d’escombraries i consums municipals, segurament serà des del meu 
desconeixement, l’hi vist avui aquest decret, m’agradaria si em poguessin 
contestar el dia que toqui, o si el senyor secretari o considera oportú com fa en 
altres ocasions de comentar-me i avisar-me sobre aquests temes.  

 
Això pel que fa a les resolucions que es presentarà avui, després hi ha altres 
resolucions que ja vaig traslladar les preguntes corresponents a l’anterior Ple, que 
surten reflexades a l’acta però que les deixo ja per després a l’apartat de preguntes. 
 
B. INTERPEL.LACIONS 
 
No n’hi ha 
 
C. PREGUNTES 
 
PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 
18/04/2017. 
 
El senyor Bargués fa entrega a tots els grups municipals el text escrit de les 
respostes a les preguntes “in voce” formulades en la sessió plenària celebrada 
el dia 18 d’abril de 2017. 
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PER LA REGIDORA 
SRA. RAQUEL PÉREZ EN EL PLE DEL DIA 18-04-2017. 

 Resposta 1ª pregunta: 
A finals de l’any passat se’ls va fer entrega del pressupost. En ell, com no podia ser 
d’altre manera, trobaran aquesta informació que demanen.  

 Resposta 2ª pregunta: 
Aquesta informació ja va ser facilitada pel regidor d’Hisenda. Prova d’això És que 
coneixen perfectament que la quantitat a cobrar serà de 72.676.-€ front l’import que es 
cobrava fins l’any passat.  



 

 

 

Respecte a les companyies tant elèctriques com de gas, des de fa anys que ens estan 
liquidant els impostos. 

 Resposta 3ª pregunta: 
L’Ajuntament no té contractat cap servei jurídic extern amb caràcter general, sense 
perjudici que quan és part actora o demandada en un procés judicial contracti la seva 
defensa jurídica, ja sigui a través del servei d’assistència jurídica local de la Diputació 
de Barcelona o directament, a un advocat. 

 Resposta 4ª pregunta: 
L’article 164.6 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya imposa 
un deure de confidencialitat a tots els membres de la Corporació, sense distingir si 
aquests formen part del govern municipal o de l’oposició. 

 Resposta 5ª pregunta: 
Fins a la data els ajuts que han rebut les famílies per atendre les despeses de llibres 
de text són els que vostè esmenta. nosaltres continuem defensant que de la mateixa 
manera que l’ensenyament gratuït té caràcter universal els ajuts per atendre les 
despeses de llibres de text també han de ser-ho. 
Pel que fa al suport  les famílies en situació de risc d’exclusió social, com vostè ja sap 
aquest ajuntament és un dels punters tant de Catalunya com de l’estat espanyol.  
Ara bé, tot i destinar-hi els recursos adients, intentem fer-ho amb la màxima eficiència 
possible.  És per això que, com a criteri,  intentem no replicar recursos econòmics ja 
destinats per altres administracions i només complementar-los quan aquests resultin 
insuficients o la família no hagi pogut accedir-hi. 
En el cas dels llibres de text i del material escolar, les escoles de Martorell disposen de 
diversos mecanismes  per atendre els casos concrets que es puguin presentar entre 
els alumnes del seu centre. 
Fins al moment no s’ha presentat la necessitat de donar suport econòmic a través dels 
ajuts individualitzats ja que la resta de mecanismes existents s’han manifestat prou 
eficients per donar-hi resposta. 

 Resposta 6ª pregunta: 
L’ajut  consisteix  en el pagament del cost de 20  sessions de teràpia  a  unitats 
familiars, que, segons la valoració dels professionals ho necessiten per alguna situació 
de necessitat relacional (situacions de dificultats en les relacions familiars,  processos 
de pèrdua, violència, desemparament, aïllament, especialment en famílies amb 
infants).  
Els serveis públics destinen els seus recursos a l´atenció terapèutica individual i no a 
la teràpia familiar en situacions de necessitats relacional. 
Des de Serveis Socials detecten que la família exerceix un paper fonamental en el 
desenvolupament vital de les persones. Actualment ens trobem amb situacions de 
desigualtat social que impliquen feblesa en els vincles socials més bàsics  davant 
 situacions que modifiquen les demandes tradicionals al Sistema de Serveis Socials: 
les disfuncions familiars, la violència, el desemparament, l´aïllament i l´estigmatització.  
En aquest sentit informar que no existeix cap recurs públic en l’àmbit de la salut que 
pugui cobrir aquestes necessitats actuals des de una vessant familiar. 
En els Serveis Socials de Catalunya s’ha desenvolupat una categorització de les 
necessitats socials on una d´aquestes categories  inclou aquelles situacions derivades 
dels vincles socials. Per tant aquest ajuts pretenen  intervenir en aquelles situacions 
detectades de necessitat relacional de d una perspectiva familiar i amb total 
competència dels Serveis Socials Bàsics. 

 Resposta 7ª pregunta: 



 

 

 

Tal i com li vàrem explicar en la junta de portaveus del 13 de març d’aquest any, 
l’empresa que està realitzant el suport metodològic al procés participatiu dels 
Pressupostos Participatius, tant en el procés per a majors de 16 anys com en el del 
Consell d’Infants i el taller deliberatiu d’elaboració de propostes, és Iniciatives i 
Dinàmiques Comunitàries (Índic).  
Es tracta, d’una empresa amb una àmplia trajectòria en l’àmbit de participació 
ciutadana i, en concret, amb pressupostos participatius, que és de les empreses 
homologades per la Diputació de Barcelona i els professionals que en formen part han 
estat professors del postgrau en participació ciutadana de la UAB. El cost serà de 
4.600 €. 
 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PER LA REGIDORA 
SRA. LAURA RUIZ EN EL PLE DEL DIA 18-04-2017. 

 Resposta 1ª pregunta: 
De conformitat amb els articles 46.2. e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 105.1 del  Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i 84 lletra g) del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Martorell, l’objecte 
de les preguntes que es formulen en el ple sempre ha de referir-se a l’actuació o als 
propòsits d’actuació dels òrgans de govern municipal, no l’actuació d’òrgans de govern 
o de càrrecs públics d’altres administracions. 

 Resposta 2ª pregunta: 
Sí, a data d’avui poden trobar al web portal de la transparencia de l’Ajuntament l’estat 
d’execució del pressupost municipal, tant del 2016 com del primer trimestre del 2017.  

 Resposta 3ª pregunta: 
L’estudi de costos dels diferents serveis que es presten des del Patronat està previst 
que es realitzin amb motiu de la revisió de les corresponents ordenances fiscals i 
estaran disponibles cap al mes de setembre. 

 Resposta 4ª pregunta: 
És molt difícil respondre preguntes que no s’entenen. A què es refereixen quan diuen 
en quin moment es troba el finançament de l’escola de música municipal? O quan el 
rebran per tal que les famílies puguin fer front a la despesa? Quin serà l’import? O 
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? 
L’Escola de Música està funcionant a plena normalitat amb un projecte educatiu sòlid i 
estable i amb una gran plantilla de professionals, amb un magnífic equip directiu al 
capdavant que han estat capaços de rellançar aquest projecte en uns temps 
francament difícils. 
Pel que fa a l’Ampa,  tenim reunions regulars on compartim tota la informació 
necessària pel bon desenvolupament de l’escola i, en cap moment, ens han manifestat 
que estiguin pendent de rebre cap finançament. 

 Resposta 5ª pregunta: 
El nombre de treballadors de la plantilla és de 35. 
En l’actualitat els vehicles amb els que es presta el servei són:  

A) Recollida de Residus Sòlids Urbans (RSU):  

3 ut. Camió Iveco J2FT/J2S 
2 ut. Camioneta amb caixa oberta tipus Piaggio Porter  

B) Recollida Voluminosos : 

1ut. Camió –pluma caixa oberta. 
C) Recollida de paper i cartró comercial  . 



 

 

 

1 ut. Camió caixa oberta + equip Hidro 
D) Aiguabatre  

1 ut. Camió cuba 7m3 
E) Neteja viària mecanitzada. 

1ut. Escombradora 2m3 
1 ut. Escombradora 5m3 
3 ut. Camioneta amb caixa oberta tipus Piaggio Porter  
Els vehicles de recollida RSU disposen d’equips robotitzats mono-operador de càrrega 
bilateral compatibles amb els dispositiu de maniobra tipus “Seta F-90” del sistema 
“EASY” de la casa NORD ENGINEERING integrats als contenidors soterrats del 
municipi. 
Hi ha dos recorreguts de recollida, ruta 1 i ruta 2, ja que el municipi està dividit en dues 
zones. El rebuig i l’orgànic es recull set dies a la setmana. Els envasos i cartró de 
dilluns a dissabte i el vidre un dia a la setmana. 
El mobles i el objectes de gran volum es recullen els dilluns i dijous. De forma 
complementària es recullen diàriament tot tipus d’elements que es situen a l’entorn de 
les bateries de contenidors, atès que el servei disposa d’un equip de recollida de 
desbordaments que neteja les bateries de contenidors soterrats immediatament abans 
de que arribi el camí de recollida. 
El camió incendiat no es va substituir, per la qual cosa el servei es va reestructurar 
amb un altre torn de recollida. 
El control de la maquinària que s’utilitza per a prestar el servei correspone a l’empresa 
concessionària, que és l’encarregada del manteniment dels vehicles i demés 
equipaments necessaris per a prestar el servei. 
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. 
JOSÉ ANTONIO SIMÓN EN EL PLE DEL DIA 18-04-2017. 

 Resposta 1ª pregunta: 
Està previst convocar les bases durant el mes de juny / juliol d’aquest mateix any. 

 Resposta 2ª pregunta: 
Aquesta mateixa pregunta va ser formulada pel regidor, senyor Lluís Tomàs Moreno, 
en la sessió plenària celebrada el dia 20 de febrer de 2017 (en concret, la pregunta 1ª) 
i va ser contestada per escrit en la sessió plenària del dia 20 de març, on es transcriu 
la resposta. 
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PER LA REGIDORA 
SRA. REMEDIOS MÁRQUEZ EN EL PLE DEL DIA 18-04-2017. 

 Resposta 1ª pregunta: 
Per als Pressupostos Participatius el què s’ha iniciat és una un pla de Comunicació 
que va més enllà d’una campanya publicitària, ja que contempla la comunicació en el 
seu sentit més ampli i inclou accions comunicatives de diferents tipus: publicitàries, 
però també  comunitàries i d’altres accions adreçades a col·lectius específics (gent 
gran, infants, joves...). 
La campanya publicitària s’anirà desenvolupant segons avancin les fases d’aquest 
procés participatiu. Fins al moment les accions realitzades han estat: 

- Impressió 6 lones de grans dimensions i producció i col·locació de 5 vinils    

- Impressió d’11.000 unitats de tríptics informatius 

- 11.000 Cartes i sobres personalitzats per a les llars de Martorell i 

ensobrament de cartes i tríptics 



 

 

 

- Repartiment de les 11.000 cartes 

- 150 Banderoles (impressió, col·locació i retirada) 

- Cromackey per la Fira (Lloguer del Cromackey i màquina d’impressió 

fotogràfica, consumibles, muntatge i desmuntatge de dos dies en dos 

espais de Martorell i  2 persones a càrrec del sistema) 

El cost d’aquestes accions ha estat de  8.866,60.-€. Les despeses de la campanya 
s’assumeixen, majoritàriament, amb la partida  específica del Projecte de 
Pressupostos Participatius. 
Les empreses que han realitzat aquestes accions: Gràfiques Rodman, Arts Domotica, 
Jorge Ruiz Mateo (MEX), SUNDISA, Happy-photo i Novoprint 

 Resposta 2ª pregunta: 
Ràdio Martorell fa un programa de tertúlia on tothom expressa la seva opinió lliurament 
sobre qualsevol àmbit que considerin d’interès. En relació als programes específics de 
debat polític amb representants dels partits polítics, aquest format es reserva per a les 
campanyes electorals.  
Des del setembre  de l’any 2016, només s’ha fet entrevista al regidor de Cultura, 
Museus i Patrimoni sobre la Fira de Primavera i Sant Jordi. 

 Resposta 3ª pregunta: 
La periodicitat actual és de 10 butlletins anuals. Se n’imprimeixen 11.000 exemplars: 
10.500 butlletins es reparteixen casa a casa i els 500 restants es deixen en 
equipaments municipals a l’abast del públic. 
Cada repartiment té un cost de 460€. El cost de la impressió i distribució d’11.000 
butlletins és de 2.680€: la impressió la realitza l’impremta Novoprint i la distribució 
Jorge Ruiz Mateo (MEX).  
Tal i com està especificat en el pressupost 2017, els costos d’impressió s’imputen a la 
partida específica “Impressió Butlletí Municipal” i els de distribució a la partida 
“Despeses d’edició i distribució de publicacions”.   

 Resposta 4ª pregunta: 
El canal de comunicació utilitzat ha estat el telefònic.  
El Departament de Cultura del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones 
de Martorell ha coordinat aquestes actuacions. 

 Resposta 5ª pregunta: 
Sí, som coneixedors d’aquesta incidència, la qual s’ha produït en diverses ocasions 
durant els darreres mesos, i és provocada per actes d’incivisme que obturen la xarxa 
de desaguàs. 
Vist que amb les operacions de manteniment ordinari no són suficients per resoldre 
amb eficàcia la problemàtica, es preveu fer una intervenció de major abast que faciliti 
el manteniment i bon funcionament dels serveis públics masculins de les IEM, que cal 
recordar que compten amb 2 lavabos, 3 piques i 3 urinaris.  
En aquest equipament el manteniment i les inspeccions periòdiques relacionades amb 
el control de plagues a través l’empresa S.A.C Antiplagues de Catalunya S. L. i la 
neteja dels diferents espais mitjançant Grupo CLECE. 
 A continuació es presenta la periodicitat de les mateixes: 
Control de plagues:  

- 1 cop al trimestre. 

Control  legionel·losi :  
-  Mensualment: Presa de temperatures d'aigua freda i calenta + Mesura de clor. 



 

 

 

- Març i Setembre: Presa de temperatures d'aigua freda i calenta+ Mesura de 

clor + Neteja i Desinfecció difusors de dutxa + Desinfecció Tèrmica de 

l'acumulador i analítica. 

En relació a la neteja dels vestiodrs de les IEM, aquesta es realitza diàriament i preveu 
el següent: 

- Neteja amb mopa del paviment 

- Buidat de papereres i reposició 

- Neteja i desinfecció d’urinaris 

- Neteja de dutxes 

- Neteja de ditades de vidres i metalls 

- Neteja de la pica 

- Fregat del paviment 

Tanmateix, el Departament d’Esports, dintre de les tasques de consergeria, realitza 
dues rondes diàries amb supervisió dels diferents espais, tant esportius, com 
complementaris de l’equipament amb l’objectiu de: 

- Detectar deficiències que puguin generar situacions de risc. 

- Afectació al servei prestat als usuaris. 

- Registre dels consums energètics per detectar davallades en el rendiment / 

serveis prestats. 

A data 3 de maig de 2017 no ens consta cap notificació, queixa ni reclamació tan 
interna (personal que hi treballa), com externa (dels propis usuaris) relacionada amb la 
presència de formigues.  

 Resposta 6ª pregunta: 
L’actuació  que s’ha realitzat a l’Avinguda Vicenç Ros consisteix en la reparació  de les  

peces  prefabricades de  formigó  que estaven  soltes i enfonsades. L’empresa que ha 

fet la reparació és Construccions Successors d’A. Vives, SL, i ho a executat al seu 

càrrec dins del període de garantia de l’obra. 

L’actuació que s’està realitzant a la vorera del c/ Gelida (costat dret sentit cap al CIES)  

consisteix en l’enderroc de la vorera i la col·locació d’una base nova així com un 

paviment nou, ja que la vorera en aquest tram estava molt malmesa degut a l’afectació 

de les arrels dels arbres. 

Anteriorment, en aquesta zona s’havien fet actuacions puntuals de reparació de peces 

de panot trencats i que podien ocasionar caigudes a vianants. 

En aquest cas, el cost de la intervenció l’assumeix l’Ajuntament de Martorell, 

mitjançant personal de la brigada municipal  i  del pla ocupacional. 

 Resposta 7ª pregunta: 
La regidoria de Serveis Urbans, Via pública i Mobilitat es coneixedora de l’estat de 

conservació i manteniment dels carrers i espais públics dels diferents barris del 

municipi. Per aquest motiu, s’estan executant obres de reurbanització de gran abast a 

les zones més antigues com són el barri de la Vila, el barri de Can Carreres i el barri 

del Pla.  

En aquesta mateixa línia d’actuació, es preveu que les actuacions de reurbanització 

integral s’estenguin a altres zones d’aquest barris o a d’altres barris, com ara el barri 

del Verge del Carme, on es preveu actuar de forma important als seus carrers i places. 

En aquests moments els serveis tècnics municipals estan redactant els corresponents 



 

 

 

projectes d’obra, els quals es consensuaran amb els representants dels veïns abans 

de la seva execució.  

Tanmateix, la brigada de manteniment de l’Ajuntament realitza inspeccions 

periòdiques per tal d’assegurar el correcte manteniment dels espais urbans i del 

mobiliari urbà. A la plaça Verge de Núria van ser substituïdes dues cadiretes dels 

balancins per deteriorament dels anteriors. 

 Resposta 8ª pregunta: 
La intenció d’actualitzar el Reglament Orgànic Municipal és del tot vigent i s’abordarà 

en el moment més adient i quan es consideri oportú. 

 Resposta 9ª pregunta: 
Els criteris de gestió de la informació de les ofertes a les que es donen publicitat 

mitjançant els diferents canals que disposa la regidoria de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Martorell, de forma directa o de forma indirecta a través, entre d’altres, 

de la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona, es basen en la voluntat d’afavorir i 

facilitar la recerca de treball per part de les persones demandants de feina (aturades o 

no). 

Respectem la valoració que vostè realitza en relació a l’oferta de treball a que fa 

referència, malgrat no compartir-la i considerar que es tracta d’una pura opinió o judici 

de valor.  

En aquest cas, es considera que es tracta d’una legítima preferència per part de 

l’empresa alhora de definir el perfil de la persona que ha de realitzar les tasques del 

treball ofert. Atès que no vulnera cap normativa, considerem que no cal retirar-la.  

 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. 
LLUÍS TOMÁS EN EL PLE DEL DIA 18-04-2017. 

 Resposta 1ª pregunta: 
Com ja els hem explicat en nombroses ocasions que el desenvolupament de l'atenció 

urgent a l'atenció primària preveu la disposició de Centres d' Urgències d'Atenció 

Primària, des de l'any 2005 se n'han anat obrint arreu del territori. 

Concretament hi havia prevista la construcció d'un CUAP a Martorell, aquest centre 

finalment es va acabar fent i inaugurant el 2007 a Sant Andreu de la Barca, per criteris 

més polítics que tècnics. 

Com saben reivindiquem la construcció a Martorell d'un CUAP per atendre les 

urgències de Martorell i territori del Baix Llobregat Nord, millorar la resolució de 

l'atenció primària i reduir les urgències de nivell 4 i 5 que s'atenen a l'hospital. 

Desconeixem els detalls de l'afirmació que atribueixen al conseller de salut d'una nota 

de premsa. Els manifestem i reiterem que ens hem reunit amb el conseller i el 

departament de salut, que hem reivindicat i reivindicarem les millores a l'hospital i 

l'atenció primària i també la posada en marxa d'un CUAP a Martorell i que intentarem 

arrenjar una situació que les persones que tenien responsabilitat de govern durant el 

quatrienni 2003-2007 van permetre, que és que el CUAP previst a Martorell s'acabés 

fent a Sant Andreu de la Barca. 

 Resposta 2ª pregunta: 
De conformitat amb l’article 84 g) del Reglament Orgànic Municipal (ROM)  una 

pregunta és qualsevol qüestió plantejada a un òrgan de govern de la Corporació 



 

 

 

relativa a l’actuació o a propòsits d’actuació. Allò que vostè formula no és cap 

pregunta, sinó una sol·licitud de lliurament d’informació, la qual s’haurà de tramitar 

seguint el protocol aplicable. 

 Resposta 3ª pregunta: 
De conformitat amb l’article 84 g) del Reglament Orgànic Municipal (ROM)  una 

pregunta és qualsevol qüestió plantejada a un òrgan de govern de la Corporació 

relativa a l’actuació o a propòsits d’actuació. Allò que vostè formula no és cap 

pregunta, sinó una sol·licitud de lliurament d’informació, la qual s’haurà de tramitar 

seguint el protocol aplicable. 

 Resposta 4ª pregunta: 
Com vostè diu, el director del Patronat va respondre a una pregunta concreta en 
relació a l’aula d’anglès, manifestant la seva opinió, com no pot ser d’una altra 
manera. Tal i com li vam manifestar per escrit, l’equip de govern mantindrà les dues 
places existents a la vigent plantilla del Patronat. Es manifesta doncs, de manera clara 
el criteri del govern en aquest aspecte i queda clar amb la resposta per escrit que així 
se li va facilitar. Les opinions són opinions, respectables sempre que es facin en un 
entorn d’igual característiques, els escrits són constatacions fermes de les opinions. 

 Resposta 5ª pregunta: 
En els dos expedients que vostè va consultar figurava expressament la destinació de 
les dues finques adquirides, que, en tots dos casos, era el de sistema d’equipaments i 
dotacions, de conformitat amb la seva qualificació urbanística. 
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. 
RAÚL ROZALÉN EN EL PLE DEL DIA 18-04-2017. 

 Resposta 1ª pregunta: 
Fonts Naturals: 
Les fonts naturals, en no haver-hi control sanitari no hi ha garantia sanitària per la 
qual cosa no són potables. Trobem les següents: 

- Font Can Cases  

- Font Mina de Can Cases (seca) 

- Font Mamut, Avda. Comte de Llobregat, cantonada Av. Can Cases. 

- Font del Picot (dins del Parc Forestal de Can Cases) 

- Font del Molí (seca) 

- Font del Gilet (sota castell de Rocafort). 

- Font de la Mina. Barri La Mina. 

Fonts Públiques: 
Les altres fonts publiques estan connectades a la xarxa, per tant disposen d’aigua 
potable. Trobem les següents: 

- Bike-park 

- Skate-park 

- Plaça de les Cultures 

- Plaça Pompeu Fabra 

- Rambla Bòbiles  3 unitats 

- Plaça Germanes Maestre  

- c/ Cambreta 

- Passeig Creu Roja 



 

 

 

- Plaça 25 de setembre 

- Plaça 11 de setembre 

- Plaça Pere Teixiné 

- Plaça del Sol 

- Plaça Santa Maria 

- Plaça Santa Anna 

- Plaça La Creu 

- Camp de les Carolines 

- Jardins Barri l’Illa 

- Pista esportiva Els Convents 

- Plaça Baviera 

- Passeig Catalunya amb carrer Ponent 

- Passeig Catalunya darrera guardia civil 

- Passeig Catalunya Buenos Aires 

- Plaça Llorenç Cofiño 

- Parc carrer Tit 

- Plaça Joan Serrats 

- Plaça Sant Jaume 

- Plaça Verge de Núria 

- Plaça Sant Joan Bosco 

- Plaça Lluis Rigalt 

- Carrer Buenaventura Pedemonte amb Tenor Palet 

- Carrer Fèlix Duran i Cañameras amb Tenor Palet 

- Jardins de l’Alba 

- Plaça de l’Oli 

- Plaça del Blat 

- Plaça davant institut del carrer Montserrat  

- Carrer Montserrat (properament)  

- Plaça Mestre Senpau 

- c/ Mur 

- Zona d’esbarjo de Gossos (Torrent de Llops) 

- Jardins Pont del diable 

- Passatge Àngela Benaca 

 Resposta 2ª pregunta: 
Des del 16 d’abril de 2012 al 18 d’abril de 2017 ha variat l’estat de tramitació de la 
modificació del Pla Parcial la Sínia, atès que en data 31 de maig de 2012 la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar l’aprovació definitiva de l’esmentat 
Pla Parcial . 
Durant aquest període s’han comptabilitzat queixes puntuals en relació a la brutícia i/o 
existència de plagues, les quals han estat gestionades pels serveis tècnics municipals 
a fi i efecte d’anar-les resolent. 
Efectivament, es tracta d’un sector urbanitzable en el límit del sòl urbà consolidat, on 
es manifesta el comportament propi de terrenys periurbans sense urbanitzar 
resultants del cessament de l’activitat agrícola anterior, i on coincideix el creixement 
de vegetació rural amb aparicions puntuals d’abocaments no controlats i restes 



 

 

 

d’actes incívics propis d’espais lliures en contacte amb zones fortament 
antropomorfitzades. 
Per tal de garantir el correcte estat de conservació de la zona, i atès que es tracta 
d’uns terrenys de titularitat privada,durant els darrers 2 anys l’Ajuntament de Martorell 
ha realitzat visites paròdiques de seguiment i s’han requerit als propietaris la 
realització de les tasques de manteniment i conservació oportunes. (Decret núm. 
548/2016) 
Aquestes actuacions s’han realitzat, tal i com ho acrediten els informes de 
comprovació corresponents efectuats pels serveis tècnics municipals. 
Malgrat això, s’ha de portar a terme per part dels propietaris un manteniment continu, 
atès que puntualment van apareixent petites acumulacions de runa d’obra, les quals 
han de ser retirades. 
D’acord amb l’article 197 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, els propietaris/es de terrenys, construccions, 
instal·lacions i altres béns immobles estan obligats a complir els deures de 
conservació i de rehabilitació. 
Segons l’article 29.2, del Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 3052006, de 18 de 
juliol de 2006, en el que anomena els deures d’us, de conservació i de rehabilitació, 
Els propietaris o propietàries de terrenys, construccions, instal·lacions i altres bens 
immobles estan obligats a complir els deures de conservació i de rehabilitació 
establerts per la Llei d’urbanisme i aquest Reglament, per la legislació sectorial 
aplicable i per les ordenances locals. 

 Resposta 3ª pregunta: 
La informació relativa a les instàncies amb números de registres 3210, 3211, 3212, 
3213 i  3215 li ha estat lliurada, segons el protocol establert, en data 12 de maig de 
2017. 

 Resposta 4ª pregunta: 
Aquesta mateixa pregunta va ser formulada vostè, en la sessió plenària celebrada el 
dia 20 de març de 2017 (en concret, la pregunta 2ª) i va ser contestada per escrit en la 
sessió plenària del dia 18 d’abril de 2017, on es transcriu la resposta. 

 Resposta 5ª pregunta: 
L’Ajuntament de Martorell realitza una tasca contínua de manteniment i millora dels 
parcs i les places púbiques. El calendari de l’execució de les intervencions varia en 
funció del tipus d’intervenció i del seu abast. 
Tanmateix, també es realitzen actuacions de millora integral com les que durant l’any 
2017 s’han executat o s’han començat a executar: plaça Germanes Mestre, la Plaça 
Santa Maria, la Plaça Jaume Amat.  
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. 
ANTONIO CARVAJAL EN EL PLE DEL DIA 18-04-2017. 

 Resposta 1ª pregunta: 
Com ja hem tingut oportunitat d’explicar-los en diverses oportunitats, la filosofia de 
treball de la regidoria de Benestar Social és la d’atendre les necessitats de les famílies 
i de les persones de Martorell des d’una perspectiva holística, és  a dir analitzant les 
circumstàncies des del punt de vista de les seves múltiples interaccions. 
Malauradament les famílies i les persones quan pateixen dificultats no les concreten 
en un àmbit aïllat i parcel·lat de la seva vida, sinó que aquestes dificultats es presenten 
en diversos àmbits. 



 

 

 

És per aquest motiu que totes les famílies que s’adrecen als Serveis Socials d’Atenció 
Primària són objecte d’atenció personalitzada i individualitzada per tal de conèixer de 
forma detallada les seves circumstàncies i establir-ne amb elles una estratègia 
d’actuació i de suport.  El conjunt d’ajuts individualitzats conformen amb d’altres línies 
d’actuació la cartera de recursos que estan a disposició dels professionals per 
determinar un programa de treball que ajudi a la família o la persona i l’acompanyi en 
el procés de restablir-ne la seva pròpia autonomia. 
La línia d’ajuts per a donar suport a la continuació dels estudis post-obligatoris a la que 
vostè es refereix forma part dels recursos de que disposen els professionals per 
elaborar el Pla de Treball. 
En aquest procés d’atenció fins al moment s’han presentat dues necessitats 
susceptibles de ser ateses a través d’aquesta línia d’ajut i que es troben en procés 
d’acreditació i valoració. 
Atenent a la complexitat i coherència dels serveis que en aquest àmbit s’ofereixen, 
més enllà de les línies d’ajut específiques, des de l’Ajuntament de Martorell es pretén 
prioritzar les actuacions de comunicació adreçades a donar visibilitat i fer més 
accessibles els Serveis Socials d’Atenció Primària. 

 Resposta 2ª pregunta: 
A data d’avui ja s’han efectuat tots els pagaments relatius al conveni signat entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell 
sobre la Secció Nou Institut. 

 Resposta 3ª pregunta: 
Tots els aturats/ades de Martorell tenen dret a aquestes ofertes, però donat que estan 
adscrites al programa de “treball als barris”, la preferència, segons prescripcions 
tècniques del SOC, és d’aturats del barri que té atorgat aquest programa, que és la 
Vila. 

 Resposta 4ª pregunta: 
En aquests moments s’estan valorant les possibles alternatives. 

 Resposta 5ª pregunta: 
En l’actualitat es realitza el manteniment dels següents jardins ubicats als baixos dels 
blocs del barri de Buenos Aires: 

- c/ Bonaventura Pedemonte, 5, 9 i 15 
- c/ Dr. Fleming, 9 i 10 
- Pl. Sant Joan Bosco, 4 i 5 
- c/ Tenor Palet, 6 

Els veïns i veïnes s’han d’adreçar a l’Ajuntament mitjançant instància de sol·licitud que 
incorpori acord de la comunitat de veïns. 

 Resposta 6ª pregunta: 
La previsió de línies de P-3 per al proper curs és de 13, una línia més que el curs 
passat donat l’augment de naixements durant l’any 2014.  
Aquest increment ja estava recollit a la previsió feta pels Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, els qual elaboren una 
planificació de les places escolars necessàries d’acord amb els estudis de projecció de 
la població durant cinc/sis cursos. 
Aquesta planificació es comparteix amb la Regidoria d’Ensenyament a les reunions 
periòdiques que es realitzen conjuntament amb els representants del Departament. 

 Resposta 7ª pregunta: 
Els casos excepcionals són els que degudament motivats justifiquen que el servei 
s’hagi d’efectuar fóra del seu horari habitual. Normalment acostuma a ser motivat per 



 

 

 

l’acumulació de cerimònies en un mateix dia en que es realitza l’enterrament i/o degut 
a que es fa necessari disposar de més temps perquè els assistents a l’enterrament 
abandonin les instal·lacions municipals. 
El dia 8 de gener es va allargar l’horari del servei fins a les 15.00 hores, atès que es va 
considerar que es donaven les circumstàncies que ho feia necessari. 
 
PREGUNTES “IN VOCE” PLANTEJADES EN AQUESTA SESSIÓ 
 
Preguntes formulades pel Sr. José Antonio Simón 
 
1a. Quin és el numero d’autoritzacions que ha aprovat... 
 
El Sr. Alcalde diu:  Sí preguntes “in voce” Sra. Pérez, llavors hem demanat qui 
aixecava la ma, i ha aixecat la ma el Sr. Simón, si vostè també en té, en té el Sr. 
Carvajal, el Sr. Rozalén, el Sr. Tomás, vostè i el Sr. Simón, i la Sra. Márquez, doncs ja 
que ha començat el Sr. Simón, doncs si li sembla deixem que segueixi el Sr. Simón. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: cap problema ! 
  
El Sr. José Antonio Simón formula les següents preguntes: 
 
1a. Quin és el numero d’autoritzacions que ha aprovat l’ajuntament de tall de 
subministrament d’aigua potable d’abonats d’ús domèstic durant l’any 2016 i el que 
portem del 2017? 
 
2a. Segons la publicació al darrer butlletí municipal d’informació de l’equip de govern, 
Sorea realitza a Martorell 2289 exàmens de control de l’aigua 193 anàlisis de laboratori 
a l’any. S’han publicat aquestes dades al Portal de la Transparència o a la web 
municipal ? 
 
3a.En data 28 de març  del 2017 es publica a la web municipal, la següent notícia 
instal·lació d’ascensor a quatre comunitats de veïns de Buenos Aires, i deia la notícia 
han començat ja els treballs de instal·lació d’ascensors a quatre comunitats de veïns 
més del barri de Buenos Aires, fruit del conveni de col·laboració entre l’associació de 
veïns l’Agència Catalana de l’Habitatge i l’Ajuntament de Martorell. En data 5 d’abril de 
2017, posterior, el nostre grup municipal va sol·licitar aquest conveni i la resposta del 
Sr. Alcalde va ser la següent: 
En resposta a la seva instància amb número de registre d’entrada 3662 li faig avinent 
que en data d’avui no existeix cap conveni subscrit entre l’associació de veïns de 
Buenos Aires, l’Agència Catalana de l’Habitatge de Catalunya i l’ajuntament de 
Martorell. 
Posteriorment el 28 d’abril de 2017, vàrem tornar a demanar  aquest conveni fent 
esmena a la notícia anteriorment,i van tornar a fer esment de que no existia cap 
aquest conveni, les preguntes són:  
-La notícia publicada és falsa? O era tant sols un titular interessat? S’està fent treballs i 
obres fruit d’un conveni que no existeix? I’ última d’aquest grup. 
 
4a.Quina o quines són les empreses adjudicatàries de la instal·lació dels ascensors en 
les comunitats de veïns i veïnes del número 8 de la Plaça Dr. Fleming, núm. 1 de la 



 

 

 

plaça Lluís Rigalt, número 4 plaça del Tenor Palet, i número 5 de la plaça Sant Joan 
Bosco?  
 
El Sr. Alcalde respon la 3a pregunta i la 4a pregunta: Sr. Simon, si li sembla doncs 
aquesta la conec perquè vaig tenir coneixement arrel que li vaig contestar aquesta 
petició que vostè em van fer a mi, efectivament a ..... no hi un conveni en vigor tot i que    
hi que havia hagut un conveni per una sèrie de comunitats i en les que s’han anat 
instal·lant ascensors fins aquest quatre darrers, en aquest quatre no hi ha conveni en 
vigor, tot i que hi ha un acord  amb l’Agència Catalana de l’Habitatge i amb l’Associació 
de Veïns, i tenim voluntat, d’arribar aquest conveni amb l’Agència Catalana de 
l’Habitatge i amb l’Associació de Veïns. Però com vostè sap aquest convenis es 
circumscriuen a unes comunitats en concret, i aquestes  estant fora del conveni inicial 
que sí, que havien estat en vigor, però que ara no ho està, per tant, no hi ha conveni, 
hi ha voluntat de fer-ho, de tancar-lo però que ara no hi ha conveni en aquestes quatre 
comunitats.  
Pel que fa referència  a la pregunta qui és l’adjudicatari, ho desconeixem perquè qui fa 
la licitació i l’obra i ho fa l’Agència Catalana de l’Habitatge, a l’ajuntament no intervé en 
aquesta licitació de la instal·lació dels ascensors. L’ajuntament el que fa és donar 
l’autorització administrativa, és a dir la llicència d’obres amb les mesures i paràmetres 
urbanístics que estan acceptats, que com vostè sap provenen d’una modificació 
puntual del Pla General, que es va haver de fer en el seu moment per poder instal·lar 
els ascensors en part de la via pública però amb unes determinades mides i això és el 
que s’ha fet en els darrers dies, per això aquesta com a més a més em va demanar 
aquesta informació, per això ho tenia fresc i havia pogut contestar. 
 
El regidor Sr. José Antonio Simón diu: Només un incís, llavors la notícia està 
malament? 
 
El Sr. alcalde diu: Sí, Sí! Aquesta notícia.... és hi ha un error , no es que .. no sé, Com 
ha fet anar vostè? No sé com ho ha fet anar vostè? No sé si era maliciós o no?, no, no! 
és un error, per tant, el periodista en qüestió, és a dir, la persona que  va redactar la 
notícia, com que tots els ascensors que s’havien instal·lat estaven sota un conveni, 
aquest quatre no! per tant, farà la rectificació corresponent i es farà a més a més , 
doncs es ficarà que la rectificació en el mitja que es va publicar. 
 
El regidor Sr. José Antonio Simón diu: Gràcies. Potser la última també me la pot 
respondre avui mateix? 
Ja fa molt mesos que s’està posant de manifest que el partit Convergència i Unió ha 
estat en les darreres dècades una font de corrupció i maltracta al país, amb 
numerosos alts càrrecs vinculats a casos de finançament irregular, enriquiment il·lícit, 
prevaricació, etc, i una bona part de la família de l’expresident Pujol empresonada o 
jutjada. Darrerament aquest partit està fent una forta campanya per netejar aquesta 
imatge, i fins i tot ha canviat el seu nom, que no les persones que ho dirigeixen, i al 
nostre grup municipal ens genera certs dubtes, ja que tot i que a les darreres eleccions 
es van presentar amb les sigles de Convergència i Unió, actualment presenten 
mocions amb un altre nom i fins i tot, al butlletí municipal signen amb aquest nom. S’ha 
de dir que hem fet al consulta al Sr. secretari, i ens ha dit que això no es pot fer i els ha 
fet diferents advertiments el secretari municipal, per això fem la següents preguntes: 
Per quin motiu els representants de la candidatura Convergència i Unió amaguen 
aquest nom? 



 

 

 

Si volen canviar-ho perquè no utilitzem els tràmits legals establers per fer-ho? Gràcies. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez formula les següents preguntes: 
 
Jo tinc unes quantes més de peguntes, però té una raó, i és que últimament, bueno 
des de fa bastant a les sessions informatives i les del Consell Rector del Patronat, no 
es contesten les preguntes que es fan, i per tant, com que espero, i espero, i espero 
resposta i no la tinc les haig d’elevar al Ple, per tant, començo: 
 
1ª. A la sessió ordinària del Consell Rector del patronat del dia 8 de maig, en el apartat 
de la proposta d’aprovació d’ajuts econòmics individuals de caràcter social expedient 
núm.  20140611, hi ha un ajut familiar a la Residència Sant Joan de Déu del 75% de 
l’ajut, amb un total de 700,00€, i en la mateixa relació trobem a l’expedient núm. 
20141426, un ajut familiar a la Residència de Sant Joan de Déu, aquesta vegada del 
85% un total de 1700,00€. La pregunta que ja vaig formular, però que ni el Sr. Valentí 
director del Patronat, ni la Sra. Canal regidora van saber contestar quin és l’import que 
li cobra la Residència per un servei d’estat familiar a l’Ajuntament, quin és el import 
base sobre el que s’han calculat el percentatges, perquè no ho entenc? 
 
La regidora Sra. Núria Canal respon: Bé, bona nit a tothom, a veure Sra. Pérez ja vi 
vam contestar a aquesta mateixa pregunta, com ha dit el Sr. alcalde, en el proppassat 
Consell Rector, li vam dir per activa i per passiva, i ara li intentaré explicar una altra 
vegada, a veure si és possible que tothom ho entengui, no hi ha un preu base, és a dir, 
depenent de l’import de la residència, de la quota de la residència, segons el grau de 
dependència d’aquesta senyora, depenent del número de dies, depenent de l’estada, 
hi ha un import total, hi ha una facturació total, i en funció de la seva necessitats i dels 
seus ítems socials, i del seu risc, que això és valorat pels professionals dels serveis 
Socials, té un percentatge d’ajut o un altre. No hi ha una quantitat base com vostè diu, 
fixa per a tothom, depenent del número d’estades, depenent dels números de mesos, 
depenent del grau de dependència, tindrà un import o un altre...... 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: La residència no té un preu que li cobra base?  
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Pérez li està contestant, quant acabi de contestar-li, en tot cas  
 
La regidora Sra. Núria Canal diu: Evidentment que té un preu base!  
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Aquest és el preu que estic demanant. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Pérez, això no és, això no és el corral de la Pacheca, ho 
entenc? 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: No! per això.... hem de ser rigorosos.. 
 
El Sr. Alcalde diu: Escolti’m un moment Sra. Pérez, vostè pot intervenir fer la 
pregunta, i o li responem el proper Ple o li responem en el moment, vostè ha fet la 
pregunta... li està responent, però no és un diàleg això, ho enten?   Sra. Pérez Sra. 
Pérez, que no té la paraula, acostumis a tenir un ordre i un mínim de respecte per la 
resta de companys que estem aquí escoltant-la, quan vostè parla  i fa les preguntes 
que vostè vol fer, però quant li facin una resposta, escolti la resposta...   Sra. Pérez, 



 

 

 

Sra. Pérez li prego sigui una mica més respectuosa de debò amb tots companys que 
estem aquí, vostè fa les preguntes que vol fer, li estant contestant no interrompi la 
resposta, si no li agrada la resposta, escolti!  Jo no sé que més explicar-li? 
Aquesta resposta que li esta donant la Sra. Canal, jo ja li he sentit una altra vegada, 
igual com vostè ha dit que no li vam respondre, a la sessió del Consell Rector del 
Patronat de Serveis Municipal d’Atenció a les Persones, li va respondre exactament el 
mateix, altra cosa és  que vostè ho entengui  o li agradi, no sé si és que no li agrada o 
no ho entenc? Però li va respondre exactament el mateix que li estava responen  ara, i 
a més a més deixi que ho faci sense interrompre si us plau, prossegueixi Sra. Canal.  
 
La regidora Sra. Núria Canal diu: A veure, Sra. Pérez, intentant entendre el que em 
pregunta, el que vostè m’està dient, que vol un tarifari de la tarifa que hi ha actualment 
a la Fundació Residència, és això que m’està dient?, perquè si és això, es a dir això és 
públic i notori, vostè se’n va a la Residència i demana els preus i veurà quin són, però 
no té cap relació amb la quantitat que després veu en la quantitat d’ajuts, perquè 
aquest senyor o senyora haurà estat mig mes, haurà estat dos mesos, haurà quatre, 
ho haurà estat cinc, tindrà grau-1, grau-2 o grau-3, no sé si m’explico?, hi ha unes 
tarifes, i segons la permanència d’aquesta persona, aquest usuari a la residència 
segons el grau de dependència, i llavors segons el percentatge ....... em sap greu no 
em puc explicar millor. 
 
El Sr. Alcalde diu: Molt bé, molt bé, està contestat Sra. Pérez, vol fer alguna pregunta 
més? 
  
2a. La mateixa relació d’ajuts a la pregunta número 1 trobem, amb el número 
d’expedient 2017/67, un ajut denominat suport terapèutic familiar, subvencionat amb el 
99% és a dir amb un ajut de 990,00€, ja a la passada sessió ordinària del Consell 
Rector la vaig fer i ara pregunto per aquest concepte. Però falta saber quin és el 
psicòleg que atén aquest servei que ja ho vaig preguntar, i en que consisteix aquest 
servei quin és el psicòleg, és una pregunta fàcil, qui és el psicòleg? La Sra. Canal ja va 
contestar, i en acta consta que era un psicòleg el que feia aquest servei, i ara 
necessito saber qui és aquest psicòleg? No crec que sigui tant complicat, ni que sigui 
tant confidencial? 
 
3a. Al tercer punt de l mateixa sessió, deia proposta ratificació del Conveni de 
col·laboració entre el Patronat Inovyn Spain i l’Associació Foment Viu de la Cultura?? 
amb motiu del projecte activitats anuals durant l’any 2016. Dins del plec de clàusules 
del conveni es detalla el punt quatre, que l’empresa Inovyn, farà efectiva al Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, la quantitat de 4250,00€, i 
al punt 5, que el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, 
farà efectiva a l’associació Foment Viu Martorell la quantitat de 10.000,00€ en 
concepte de subvenció, en la sessió vaig preguntar si l’associació Foment Viu 
Martorell, finalment rebia 4250,00€ més 10.000,00€, o bé els 4250,00€ es restaven 
dels 10.000,00, el Sr. alcalde em va dir que sumaven, i el Sr. Valentí que es restaven... 
El Sr. Valentín el va dir que em confirmaria aquesta dada, però no m’arriba mai res del 
que diuen a les sessions, ni al Consell Rector, per tant, faig la pregunta  en el Ple, el 
Sr. Valentí m’ha confirmat, la pregunta serà l’Associació Foment Viu Martorell rep 
aquest conveni 4250,00€ més 10.000,00€ o rep 10.000,00€ menys 4250,00€? 
 



 

 

 

El Sr. Alcalde respon a la 3a pregunta: Li responc, Sra. Pérez, perquè també li vam 
respondre en aquell Ple. Efectivament, jo vaig equivocar-me i em va rectificar el 
director del Patronat, i li va dir que ens els 10.000,00€, no li va dir que li conformaria, 
és així.... 
Dins dels 10.000,00€ hi ha un aportació de 4000,00 i escaig que fa Inovyn i la resta és 
el que posa l’Ajuntament pel Foment per l’entitat del Foment. Això no li va dir que li 
ratificaria, li va explicar, li va explicar així..., i el error va ser meu, i em va rectificar, i em 
va corregir, miri estava errat. Per tant, això ja li vam contestar al igual que l’anterior 
pregunta que vostè ha fet, que la va fer també “in voce” en el Ple passat això dels ajuts 
al psicòleg aquest, que li hem contestat ara per escrit, es a dir li hem contestat això, 
perquè ho va preguntar, qui és el psicòleg no ho va preguntar, perquè li vam preguntar 
on venia ara pregunta que és el psicòleg molt bé doncs, mirarem ja li contestarem qui 
és el psicòleg, molt bé, prossegueixi  
 
4a. Proposta sobre l’aprovació de la contractació de serveis d’assessorament jurídic 
per a per persones estrangeres de Martorell, preguntem en que consisteix el servei 
CITE, per import de 7.000,00€ com es fa? Quin serà el procediment? Com s’informa a 
les persones estrangeres d’aquest serveis? I qui el podrà fer servir? 
Això tampoc m’ho vam contestar, i el Sr. Valentí m’ho enviaria, i no m’ha arribat. 
 
5a. Al punt 9 de l’acta tenim proposta de ratificació conveni de col·laboració entre el 
Patronat i diversos restauradors del municipi, per tal de dur a terme  la tercera fira 
gastronòmica de Martorell. Vam preguntar si s’havia convidat a tots el restauradors per 
tal de participar a la Fira, la Regidora i coordinadora de l’Àrea de Serveis a les 
persones, la Sra. Canal, va dir que sí. A mi em va contestar que sí, que a totes 
excepte aquelles que ja havien manifestat voluntat de no participar, després uns 
minuts dos o tres minuts més tard, aquesta afirmació no va ser així amb el regidor Sr. 
Lluís Tomás, que li va dir que no, que finalment no es va convidar a tothom. La 
pregunta torna a ser sí realment es va convidar a tots els restauradors a participar? 
Com es van convidar? Quin són el que finalment van participar? I quin va ser el criteri 
de selecció per participar?, això no crec tampoc em digui que no va ser així?  
 
6a. En quant al punt  de la proposta d’adjudicació del contracte consistent en el servei 
de classes d’anglès a l’aula municipal d’anglès de Martorell, vaig fer la pregunta, que 
refaig en aquest Ple, quina és l’aportació que van fer els alumnes en concepte de 
taxes per les classes d’anglès pel curs 2016-2017? 
Aquesta tampoc no me la van contestar! 
 
7a. En el punt 15 a la proposta d’adjudicació del contracte consistent en el servei de 
gestió de l’oficina tècnica TIC del Patronat, vam observar que l’empresa adjudicatària 
Sintelec Informàtica, S.L. amb oferta econòmica  més avantatjosa va renunciar al 
contracte i en data 22 de març va presentar la renúncia a l’adjudicació del contracte. 
Per què va renunciar? 
Podem veure la carta de renúncia, tampoc la van contestar!   
 
8a. En quant a la comissió informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat a l’acta de la 
mesa de contractació per l‘adjudicació de l’obra Nou Pavelló Triple  Esportiu Municipal, 
detalla que en va constituir la mesa de Contractació pel procediment amb un 
pressupost 3.220.920,27€, i composada pels següents membres President Sr. Xavier 
Fonollosa Comas, i posa regidor de Planificació urbanística i obres, l’han baixat de 



 

 

 

categoria Sr. Alcalde!, vocal Sr. Rodrigo Alaminos Rodríguez Arquitecte municipal, Sr. 
Jaume Tramunt Monsonet, Secretari de la corporació, Sra. Lluïsa Llach interventora, i 
el Secretari de la mesa  Marco. Al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 
30/6/2015 es va publicar la composició de la mesa de contractació de l’Ajuntament de 
Martorell i es va resoldre, haig de llegir-ho perquè sinó no s’entendrà perquè ho estic 
preguntant  diu composició de la mesa de contractació de l’Ajuntament: 
Primer designar amb caràcter permanent  els integrants de la mesa de contractació de 
l’ajuntament de Martorell per a tots els expedients de contractació del contractes 
d’obres de concessió d’obres públiques, de gestió de serveis públics, de 
subministrament, serveis, de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, amb 
els següents  membres: 
President titular L’alcalde Sr. Fonollosa,aquí jo vaig preguntar perquè no estava inclòs 
el Sr. Bargués, vostès em van dir vostè, i el senyor secretari sinó recordo malament, 
em van dir que era el suplent del Sr. Alcalde del President, primer suplent el Sr. 
Regidor de Serveis Urbans el Lluís Esteve, segon suplent del President la regidora de 
Coordinació de l’Àrea de Serveis Núria Canal, primer vocal titular el Regidor de 
Planificació Urbanística Sr. Adolf Bargués, que no hi era,! el primer suplent del primer 
vocal que és el seu suplent Sr. Bargués, el Sr. Casasayas, que tampoc no hi era! I el 
segon suplent del primer vocal també un suplent seu Sr. Adolf, el Sr. Sergi Corral! 
La pregunta era perquè vostès no havien estat en aquesta mesa de contractació, i em 
van enredar de tal manera dient que el Sr. Bargués, era el substitut.... jo entenc que jo 
a lo millor sóc una mica curta, hi ha coses que no entenc però es que vostès també 
m’enreden, m’enreden.... 
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Pérez, un segon, un segon perquè es clar  el que no li deixaré 
que vagi fent explicant coses que no són certes i que a més a més nosaltres ho 
coneixem. No, no li explico, vostè va preguntar, i tinc bastanta memòria que perquè no 
hi havia cap membre, i aquí hi ha membres de les comissions municipals que estaven 
presents i podem acreditar també, perquè no hi havia cap membre en la mesa de 
contractació d’Esquerra Republicana de Catalunya, recordo perfectament que va 
preguntar això, i li vam dir que o bé estaven suplents o bé  eren suplents o eren 
vocals, i no podien venir llavors venien els suplents, això és el que vam dir, però que 
n’hi havia com a mínim un membre, i parlàvem de memòria, i sabia que el Sr. Bargués 
hi era, però és que a més a més havia el Sr. Bargués i el Sr. Corral, que formen part, o 
són titulars o són suplents de la mesa de contractació. Les meses de contractació 
depenent les hores que es fan del dia,que  normalment són al matí, doncs hi ha altres 
regidors, molts regidors estan treballant en la seves feines, perquè aquí tot el equip de 
govern, tots aquest èquip de govern, alcalde inclòs tenim    altra feina a banda de la 
feina de l’ajuntament, no ens dediquem en exclusiva en això, llavors en les meses de 
contractació hi ha, ha d’ haver-hi sempre el Secretari, ha haver-hi algun tècnic, ha 
d’haver-hi algun vocal i el President, sempre l’ha de presidir algú, per tant, si vostè 
mira les diferents contractacions que s’han fet a aquest ajuntament, la mesa de 
contractació veurà doncs que, hi ha diferents regidors a vegades, i alguna vegada 
doncs normalment  intento presidir-la sempre! Però alguna vegada doncs si jo no he 
estat doncs el president és suplent que és el Sr. Lluís Esteve, però exactament és 
això!, no el que vostè ha dit que era, que no té res a veure, i repeteixo,i havia altres 
membres per sort! altres membres d’altres grups municipals que estàvem en la 
mateixa sessió.  Vostè a preguntat textualment perquè no hi havien membres 
d’Esquerra Republicana de Catalunya en la mesa de contractació, és així! 
Prossegueixi Sra. Pérez. 



 

 

 

 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Be, Sr. Fonollosa jo només vaig fer el comentari 
de que era sorprenent que no hi hagués el Sr. regidor d’urbanisme en una contractació 
d’una mesa d’urbanisme, en tot cas, la pregunta és aquesta, i l’haig de fer!  la pregunta 
És si poden  canviar ...... 
 
El Sr. Alcalde diu: Vostè pot fer la pregunta que vulgui el que passa, el que no pot dir 
el  que no pot dir, Sra. Pérez  el que no pot dir són mentides! Perquè vostè ha dit una 
cosa que és falsa, per tant, sí jo veig, que vostè fa una cosa que és falsa, i jo sé que 
és falsa, bé l’haig de reprimir perquè sinó la gent que ens escolta es podria pensar que 
allò que ha dit vostè era cert, i no ho era! 
Per tant, faci la pregunta que cregui que ha de fer. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: La pregunta és si poden canviar les persones 
designades amb caràcter permanent, i repeteixo, permanent, per a tots els expedients 
de contractació?  Del contractes d’obres, de concessió d’obres públiques, de gestió de 
serveis públics, de subministrament, de serveis, de col·laboració, aquestes persones 
designades, vostès les poden canviar de la mesa de contractació de l’ajuntament? 
Perquè no hi havia cap representant primer vocal? 
Es podria anul·lar el procediment per aquest motiu? 
I perquè no ha assistit, ara sí que la faig n el Sr. Bargués actual regidor de urbanisme, 
que ja és sorprenen que una obra la més gran i la més representativa, i la de més 
inversió el Sr. Bargués, que és el regidor de urbanisme no estigui en aquesta comissió, 
i dir tant sols s’han presentat les excuses de la no assistència, que això en les actes 
està, i en aquest cas no hi ha ni tant sols les excuses de que el Sr Bargués, el Sr. 
Corral, i el Sr. Casasayas no podien assistir a aquesta mesa de contractació. 
 
9a. L’adjudicació de  l’obra nova pavelló triple esportiu va ser a favor de l’empresa Vias 
y  Construcciones, i expliquen en el últim paràgraf del punt quart que es procedeix a 
confiscar la garantia provisional dipositada per la l’empresa Vias y  Construcciones, 
S.A., per haver retirar injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació, això 
ho posa en el punt quatre. Finalment es va adjudicar o no es va adjudicar? La 
contractació a l’empresa Vias y  Construcciones, perquè es va retirar aquesta 
empresa? 
Ja han parlat amb l’empresa per tal d’esbrinar les raons? I d’això vostè, vostè va dir 
que especialment se n’ocuparia, per saber que ha passat!  
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Pérez,  li tornaré a explicar allò que li vaig explicar, però li 
tornaré a reproduir, perquè diu que no l’hem explicat, però li van explicar, amb tota 
mensa de pèls i senyals! 
Li vam dir que aquesta obra, és una obra important on va haver-hi cinc ofertes, l’oferta 
més avantatjosa segons la valoració dels nostres tècnics, i fent, tenint en compte el 
criteris de valoració, doncs era una empresa que es deia Vias no sé que?....recordo 
exactament el nom Vias i alguna cosa més, Vias y Construcciones, aquesta empresa, 
la mesa de contractació d’acord amb es criteris de valoració del plec de condicions, fa 
la proposa d’adjudicació, la proposta d’adjudicació, quant es fa, es dóna un termini 
perquè s’aporti la documentació, i es constitueixi  l’aval del 5% de  l’import de 
l’adjudicació de l’obra, tal com marca la llei i el nostre plec de condicions, aquesta 
empresa, havia per haver pogut concorre en aquesta licitació va fer un dipòsit 
provisional que això ho demanàvem en el plec de condicions d’un 3% de  l’import del 



 

 

 

import del projecte, no d’adjudicació sinó del import del projecte, que és l’import de 
licitació, sinó s’aportava la documentació i es constituïa l`aval al 5% del import 
d’adjudicació del projecte en un termini que se si concedeix a l’efecte i que marca la 
llei, doncs es té per desistida aquesta empresa, i passa a la segona classificada. En 
aquest cas però con que havia una garantia provisional del 3% perd la garantia, perd 
la garantia, que li vam explicar fins i tot, el import de la garantia, que eren 96.000,00€ 
que vostè va dir és que no entenc com no ho han  fet, i jo li vaig dir jo tampoc! Perquè 
s’hi juguen molts diners, perquè a més a més, han estat adjudicataris d’una obra, i a 
més a més, hi ha un aval que perden de 96.000,00€, li vaig explicar personalment i 
d’aquesta manera, i vostè va dir jo no ho entenc això! I jo vaig dir, jo tampoc! 
Francament em costa, només puc entendre que algú dins l’empresa ha fet alguna 
badada, i no va constituir en el termini que se’ls i dóna a l’efecte aquest aval del 5%, i 
vostè va dir...Home no es pot fer res...  no, no es pot fer res més, perquè la llei diu 
exactament que si en el termini conferit a l’efecte no es porta la documentació i es 
constitueix l’aval que es demana, doncs el que passa, es que passa a la segona, al 
que ha quedat segon, i això és el que li vam  explicar, i li vam explicar així!  
Llavors el que no entenc, es que vostè ens digui aquí que això no li hem explicat! 
Perquè li hem explica amb pèls i senyals! Exactament com li explico aquí, escolti! i li 
tornem a explicar, i li tornarem a explicar les vegades que calgui, perquè clar, suposo 
que no ho ha entès, li tornarem a explicar, perquè finalment ho entengui Sra. Pérez. 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Jo li agraeixo Sr. alcalde però escolti’m amb 
tranquil·litat.... 
El Sr. Alcalde diu: Estic molt tranquil! Tot i que costa, amb vostè estar tranquil però 
estic molt tranquil. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: A l’acta al punt quatre a l’ últim paràgraf sisplau 
quant pugui s’ho mira, posa que es procedeix a confiscar la garantia provisional 
dipositada per l’empresa Vias y Construcciones per haver retirat injustificadament la 
seva proposició, abans de l’adjudicació, això posa literalment, m’entén! Llavors el que 
l’estic preguntant és va adjudicar o no es va adjudicar? 
El Sr. Alcalde diu: Miri! El senyor secretari que em demana per poder intervenir per 
per si la il·lustra una mica més que jo, que veig que sóc incapaç de il·lustrar-la. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: No m’ha de il·lustrar  m’ha de.... 
 
El Sr. Secretari diu: Bona nit a tothom, tal com diu en aquell punt la mesa de 
contractació va proposar l’adjudicació d’aquesta obra a l’empresa Vias y 
Construcciones, i com l’empresa no va presentar tota la documentació requerida, en 
concret, faltava la garantia definitiva no se li va fer l’adjudicació; perquè primer al 
procediment, hi ha una proposta d’adjudicació.... a veure a qualsevol procediment de 
contractació, primer la mesa fa una proposta d’adjudicació requereix a l’empresa 
proposada com adjudicatària que presenti la documentació, si l’empresa presenta la 
documentació, l’òrgan de contractació li adjudica, i sinó la presenta, com en aquest 
cas, no l’adjudica. 
  
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Menos mal que està el secretari, ens aclareix, es 
que no m’escolta, jo crec que el problema és que no m’escolta. 
 
El Sr. Alcalde diu: Quina sort que tenim al secretari , perquè la il·lustri, perquè ja veig 
que jo sóc incapaç! 



 

 

 

 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Perquè ens il·lustri a tots, perquè vostè estava 
equivocat! 
Continuo,  
 
El Sr. Alcalde diu: Si pot ser lleugereta Sra. Pérez, es que és tard, i tenim més 
persones que volen fer preguntes.....   deia alguna cosa Sr. Tomás? .... jo ho dic per 
vostès que no s’hagin d’esperar tant Home! I més  no parlo per vostè només aquí hi ha 
més regidors que volen fer preguntes també! 
 
10ª La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Perquè no s’ha inclòs  en aquest contracte 
del nou pavelló triple esportiu municipal, la millora del compromís (probablement la 
inversió més gran d’aquesta legislatura) de que cap treballador adscrit a aquest 
contracte, no cobri un sou inferior als 15.000,00€ bruts anuals, en el supòsit que 
realitzin una jordana completa, o l’import proporcional en el cas que es realitzi una 
jornada inferior, complint així en la moció aprovada en aquest Ple....? 
 
11a. Referent a la subvenció dels llibres de text, és una altra que no entenc?, que ja és 
clàssica, està publicat a la pàgina web de l’ajuntament la anunci de la campanya de 
subvenció dels llibres de text dels estudiants matriculats a escoles públiques o 
concertades, instituts o centres d’educació especialment, literalment diu: l’ajuntament 
pagarà el 30% de la factura dels llibres de text o material substitutiu de llibres de text, 
amb un màxim de 20,00€, per educació infantil, 25,00€ per educació primària, i 30,00€ 
per educació secundària obligatòria. La pregunta és de on surt aquest 30%, en base a 
quin a preu apliquen el 30% que dóna com a resultat 20, 25 o 30, quin va ser el preu 
mig del llibres d’educació infantil, primària i secundària al 2016-2017? Perquè continu 
sense entendre com surt aquest 30%! 
 
12a Les Comissions informatives que celebren en aquest consistori, de l’Àrea 
econòmica d’organització i règim interior, una segona que és la Comissió informativa 
de l’Àrea de territori i sostenibilitat , i una tercera comissió informativa de l’àrea de 
Serveis a les persones i el Consell rector del Patronat. Deia al cartipàs, en els 
municipis de més de 5000 habitants es preceptiva l’existència de Comissions d’estudi 
de informe o de consulta, correspon a aquestes comissions els estudis i el dictamen 
previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o a la junta de govern 
local. Quan actuï per delegació d’aquesta, també poden intervenir en relació en relació 
als assumptes que s’han de sotmetre a la junta de govern local, quant aquest òrgan es 
determini, es demani dictamen, igualment els pertoca, el seguiment de la gestió de 
l’alcalde, la junta de govern local i els regidors que ostentin delegacions, sense 
perjudici de les competències del control que correspongui al Ple.  
La pregunta és: tenen l’obligació de informar-nos als regidors de l’oposició,  l’alcalde, 
als diferents regidors del govern, el director del patronat, i el secretari, perquè en 
moltes ocasions les preguntes queden sense resposta, perquè quant es comprometen 
a enviar la informació perquè en aquell moment no disposen d’ella, mai ens arriba? 
 
13a En quant a l’antiga residència de l’Hospital de Sant Joan de Déu, i de les persones 
que feien ús de la mateixa, es van traslladar aquestes persones a la nova residència 
gràcies algun tipus d’ajut o subvenció per part de l’ajuntament, continuen aquests ajuts 
o subvencions a dia d’avui? 
 



 

 

 

14a Tal i com ha declarat en el Consell rector del patronat del passat mes d’abril, el 
director del patronat el Sr. Valentí Santos, segons la seva opinió, i era un opinió molt 
respectable, el millor pel patronat és externalitzar els serveis de les classes de la 
escola d’anglès,és a dir, externalitzar els serveis del patronat, no només d’aquesta 
escola sinó de molts més serveis i llocs de treball, tal i com estan denunciant des del 
comitè de personal del patronat. La pregunta és ha pensat el govern en externalitzar el 
servei de direcció del patronat?. 
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal formula les següents preguntes: En el passat Ple 
del mes de març el nostre grups va formular la següent pregunta, hem observat que en 
dos decrets d’alcaldia, en concret amb data de signatura 18 de gener de 2017, es 
tramiten expedients per l’adquisició directa de dues finques registrals núm. 2059 i 
2279, inscrites en el registre de la propietat núm. 1 de Martorell, 
On es troben ubicades? 
Quin és el motiu de l’adquisició d’aquestes finques? 
Quin ha estat el cost econòmic d’aquestes adquisicions? 
L’equip de govern molt amablement ens va respondre per escrit en el ple del mes de 
d’abril el següent: 
En dos expedients la tramitació dels quals ha va finalitzar el 8 de març de 2017, amb la 
signatura de les escriptures de compravenda vàrem ser examinats per regidor del seu 
grup Lluís Tomàs, en data 17 de març de 2017, per tant, tota les preguntes que vostè 
formula estaven resoltes, en els expedientes consultats pel regidor esmentat, com que 
nosaltres volem que aquesta resposta arribi a la ciutadania i aquesta quedi 
assabentada tornem a reformular les mateixes qüestions, on es troben ubicades? 
On es troben ubicades? 
Quin és el motiu de l’adquisició d’aquestes finques? 
Quin ha estat el cost econòmic d’aquestes adquisicions? 
 
2a.També en el passat Ple del mes de març el nostre grup va formular la següent 
pregunta, des de fa un temps hem vingut observant les esquerdes que s’han produït, 
en el passeig de la Creu Roja ara fa un dies hem vist que just a sota d’aquest passeig 
s’ha fet una actuació de dimensions importants amb la instal·lació d’unes rocalles de 
gran tamany, preguntem 
Quin ha estat el motiu d’aquesta actuació? 
Està relacionat amb les esquerdes aparegudes en el passeig de la Creu Roja? 
Que deia l’informe al final d’aquesta obra? Si és que va estar recepcionada ? 
Qui ha fe aquesta actuació? 
Quin ha esta el cost econòmic de la mateixa? 
A càrrec de qui anat? 
L’equip de govern es va respondre per escrit en el Ple del mes d’abril, el següent: 
El motiu de l’actuació és l’estabilització del talús lateral del calaix de l’Ave, atès que 
aquesta actuació es prèvia a la reparació del paviment i a elements de mobiliari urbà 
afectats al passeig de la Creu Roja. 
 
 

 
Aquesta actuació ha tingut un cost de 11.605,5€ IVA inclòs, i l’ executat  l’ajuntament 
de Martorell, al seu càrrec atès que està fora de l’àmbit d’actuació de l’obra del pg. De 
la Creu Roja. 



 

 

 

Nosaltres ara preguntem  la quantitat del cos econòmic que se’ns va facilitar recordem  
11.605,5€ IVA inclòs, inclou l’actuació els materials parlem de rocalla, i la maquinària 
emprada? 
En cas negatiu volem conèixer el detall i el cost total IVA inclòs, de l’actuació al 
complert. 
 
3a.En relació també en el passat Ple del mes de març i on el nostre grup també va 
formular la següent pregunta: 
Tenen previst fer alguna actuació a la Torre de Sant Llúcia? 
Tenint en compte que la liquidació que hem vist al pressupost anteriorment l’any 
passat havia una partida d’un 27.000,00€, i no es va esgotar entenem perquè no es va 
arribar a fer cap actuació en aquesta torre.  
Tenen previst fer alguna actuació? 
En cas afirmatiu, quant i en que consistiria la mateixa? 
L’equip de govern ens va respondre per escrit entre d’altres el passat Ple d’abril el 
següent: 
Des de la data a la Torre de Santa Llúcia es fan actuacions de manteniment periòdic 
per tal de minimitzar les afectacions derivades dels actes de vandalisme i garantir la 
seva preservació, a 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, es per això que ara 
nosaltres preguntem  
Quines han estat les actuacions amb data inclosa pel fa al manteniment periòdic? 
S’ha fet ja l’estudi de patologies? 
En cas afirmatiu volem tenir còpia d’aquest estudi. 
En cas negatiu, quines són les dates previstes per fer-lo? 
 
4a. Havent finalitzat fa poques setmanes una nova edició del projecte Cultura 
Emprenedora a l’escola amb un considerable èxit dels centres que finalment han 
participat, preguntem quina valoració política fa el regidor Amat d’aquesta edició 2016-
2017. li recordo que el passat mes de març del 2016 i coincidint amb finalització de la 
edició anterior vostè va fer, entre d’altres, la següent declaració, la intenció de 
l’ajuntament és que el curs vinent hi puguin participar totes les escoles del municipi. En 
que ha quedat aquesta intenció, s’ha acabat s’ha acabat complint?  
 
5a En el passat Ple del mes de febrer el nostre grup municipal va formular una 
pregunta relacionada amb els nous passos de vianants fets a la Rbla. de les Bòbiles i 
en concret  si aquests nous  passos complien el que s’estableix a l’art. 168 de l’actual 
codi de circulació, l’equip de govern ens va respondre per escrit el passat Pe de març 
el següent: L’actuació realitzada en el passos de vianants de les rambles de Bòbiles  sí 
que compleix el que estableix en el article 168 del codi de circulació, atès que s’han 
pintat franges blanques sobre uns fons vermell. 
Suposem que el regidor de l’àrea corresponen és coneixedor de l’existència de 
l’ordenança municipal de circulació de Martorell publicada al BOP de 26 de juliol de 
2013 on al art. 8 del capítol primer, secció primera pel que fa referència a la 
senyalització dels passos de vianants i concretament en el punt 2, on diu textualment: 
El passos no semaforitzats s’han de senyalitzar horitzontalment mitjançant unes una 
sèrie de ratlles blanques de 50cms cadascuna, sobre el color de la calçada disposades 
amb bandes paral·leles a l’eix de la calçada formant un conjunt tranversal aquesta i 
amb una línea de detenció blanca continua de 40cms. d’amplada, aquesta 



 

 

 

senyalització es pot contemplar en el senyals verticals P-20 i S-13, sempre que 
l’amplada les característiques i la intensitat d´ ús de carrer ho permeti, la pregunta és: 
Les calçades de Martorell són negres o vermelles? 
Tot i això, Sr. Alcalde li faig arribar còpia de l’ordenança perquè vostè li lliuri al regidor 
corresponent, per cert, ara que s’estan pintant nous passos del Barri de Can Carreras, 
hem observat que som blancs amb el fons de la calçada, bé! 
  
6a. Con tots vostès deuen saber aquest cap de setmana, aquest passat cap de 
setmana, l’equip absolut de femení de Waterpolo  del Club Natació Martorell, ha 
participat per segon any consecutiu, a la fase d’ascens de la 1a Divisió Nacional, tot i 
no haver assolit l’ascens, volem traslladar en nom del meu grup, la nostra felicitació, 
per la gran temporada realitzada, que malauradament no s’ha vist recompensada amb 
l’ascens, diferents mares i pares de les jugadores integrants de l’equip, em vam 
demanar que traslladés la següent pregunta en aquest Ple: 
Havent observat a les xarxes socials que en el cartell anunciador de la participació en 
l’esmentada fase es podia apreciar el logotip de l’ajuntament de Martorell en   
concepte de institució col·laboradora, preguntem: 
En que va consistir l’esmentada col·laboració ? 
 
7a. A la passada Fira de Primavera i en concret en el programa d’actes del dissabte 29 
d’abril i figurava l’activitat programada amb títol 3a Fira Gastronòmica de Martorell, i on 
es podia llegir que hi participarien els establiments següents: Aqqua Restaurant, 
Restaurant les Vinyes, Carla la cuina de la Vila, Cropepes, Pastisseria Artigues, 
Guillem Distribucions i El Celler d’en Xavi. 
Preguntem tots els establiments esmentats en aquesta publicació varen estar presents 
a l’activitat programada? 
En cas negatiu, quins han estat els motius? 

 
8a. Un cop finalitzada la Fira Primavera 2017, volem conèixer els següents aspectes: 
Quin ha estat el cost econòmic de forma detallada de les activitats: 
Prego de la Fira de Primavera  
42è Premi Vila de Martorell, i la llegenda del Pont del Diable? 
 
9a. Ara fa uns dies un veí martorellenc, i habitual usuari del Parc de Can Cases, ens 
va fer arribar unes instantànies preses el passat 26 d’abril, on es podia observar la 
presència d’un volum considerable d’escuma blanca en una de les bases d’aigua 
existents del parc, preguntem: 
Són coneixedors vostès d’aquesta incidència? 
En cas afirmatiu existeix cap informe sobre una suposada agressió mediambiental, en 
aquest indret? 
 
10a Ara fa uns mesos les oficines del Patronat municipal de Serveis i Atenció a les 
Persones, van ser trasllades del Centre Cultural, a la seva actual ubicació a la Plaça 
de la Vila, número 27. El nostre grup municipal té coneixement, de que amb motiu 
d’aquest trasllat, les instal·lacions de Ràdio Martorell serien ampliades, just a l’indret 
on es trobaven part d’aquestes oficines. Havent passat un temps prudencial 
preguntem: 
Quina és la data prevista per executar aquesta ampliació? 
Quin és el cost econòmic previst per aquesta actuació? 



 

 

 

   
11a Finalment Sr. Alcalde, i acabo,  abans de la remodelació del camp de futbol del 
Torrent de Llops, parlem del camp número 2, o el camp que està ubicat a la part alta, 
existia un marcador, de fet les connexions encara hi són, preguntem: 
Que se n’ha fet d’aquest marcador? 
Tenint en compte que en aquest camp s’hi juguen partits de competició de futbol-11, té 
previst l’equip de govern fer la instal·lació d’aquest marcador? 
En cas afirmatiu, tenen data prevista? 
Moltes gràcies, i bona nit a tothom. 
 
El regidor Sr. Raul Rozalén formula les següents preguntes: 
 
1a. Buenas noches a todos y todas, Sr. Bargués, estamos en el Pleno de Mayo de 
2017, la Sínia sigue igual, desde que usted estaba en la oposición, en Abril de 2012, 
que denunció el lamentable estado  de la Sínia, al equipo de gobierno. Le recuerdo 
que en el Pleno del 15 de febrero del 2016, usted Sr. Bargués dijo, que ese mismo 
viernes no había nada de escombros, no era una zona relativamente sucia, y que 
entendía debían ser los mismos vecinos los que por desidia lo tiraban, luego me dijo 
que ya era tercera o cuarta vez que preguntaba ¡y las que le quedan! Y aún así sigue 
a día de hoy sin hacer nada, y eso que está gobernando. 
En el Pleno de abril de 2016, le retiré la pregunta porque vimos  una resolución a los 
propietarios de la Sínia, en la cual se establecía el tiempo reglamentario para hacer la 
limpieza, primera pregunta 
¿Cuál es el tiempo reglamentario? Porque dejamos un tiempo para haber sí se hacía 
alguna actuación cosa que no ha pasado. Hice una instancia con registro de entrada el 
23-11-16, con el registro de entrada 12524, que pedía la copia del requerimiento a los 
propietarios de la Sínia, la cual todavía no me han hecho llegar cosa que han pasado 
seis meses. ¡Sr. Alcalde ve como no funciona! 
Le tengo que volver a recordar lo que dice la legislación sobre el Régimen Local 
vigente en Cataluña 2016, en su art. 164.3, que la información la tendríamos que tener 
en cuatro días. 
¿Sr. Barqués cree que la ciudadanía de Martorell depositará otra vez la confianza en 
usted sí o no? 
¿Si la respuesta es afirmativa nos la puede explicar? 
¿Está evadiendo la responsabilidad que le corresponde, si o no?  
¡Si la respuesta es no! ¿Nos Puede explicar? 
¿Sr. Bargués, se pondrá las pilas i tomará cartas en el asunto? 
Piense que ahora con las lluvias la maleza está en pleno auge, i el verano con los 
incendios está a la vuelta de la esquina, y el responsable será usted, de lo pueda 
pasar. ¿Sr. Bargués está haciendo su faena? 
He estado más o menos leyendo las respuestas, de las preguntas que le hice  ¡y la 
verdad no ha respuesto!, no es que no me gusten, gracias. Tengo más preguntas 

 
El Sr. Alcalde diu: Si ha acabat aquesta llarga pregunta amb tota la seva exposició,  
el Sr. Bargués li contestarà.  
 
El Regidor Sr. Raul Rozalén diu: Vale, sí, sí. 
 



 

 

 

El Regidor Sr. Adolf Bargués respon: Sr. Rozalén, sí, sí, sí, sí i sí!, aquesta és la 
resposta, a tot el que ha preguntat altres vegades que ha preguntat exactament el 
mateix, la resposta és exactament la mateixa. Gràcies. 
 
El Regidor Sr. Raul Rozalén diu: ¡Haber la primera pregunta me ha dicho sí! 
¿Entonces cual es el tiempo reglamentario? sí, no entiendo la respuesta, no es que 
me guste o no me guste, Sr. Bargués quiere que siga así porque sí quiere seguimos, 
¡las gracias, son la gracias!.  
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén, Sr. Rozalén, vostè pot preguntar les vegades que 
vulgui, el que vostè cregui convenient, vostè ha preguntat aquest pregunta, i jo com a 
mínim la he sentit 4 o 5 vegades, a mi en consta que li han contestat, altra cosa és que 
li agradi el que li contesten, però de contestar-li, li han contestat, com a mínim 4 o 5 
vegades Sr. Rozalén, sí vostè vol seguir preguntant-ho, cap problema! Segueixi  
preguntant-ho, però li respondran el mateix, que li responen, perquè la resposta és 
aquesta, la resposta és el  que li han entregat 4 o 5 vegades, i el que li han contestat, 
sí no vaig errat, hi ha  diferents   propietaris que quant hi ha algun tema de indisciplina 
urbanística, el que es fa es requerir als propietaris, en el propietaris se’ls dóna un 
termini a l’efecte, i després s’ha de doncs s’ha d’executar allò que se’ls hi dóna. Crec 
que es per qui per on li contestem, sinó li agrada! Escolti! jo no sé que dir-li ? 
Però el Sr. Bargués, pel que li ha dit això, del sí, sí, sí...., es dir escolti! el mateix que li 
hem  anat responent, és el que li podem respondre, perquè no se li pot respondre gran 
cosa més, procedeixi sisplau a les següents preguntes. 
 
El Regidor Sr. Raul Rozalén diu: ¿Sr. Alcalde me permite un pequeño inciso sobre lo 
que usted ha dicho? 
  
El Sr. Alcalde diu: Li permeto! Però Sr. Rozalén les preguntes son preguntes, i 
després d’una pregunta, ve una resposta, li permeto en aquest cas, però això no és un 
diàleg, són preguntes i respostes, vostès ho saben, d’acord?   
 
 
El Regidor Sr. Raul Rozalén diu: Yo he hecho unas preguntas, lo que no son 
respuestas, ni que me gusten, ni no me gusten, es que no ha respuesto a la cosa, la 
cosa es, ¿van hacer algo para limpiar la Sínia? Si cojo sí, pero es que ya llevamos dos 
años, no dicen nada y la Sínia sigue igual, y viene el verano, ya está era eso. Cuando 
la vea limpia entonces les ¡felicitaré! 
 
2a. He recibido por parte …. Respuestas por parte del Sr. Casasayas que me han 
dicho que la información ya me ha llegado, tiene toda la razón Sr. Casasayas, pedí 
tener copia del cuadrante de la Policía Local del año 2016 y 2017, y entonces ¿porqué 
no tengo el cuadrante de los meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del 2017? 
Porque ahora, en otra pregunta que yo hice referente a los cuadrantes me dijo: el 
cuadrante y los horarios están definidos en el Convenio i anexos adjuntos del acuerdo 
funcionarios ayuntamiento Martorell, y claro lo he cogido lo he leído, y se lo voy a leer 
a usted: 
El calendario laboral, el cuadrante y los servicios extraordinarios de carácter previo, se 
distribuirán según el acta del 26/3/2004 que figura como anexo-1 del presente 
acuerdo, la distribución de cuadrante se establecerá antes del 15 de diciembre del año 



 

 

 

anterior a su aplicación, entonces mi pregunta es ¿Por qué no los tengo esos meses, 
Sr. Casasayas?  
Punto 2 Tener copia del volumen de retirada de vehículos por parte de la grúa de los 
años 2015 y 2016. 
Lo he recibido y entonces, lo pedí en un Pleno anterior, lo tuve que pedir por instancia 
el 21 de marzo y curiosamente me lo dan el 12 de mayo, que casualidad pero ¡bueno! 
¿Porque no se me ha dado en el tiempo que corresponde? cuando el documento que 
me han entregado el 12 de mayo está con fecha 24 de marzo de 2017, lo han tenido 
olvidado en el calaix, bueno, punto núm. 2. 
Punto número 3: tener copia del informe de gestión de la Policía Local del año 2016, 
viene a pasar lo mismo, lo pedí en un Pleno, tuve que pedirlo por instancia el 21 de 
marzo, y curiosamente, también el 12 de mayo me lo dan, ¿y porque no se me ha 
dado en el tiempo? Cuando está el 17 de marzo de 2017, también se ve que se olvidó 
en el calaix. 
Ahora en el Pleno y también por instancia pedí para que se me dieran otras instancias 
que había puesto, y estas no se me han dado, como es: 
Tener copia de les directrices políticas para la Policía Local que se fijaron para el 2016 
y las fijadas para el 2017, claro he visto las respuestas, y no hay respuesta, porque 
aquí hice una pregunta era… ¿fijo en el año 2016 directrices operativas sí o no? Era 
sencillo contestarme como el Sr. Bargués un sí, o un no, no me ha contestado nada, la 
instancia fechada el 21 de marzo, tampoco, caso omiso, seguimos a la siguiente: 
Tener copia de la evaluación necesaria de recursos humanos, materiales i 
presupuestarios  de los años 2016 y 2017, la pregunta también se la hice, y no he 
tenido respuesta, ¿tiene evaluación de necesidades de   recursos humanos, 
materiales, y presupuestarios sí o no? Sencilla la pregunta no me ha contestado, y 
tampoco tengo la información. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén, Sr. Rozalén, el Sr. Casasayas el contesta, ya que diu 
que no le ha contestado…  no ha acabat la pregunta?   
Del Sr. Casasayas em refereixo, no de la Sínia!... la del Sr. Casasayas. 
 
El Sr. Rozalén diu: Perdón.. la instancia la metí el 8 de mayo he dicho sí, agenda 
política de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo de 2017, del regidor de 
Hacienda y Seguridad Ciudadana Sr. Josep Casasayas i Puig, no se me ha 
contestado, bueno se me ha contestado no, No se me ha dado la información, son 
cuatro días. 
 
3a. Tener copia de los días, horarios y lugar donde tiene las reuniones o visitas con los 
ciudadanos el  regidor de hacienda y seguridad ciudadana Sr. Josep Casasayas i 
Puig, que tampoco se me ha facilitado. 
 
4ª ¿Que policías locales tienen jornada partida y si se cumple el convenio vigente?,  
 
5ª. Desde el 26 de mayo de 2016 está activado el nivel 4 de alerta antiterrorista en 
todo el país, lo que comporta que las fuerzas y cuerpos de seguridad dependen del 
Estado, Autonómicas y Corporaciones Locales, tengan que prestar especial atención a 
las medidas de seguridad. 
Se ha de tener en cuenta que el nivel 4 de alerta antiterrorista comporta un alto riesgo. 



 

 

 

¿Cuándo se ha previsto por parte de la regidoría de seguridad ciudadana, de dotar a 
todos los miembros del cuerpo de policía local de chalecos antibalas?, personales 
para poder enfrentarse a la seguridad creada por el nivel 4, de alerta antiterrorista.  
Luego que casualidad el 8 de mayo pido información por registro de entrada, la 
agenda, el horario, lo que ya hemos comentado que no se me ha dado, el 11 de mayo 
a primera hora pido por correo a Protección Civil, para que nos enseñen las 
instalaciones, puesto que el equipo de gobierno no nos invitó, y justamente usted Sr. 
Casasayas me manda un WASSAP sobre las dos de la tarde para quedar, al día 
siguiente a las cinco de la tarde, Sr. Casasayas, ¡así no se hacen las cosas!  
Vengo pidiéndole la reunión, información, desde principios de año por todo lo que ha 
explicado, tengo la sensación siempre de forma política, y repito, una sensación  
personal de que usted Sr. Casasayas está cansado, poco motivado, y por eso su 
dejadez, no cree usted que sería un buen gesto, dejar la responsabilidad que usted 
tiene  en esta regidoría, ¿quizás sería interesante que el alcalde pusiera al frente otra 
persona?.  
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén, ¡miri!  Estem tenim molta paciència ja ho ha estan 
veien, jo en ares de la pluralitat, jo accepto, ja ho veu que tinc bastanta cintura, però 
que vostè parli d’una persona en plànol personal, això no li permetré, si esta o no està 
cansado, vostè no es ningú per dir-ho això, per tant, no faltem al respecte, no permetre 
que es falti al respecte, ho ha entès Sr. Rozalén, mentre presideixi jo aquesta sala, no 
es faltarà al respecte, aguantarem a tot allò que vostè faci, que en parli 88 vegades de 
la Sínia, encara que li contestem, que la Sra. Pérez ens expliqui sopars de duro, oh el 
que convingui, això, els senyors del públic també han de guardar silenci, ho saben, ho 
saben, doncs guardin silenci, això repeteixo, és el Ple de l’Ajuntament de Martorell, i 
per tant, h ha un ordre aquí, un ordre i un respecte, i vostè Sr. Rozalén ara, ha passat 
de     la ratlla, i això no ho permetre! Ni de vostè ni de ningú! 
Ho ha entès això Sr. Rozalén? 
Faci les preguntes que cregui que ha de fer però passi ni un pèl de la ratlla, faltant al 
respecte a cap dels companys de les 21 persones que estem aquí, això no ho 
permetre a ningú tots estem aquí amb les nostres idees i per inquietuds polítiques, i 
perquè tots intentem que aquest poble vagi millor, cadascú des de la seva òptica, i 
podem debatre parlar, sobre idees, sobre coses que un creu que no fem bé els altres, 
podem fer que creieu, cap problema! El que no podem faltar es al respecte personal, i 
vostè no  pot dir Sr. Rozalén que si un regidor o regidora estant més o menys cansats, 
i deixin pas a un altre, això no li permetre! Ni a vostè ni a ningú. D’acord, i prossegueixi 
amb les preguntes sisplau. 
 
El Regidor Sr. Raul Rozalén continua:   Sr. Alcalde me parece que y lo he recalcado 
siempre de forma política he dicho, no ámbito personal, o sea que la reprimenda se la 
podia haber guardado, pienso yo, eh.    
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalen miri, jo no em guardo la reprimenda que diu vostè, jo 
no he fet cap reprimenda jo l’únic que he dit és que no podem qualificar a ningú, jo no 
els qualifico a vostès, jo no els qualifico de cap manera ni cap de nosaltres ens hem de 
qualificar a nosaltres, estem aquí perquè venim a fer una feina cadascú des de la seva 
òptica, però no entrem en aquest plano Sr. Rozalen, no ho permetré, ni políticamente 
ni no políticamente, si vostè creu que ficant aquest qualificatiu de políticamente ja 
queda resolt, no, m’entén? No, i això no ho permetré, per tant prossegueixi amb les 



 

 

 

preguntes si us plau, faci les preguntes que hagi de fer, faci-les directes, ràpides i 
després se li contestaran com sempre hem fet, d’acord ? vinga. 
 
El Regidor Sr. Raul Rozalén continua:   Buenas noches, ya las he hecho todas. 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez, formula les següents preguntes: 
 
1a.- En el pleno ordinario del mes de marzo , nuestro grupo realizo la siguiente 
pregunta: ¿ Cuál ha sido el importe de las costas del fallo judicial relacionado con la 
entidad ya extinguida del fútbol sala Martorell  en caso de que haya recibido este 
importe queremos conocer el mismo así como los detalles ¿ 
En el pleno del mes de abril se nos contesta por escrito por parte del equipo de 
gobierno que en aquellos momentos no se había recibido notificación del importe. 
Volvemos a preguntar en fecha actual si se ha recibido la notificación y en caso 
afirmativo queremos conocer el importe de estas costas. Asimismo  quisiéramos saber 
que Buffet de Abogados  defendió al Ayuntamiento  
 
2a.- ¿Ha recibido el Ayuntamiento alguna notificación confirmando la sentencia 
definitiva en referencia al pago del IBI  por parte de ACESA motivado por el paso de 
un tramo de la autopista de esta concesionaria por el término municipal?, en caso 
afirmativo, cual será el importe que recibirá el Ayuntamiento de Martorell. 
¿Cuál es el importe  económico que estaba presupuestado como ingreso en el 
presupuesto de ingresos 2017 por este concepto? 
 
3a.- Nos trasladan propietarios de terrenos de la Sínia 2 , si existe alguna previsión por 
parte del equipo de gobierno de algún tipo de actuación teniendo en cuenta el cambio 
de recalificación que se hizo el año 2010 
 
4a.- Coincidiendo hace unos meses y con motivo del Pregón de la fiesta del “3 
Tombs”, el regidor Sr. Casasayas nos comentó que según el protocolo existente, los 
integrantes, dígase regidores de nuestro  grupo municipal no podían salir al balcón del 
Ayuntamiento, 
¿Existe el citado protocolo? , en caso afirmativo , ¿se cumple habitualmente? y 
quisiéramos tener copia del mismo. 
En caso negativo, proponemos se redacte una para evitar malos entendidos y que 
todos los regidores de gobierno y oposición sepan a que atenerse. 
 
5a.- En el pleno del mes de marzo preguntamos cual era la previsión de la redacción 
del los pliegos de cláusulas de la empresa de recogida de basura y limpieza viaria ,  
La respuesta por escrito del equipo de gobierno fue que los pliegos se estaban 
redactando 
Habiendo transcurrido dos meses de la respuesta, preguntamos: 
Ha finalizado ya la redacción? 
En caso afirmativo , ¿han estado incluidas las medidas que nuestro grupo propuso y 
que estaban dirigidas a promover la igualdad de género entre trabajadores y 
trabajadoras? 
 
6a.- Otra de las preguntas realizadas por nuestro grupo en el pleno del mes de marzo 
tenía relación con la aplicación mediante subvención en el importe del IBI para las 
familias monoparentales ( tal y como propuso en su momento nuestro grupo), la 



 

 

 

respuesta por escrito por parte del equipo de gobierno en el pleno del mes de abril fue 
que todavía no había finalizado la redacción de las bases reguladores de esta 
subvención y que ya se nos informaría. 
No habiendo recibido ninguna información al respecto y teniendo en cuenta a la altura 
del calendario fiscal que estamos, volvemos a preguntar: 
Ha finalizado ya la redacción de las bases reguladoras? 
En caso negativo , en que fecha finalizará la redacción? 
 
7a.- Teniendo en cuenta el optimismo manifestado en el pleno del mes de noviembre 
de 2016 por  Sr. Alcalde , respecto al convenio del Patronat  en el que dijo” Soy 
optimista y pienso que antes de que finalice el año el tema quedará resuelto” 
Han finalizado las reuniones negociadores con el comité de empresa del Patronat 
Municipal de Serveis a les persones? 
 
8a.- Nos comentan vecinos de la calle Anselm Clavé su preocupación respecto a que 
se están levantando las losetas de la calle en concreto a la altura del núm 37, es 
conocedor el equipo de gobierno de esta incidencia? 
¿En caso afirmativo , tiene prevista  alguna actuación próxima para solventar esta 
problemática? 
 
9a.- Quisiéramos saber cuantas personas trabajan en la actualidad  en “El Círcol” , si 
se ha incrementado el número de trabajadores desde que se inauguró esta 
dependencia . 
También quisiéramos saber cuál es la descripción de los puestos de Trabajo  o en su 
caso cual es el Trabajo que realizan, cuando han sido contratadas (fechas), y que 
proceso de selección se ha llevado a cabo, cuáles han sido los criterios seguidos para 
su contratación y qué tipo de contrato tienen. 
 
10a.- En el programa de la pasada Fira de la Primavera y en concreto en el programa 
de actos del domingo 30 de abril de 10 a 20 horas aparece la FIRA DE LA 
ARTESANIA , en relación a esta fira preguntamos: 
¿Quien fue el encargado o responsable del montaje o coordinación de la misma?, Fue 
la misma persona que en las ediciones anteriores? 
¿Cuántas paradas estuvieron presentes? 
¿Qué comparativa, hablando de cifras, se produjo con respecto de la Fira del año 
2016? 
¿Qué productos fueron los que se expusieron? 
Se ha mantenido alguna reunión con los botiguers de la Vila para hacer una valoración 
Y finalmente que valoración política hace el regidor del area de la mencionada fira 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás formula les següents preguntes:    
 
1a.  Preguntem sobre el carrer Sant Antoni Maria Claret, en concret en el tram que va 
des del Camí Vell de Sant Esteve fins a l’Av. Dr. Francesc Massana, que nosaltres 
tinguem constància no hi ha previst fer cap tipus d’arranjament en aquest cas a les 
voreres. La pregunta és serveix per aquest tram però també serveix pels altres: ha 
mantingut l’equip de govern alguna conversa amb FECSA per aprofitar aquesta obra 
civil per intentar soterrar les línies que aquí hi ha unes quantes elèctriques ? 
 



 

 

 

2a. També hem vingut  preguntant en diferents consells rectors sobre la petició d’una 
subvenció per l’equip femení de waterpolo del club natació Martorell que nosaltres 
considerem que estan en una categoria nacional i que de fet altres entitats que tenen 
equips en aquestes categories estan percebent.  
 
3a. Abans ho he comentat quan parlàvem de la moció sobre el tema de l’empresa 
EBONE de Granada. Són coneixedors l’equip de govern si el personal que estan 
contractats aquí per aquesta empresa per a fer les activitats esportives en el CIES 
tenen algun problema amb el que és el seu conveni ?   
 
4a. També ens traslladen veïns del barri del Pla que fa molts dies que s’estan produint 
rebentons d’aigua a la part final de l’Av. Dr. Massana, just al costat mateix de la 
carretera. 
També un altre dels temes, bueno sobre aquesta última voldria saber quins són els 
motius i els informes tècnics per l’empresa del que s’està produint aquests rebentons 
com dèiem de l’Av. Dr. Massana. 
 
5a. També voldríem conèixer, ara fa un any aproximadament es van fer un 
arranjaments van quedar molt bé a la vorera de la Pl. Salvador Espriu, no es va arribar 
a fer tot el tram, en aquells moments se’ns va comentar per part de l’equip de govern 
que la segona fase es produiria el més aviat possible. Havent passat ja tot  aquest 
temps preguntem si ho tenen previst fer–ho el que és la part final que dona justament 
al pàrquing. 
 
6a. També hem pogut veure una resposta que se’ns va traslladar davant d’una 
pregunta sobre les persones de mobilitat dificultosa que porten unes cadires de rodes 
però a nivell elèctric, se’ns va comentar que havia una normativa, que havia un informe  
que amablement se’ns va passar, però recordem que aquest informe és un informe 
preventiu i que es va fer a l’any 2011. Té previst l’equip de govern fer alguna actuació 
per poder solventar aquest problema que tant estan patint les persones que tenen 
aquestes petites motos elèctriques; ha pensat l’equip de govern de demanar a la 
Generalitat de Catalunya que faci una normativa sobre l’accessibilitat. Els hi recordo 
que el departament que ha de fer aquesta normativa és la conselleria de Benestar 
Social. 
 
7a. Després sobre preguntes que vam traslladar en concret en el darrer Ple, mirant per 
sobre les respostes havia una que deien que la va fer la regidora : “hemos observado 
en el programa de actos de la Feria de Primavera que el sábado 29 de abril en el Pg. 
del Quarter tendrá lugar la tercera Feria Gastronómica, ¿cuál ha sido el canal de 
comunicación establecido para ofrecer a los diferentes establecimientos de Martorell la 
posibilidad de participar en esta feria ? ¿Quién  ha sido la persona o que departamento 
ha coordinado esta comunicación y posteriores reuniones ?” La resposta més concisa 
no pot ser : “el canal de comunicació utilitzat ha estat el telefònic, el departament de 
cultura del Patronat Municipal de Servei d’Atenció a les Persones de Martorell és qui 
ha coordinat aquestes actuacions “ . Bé, de fet ja ha sortit abans aquí el que era una 
pregunta que  em sembla que ha traslladat la regidora Raquel Pérez.     
 
8a. Tenim la pregunta número 9, no,  el problema és que em donen les respostes quan 
comença  l’apartat de precs i preguntes, no es preocupi que la trobo de seguida. 



 

 

 

En l’oferta de feina de Martorell Emprèn de 22 de maig, controladora accessos i neteja 
a Martorell, leo textualmente : “ servei local d’ocupació de Martorell cerca controladora 
d’accessos en una fàbrica i neteja d’oficina preferiblement perfil d’una estatura 
recomanable 1,70 jornada complerta, meitat de la jornada de control d’accessos, l’altra 
meitat de la jornada de la neteja de les oficines, preguntamos deia la regidora, 
directament 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 i discriminatoria  ? Pueden dar instrucciones para 
que la retiren ? . I la resposta que se’ns dona   : “ Els criteris de gestió de la informació 
de les ofertes a les que donen publicitat mitjançant els diferents canals que disposa la 
regidoria de  Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell de forma directa o de 
forma indirecta a través entre altres de les xarxes Xaloc de la Diputació, es basen en la 
voluntat d’afavorir i facilitar la recerca de treball per part de les persones demandants 
de feina aturades o no , respectem la valoració que vostè realitza en relació a l’oferta 
de treball a que fa referència malgrat no compartir-la i considerem que es tracta d’una 
pura opinió o judici de valors, en aquest cas es considera que es tracta d’una legítima 
preferència per part de l’empresa a l’hora de definir el perfil de la persona que ha de 
realitzar les tasques de treball ofert atès que no vulnera cap normativa considerem que 
no cal retirar-la”.  
Bé, jo torno a preguntar i a opinar com diu aquí que és respectable, que és una oferta 
sexista, m’he fixat avui que continua apareixent a les ofertes de treball i torno a 
demanar al regidor Amat que retiri aquesta oferta, sempre segons la nostra opinió 
sexista del tot. 
 
El Sr. Alcalde, diu : No Sr. Tomás, no , el que passa és que com que primer ha fet un 
prec i algun company seu li ha dit no, no, fes la pregunta i a llavors, la pot retirar ? 
Llavors he pensat ja està, perquè inicialment feia un prec, cap problema, gràcies . 
     
9a. I la darrera pregunta és, en relació a la moció aprovada el passat mes de juliol del 
2016 amb el títol  “Adhesió  a la campanya no puc esperar” , on els acords varem ser 
entre d’altres adherir-se al projecte “no puc esperar” amb la finalitat de col·laborar i 
ajudar en la difusió i la seva campanya, segon promoure l’adhesió dels comerços i 
associacions de Martorell al projecte “no puc esperar”, tercer promoure la difusió del 
projecte “no puc esperar” a tota la ciutadania en especial atenció als comerços i als 
CAPS del municipi , quart promoure campanyes divulgatives sobre les malalties 
digestives per a tota la ciutadania en col·laboració amb les entitats especialitzades, 
havent  passat  ja un temps l’ACU ens trasllada la pregunta per conèixer el detall de 
les accions que ha programat l’Ajuntament de Martorell respecte als acords adoptats 
en la moció esmentada amb anterioritat , recordem que estàvem parlant d’un Ple del 
mes juliol, aviat farà un any, del 2016.     
 
D) PRECS. 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez, diu:  Rogaría que se establezca unas 
directrices para la presentación, adhesión y esmenas en cuanto a las mociones, ya 
que cada Pleno surge la misma problemática y a la hora de presentar, adherirse, votar 
esmenas y traslado de las mismas nunca queda claro como está regulado pues el 
ROM lo establece de modo muy genérico, solamente es voluntad política  que la orden 
del día funcione y que sea mas dinámica.  
 



 

 

 

El regidor Sr. Lluís Tomás, diu:   
 
1r. Per començar parlem d’alguns parcs públics, de fet ja l’anterior Ple a l’apartat de 
precs ja vaig demanar alguns precs per aviam si feien alguna actuació en concret a 
dues places Verge de Núria i Sant Jordi, en el barri del Carme, Verge  del Carme, 
vostè em va dir que ho intentarien fer el més aviat possible, de moment no s’ha fet, 
però ara pregunto sobre una pregunta que ens traslladen els veïns del barri Pont del 
Diable sobre la que ha estat recent finalitzada obra a la Pl. Germanes Maestre sobre la 
possibilitat que hauria de situar una tanca de fusta tal  com fa el tros que dona abaix a 
la carretera en el carrer Revall, posar una barana de fusta tenim en compte que allà hi 
ha uns gronxadors, etc. i que els nens,nenes en qualsevol moment poden saltar al que 
és el carrer Revall amb el trànsit que això té.  
 
2n. També parlen d’altres parcs, ens agradaria, faig el prec de que fessin alguna cosa 
més pel manteniment que fos més exhaustiu en tres parcs, com per exemple el parc 
dels Països Catalans al costat mateix de la plaça,  del Parc Europa , el parc existent 
Illa de Santacana i també el petit parc instal.lat al barri de l’empalme al carrer Tit que 
en el seu moment ja vam fer la queixa o suggeriment al prec, vostès ara fa ja  un any i 
mig van fer un manteniment que ja no s’ha tornat a produir. 
 
3r. I fa una estona un veí que estava aquí en el Ple ha tingut que marxar i m’ha trasllat 
la pregunta que en la Pl. del Blat en concret hi ha diferents columpios, tobogans, etc. 
de fusta que tenen uns cargols que sobresurten i pregaria si poden fer alguna 
actuació, no perquè sigui un perill pel cargol que segur que estan homologats, però 
sobretot alguna protecció per exemple m’ha traslladat que el dia d’ahir va fer molta 
calor, m’ha mostrat unes instantànies on el seu fill entremaliat suposo va ficar la ma en 
algun d’aquests cargols i es va acabar cremant i va tenir que ser portat a urgències.          
 
 4t. També m’agradaria fer un prec i que vostès ho contemplin, m’ho han dit també 
diferents veïns sobretot els que anem en cotxe sortint del carrer Independència que 
dona directament accés a la Pl. de l’Església possiblement pregaria que fiquessin un 
mirall al front per evitar tenint en compte que la visibilitat és molt dolenta per no dir 
nul·la pot acabar provocant un accident. 
 
5è. També em traslladen veïns del barri del Pla, aquest és un prec que faig concret al 
Sr. Bargués perquè segons m’han comentat el veïns ja li van traslladar amb ell, és 
sobre la instal·lació d’una nova entitat bancària , fantàstic, però que té una pantalla 
visual lumínica amb molts colors i que està encesa en funcionament dia i nit , aquests 
veïns em traslladen el prec de que vostès parlin amb l’entitat bancària perquè de 
moment em diuen  encara no però quan arribi l’estiu serà molt difícil poder dormir 
tenint en compte la lluminària que fa aquesta pantalla just als pisos que hi ha al front. 
 
6è. També em traslladen veïns Sr.  Alcalde faig el prec per veure si vostès recentment 
va haver una festa a la plaça o als jardins que hi ha just darrera del Centre   Cultural, jo 
la música va estar fins les quatre del matí segons els veïns, si poden fer algun tipus de 
control sobretot amb el soroll exagerat si hi ha algun medidor vostès puguin fer algun 
control perquè els veïns no acabin, tot i respectant les festes, no acabin patint fins les 
tantes aquest tema del soroll. 
 



 

 

 

7è. He deixat pel final un prec que ja va sortir aquí a la Junta de Portaveus que parla 
de l’hospital, que parla de l’hospital i en concret del que va ser la presència aquí del 
president de la Generalitat el dia 21, nosaltres ja vam traslladar la nostra queixa aquell 
dia a la Junta de Portaveus de fet ho va fer el Sr. Simón, sobre que els regidors del 
consistori no havíem tingut constància    justament dels actes que es farien aquell dia a 
l’hospital comarcal. De fet nosaltres el nostre grup, jo com a portaveu vaig rebre una 
invitació el mateix dia 21 a les 10 h del matí convidant-nos amablement perquè venia 
aquí a la sala de plens a una recepció el president de tots, el Sr. Puigdemont , vaig 
venir com vinc normalment a totes les invitacions que vostès em traslladen o intento 
venir, però en cap moment es parlava dels actes que com deia després es produirien a 
l’hospital, bé de fet seguint una mica la polèmica  que s’ha produït aquests dies a la 
premsa sobretot, m’he posat en contacte amb els alcaldes de la comarca de la zona 
d’influència de l’hospital per saber com havien estat convidats ells o no, i bé de fet el 
dia 5 l’alcalde, alcalde de municipis colindants, l’alcalde d’Esparreguera en concret és 
qui m’ha passat el correu i diu : “L’Il·lustríssim Sr. Xavier Fonollosa i Comas, alcalde de 
Martorell i president del Patronat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de 
Martorell, es plau a convidar-vos a l’acte inaugural del 850 aniversari de l’hospital de 
Martorell que serà presidit pel molt honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajor, 
President de la Generalitat de Catalunya “, o sigui que aquesta invitació ja va estar 
enviada el dia 5 d’abril , nosaltres no tenim constància i aquí la invitació l’envia 
l’alcalde en nom de la Junta de Patrons que recordem ell és el president com diu aquí i 
que altres regidors en formen part. Ja he dit la polèmica generada en altres 
ajuntaments per cert li recordo...       
 
El Sr. Alcalde, diu : Sr. Tomás, el prec quin és ? És que la part de precs és per fer el 
prec no per fer un discurs i desprès pregar, per tant... vagi acabant si us plau, 
bàsicament perquè és tard i la part de precs és per pregar.   
 
El regidor Sr. Lluís Tomás, continua: De seguida acabo Sr. Alcalde, per cert,li prego 
que el més aviat possible contesti les cartes o la carta que ha rebut vostè de l’alcalde 
Eduard Rivas, demanant i mostrant la seva queixa, també prego que aquestes coses 
com les que van passat aquell dia que entén que deu ser de l’apartat de protocol, 
siguin corregides.  
 
8è) També comentar i amb això acabaria, un prec d’intentar respectar les mocions, tinc 
aquí una moció amablement del 18 d’abril de 2016, una moció que va ser aprovada 
per unanimitat i on l’equip de govern parlava d’impulsar juntament amb el Patronat i la 
direcció del l’Hospital i tots els grups polítics dels actes de commemoració del 850 
aniversari de l’existència, escolti’m el prec és Sr. Alcalde intenti respectar no les 
mocions sinó els actes protocol·laris i que nosaltres també som Ajuntament, també 
tenim la nostra representació i li parlo ara personalment no vaig estar d’acord i no em 
va sentar massa bé el fet de que vostès no hi comptessin amb cap grup de l’oposició, 
gràcies i el prec seria aquest.    
 
El Sr. Alcalde, diu : Per aclarir aquest llarg prec que ha fet vostè doncs l’Hospital de 
Martorell tenim la sort de tenir l’hospital més antic de Catalunya 850 anys d’hospital, és 
un hospital medieval i enguany fent 850 anys doncs la Junta de Patrons de l’Hospital 
va voler commemorar aquesta important efemèride, aleshores es va constituir una 
comissió que és la comissió que dissenyava els actes de commemoració, no és l’únic, 
i vam tenir la sort doncs que ens va voler acompanyar el President de la Generalitat el 



 

 

 

molt honorable Carles Puigdemont i Casamajor, i com és habitual quan el molt 
honorable president visita alguna vila o ciutat del país doncs ho fa primer a 
l’Ajuntament de Martorell que és on hi ha la representació institucional i aquí jo com 
Alcalde d’aquest Ajuntament vaig convidar a tots els membres de la corporació a venir 
a fer la recepció oficial en aquest Ajuntament i vostè va venir Sr. Tomás, la resta no 
van venir però es van convidar als grups municipals... Sr. Tomás estic parlant jo 
relaxi’s , relaxi’s , estic parlant jo, no cal que cridi , estic parlant jo i li explico, perquè 
vostè va venir , el Sr. Rozalen efectivament el va acompanyar i jo recordo haver-los 
presentat a vostè i al Sr. Rozalen al President de la Generalitat de Catalunya  el molt 
honorable Carles Puigdemont i Casamajor i a partir d’aquí un cop vam acabar la 
recepció oficial va signar el llibre d’honor que sempre és un honor que en aquest humil 
Ajuntament ens visiti el president del nostre país i a partir d’aquí doncs es va començar 
la visita institucional a l’Hospital de Martorell, l’Hospital de Martorell allà no hi havia 
convidat cap alcalde, sinó que allà només hi havia la Junta de Patrons i l’equip directiu, 
i va donar una volta per l’hospital per raons òbvies doncs l’espai és reduït hi ha malalts 
i no hi poden anar 50 o 60 persones al darrera, per tant, aquest és el motiu, i després 
doncs es va anar al Centre Cultural on hi havia el patrons, els alcaldes dels pobles 
dels voltants els quals aquest hospital dona servei com hospital de referència i el 
personal de l’hospital i la Junta de Patrons, a l’igual que els patrons vitalicis que havien 
estat anteriorment patrons i que encara són vius per tant encara estan, i alguns que no 
són vius doncs van venir els seus hereus a recollir una placa d’homenatge que el 
president de la Generalitat   Catalunya  el molt honorable Carles Puigdemont i 
Casamajor i el honorable conseller de Salut el Sr. Antoni Comín   doncs els va lliurar 
un reconeixement per la tasca que havien fet en aquest hospital, per als patrons que 
estan vius com els que no estan vius i que hi havia els seus hereus i aquesta és 
l’explicació d’aquesta jornada de commemoració del 850 aniversari de l’Hospital de 
Martorell, hospital més antic de Catalunya acreditat, per tant jo crec que això és motiu 
d ’allò...  no... els precs els hem acabat, jo estic tancant el Ple, per tant aixequem la 
sessió, bona nit.       
 
=== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les vint-i-tres hores i quaranta set minuts, de la qual s’estén la 
present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE. 
 
 
 


