
 
 
 
 
 
 
 
07/2017. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 17 DE JULIOL 
DE 2017. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 17 de juliol de 2017,  essent les 20:04 hores, es reuneix 
l’AJUNTAMENT PLE, a la Sala  de Plens de la Casa de la Vila, en sessió ordinària 
presidida pel Sr. Alcalde, XAVIER FONOLLOSA I COMAS. 
 
Amb l’assistència dels Regidors senyors/es:  
- NÚRIA CANAL I PUBILL 
- LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ 
- 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 
- MÍRIAM RIERA I CREUS 
- SERGI CORRAL I BARON 
- FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ 
- RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ  
 
Assistits pel Secretari de  la Corporació: 
- JAUME TRAMUNT I MONSONET.  
 
Excusen la seva absència el regidor i la regidora: 
- JOSEP CASASAYAS I PUIG 
-  CRISTINA DALMAU I CERDÀ 
 
El Sr. alcalde diu: Abans d’anar a l’aprovació de l’acta, voldríem tenir unes paraules 
de condol  pel Francesc Martínez de Foix, que ha mort al 63 anys i que va ser 
president dels Special Olympics. Va ser un dels referents en la lluita per la inclusió de 
les persones amb discapacitat intel·lectual en el món de l’esport i en general. Va ser 
president i referent en la lluita per la inclusió d’aquest col·lectiu intel·lectual, va rebre la 
creu de Sant Jordi per la defensa dels drets d’aquest col·lectiu i és una de les 
persones que dins d’aquest col·lectiu doncs ha fet més en aquests darrers anys. Per 
tant, voldríem tenir només unes mostres, voldríem mostrar una mostra condol els seus 
familiars i amics. 
 
A) PART RESOLUTIVA 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (19-06-17). 
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Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de 
juny de 2017. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Hem vist que en aquest acta si que surten una 
demanda que ja fa uns quants plens que teníem, que era que sortissin preguntes i 
respostes, però votarem a favor de l’acta lo que passa és que els hi agrairem que la 
propera vegada les preguntes fossin literals a les que va fer la persona perquè en 
aquest acta surten reflexades les preguntes que van fer fa dos plens, però que les diu 
directament l’alcalde algunes de forma resumida i no literal a com les van fer els grups 
de l’oposició. Els agrairíem que les preguntes fossin literals a com les han fet, però 
votarem a favor. 
 
El Sr. alcalde diu: Molt bé pensi jo crec que les vaig llegir pràcticament totes, i alguna 
potser que feia referència a algunes preguntes d’altres actes, vam anar directament a 
la pregunta, no tenim cap inconvenient però pensin que surten transcrites en el ple del 
mes anterior i per tant sortiran doblement transcrites no tinc cap inconvenient en llegir 
totes les preguntes tal com van ser formulades. Per tant si hi ha alguna qüestió més, si 
Sr. Tomás 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Una mica en la línia que ha comentat el Simón ens 
va semblar bé aquest canvi de criteri el que passa és que em va saber greu que per 
diferents motius que tampoc crec que tinguem que entrar, perquè estem aprovant 
l’acta, hagin perdut tres o 4 mesos que no s’hagi fet així des del primer moment, ja ho 
vam reclamar, penso que el canvi de criteri és positiu i els ciutadans no han pogut 
escoltar, tot i que ho van poder mirar en la web, com vostè ja explicava en el seu 
moment per`penso que és una bona manera, també ens hagués agradat poder llegir 
els regidors el que és la pregunta literal, però dintre el que cap ens sembla bé i també 
el nostre vot serà favorable. 
Jo els hi agraeixo que estiguin d’acord en aquesta manera de contestar les preguntes, 
també val a dir però que sempre s’han contestat les preguntes, absolutament sempre 
s’han contesta totes i cadascuna de les preguntes que vostès com a membres dels 
grups municipals que estan a l’oposició han formulat a l’equip de govern, sempre s’han 
contestat. Es contestaven per escrit perquè el volum era excessiu però donat que 
vostès insistien en què volien que se`s hi contestessin oralment doncs no teníem cap 
inconvenient, així ho hem repetit, i ara els hi contestem oralment en el decurs del propi 
ple següent . per tant doncs sinó hi ha més qüestions passaríem el punt a votació 
 
Sotmesa  a votació és aprovada per: 
-18 VOTS A FAVOR: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, 
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRER, 
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 BARÓN,  FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ 
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-1 ABSTENCIÓ: RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ. 
 
DICTÀMEN DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR: 
 
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DUES FESTES LOCALS 
PER AL'ANY 2018 (EXP. 3273/2017). 
 
La regidora Sra. Núria Canal diu: Es proposen com a festes locals al terme municipal 
de Martorell per l’any vinent el dia 30 d’abril  i el dia 16 d’agost. 
 
Sotmesa  a votació és aprovada per unanimitat. 
 
I.- Segons l’article 2 de l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018, es fixaran, mitjançant una ordre del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, a proposta dels ajuntaments. 

En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
 
Primer.- Proposar com a festes locals al terme municipal de Martorell durant l’any 
2018 les següents: 
- 30 d’abril 
- 16 d’agost. 
Segon.Traslladar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya i disposar es doni publicitat d’aquest a la població de 
Martorell. 
 
DICTÀMEN DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA POSTA A DISPOSICIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA DE LES PORCIONS DE LES FINQUES MUNICIPALS 
AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA DE 
LA INTERSECCIÓ ENTRE LES CARRETERES BV-2433 I C-243B AL T.M. 
MARTORELL”; AIXÍ COM DE L’AUTORITZACIÓ A AQUELLA PER A L’ACCÉS I 
L’OCUPACIÓ TEMPORAL, FINS A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE REFERÈNCIA, DE LES SUPERFÍCIES DE LES 
FINQUES MUNICIPALS AFECTADES (EXP. 535/2017). 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Com vostès sabem el que és el tocar el Torrent de 
les Deveses, hi ha una cruïlla entre la carretera B224, és la de Capellades, hi a la 
connexió lo que és coneix  popularment com el tobogan, amb el que és la carretera de 
Gelida, s’ha demanat, hi ha hagut entre administracions públiques doncs una cessió 
d’uns terrenys per poder fer la intersecció ben feta, i això és el que portem a  aprovació 
avui. 
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El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Nosaltres hem mirat l’expedient a la comissió 
informativa del passat dilluns ens vam abstenir perquè vam observar que tot aquest 
moviment que hi haurà també hi havia persones afectades en les seves finques, però 
mirant-ho bé i demanant  la informació oportuna hem vist que l’ajuntament els hi cedirà 
un espai per deixar els estris i també la cessió d’algun  tros i pensem que és una bona 
solució, perquè el punt ,com bé explicava el regidor Bargués,  és un punt complicat 
que pot portar perillositat, i pe que hem pogut veure en el projecte pot tenir una 
continuïtat de possibles actuacions que es puguin fer en aquell indret, per tant el 
nostre vot que el dia de la comissió va ser abstenció passarà a favorable. 
 
Sotmesa  a votació és aprovada per unanimitat. 
 
Fets 
I.- Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 12 de gener de 
2017 es va aprovar definitivament el projecte constructiu “Millora de la intersecció entre 
les carreteres BV-2433 i C-243b al T.M. Martorell”. 
L’Il.lm. Sr. President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona en data 30 de maig de 2017 (D 5410/17) va dictar la resolució d’inici de 
l’expedient d’ocupació urgent dels béns i drets necessaris per a l’execució de les obres 
del projecte constructiu esmentat. Aquesta resolució es va publicar en el Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona de data 9 de juny de 2017. 
II.- Mitjançant escrit de la lletrada responsable d’expropiacions de la Diputació de 
Barcelona, rebut en aquest Ajuntament el dia 19 de juny de 2017 (núm. 7046 del 
registre d’entrada de la Corporació) se sol·licita, en relació a les quatre finques de 
titularitat municipal afectades per l’execució del referit projecte: 
a) La posta a disposició de la Diputació de Barcelona, a títol tan ampli com en dret 
sigui necessari, de les superfícies de les finques que a continuació s’assenyalen: 
. 56,80 m2 de la finca 11 (polígon 11, parcel·la 9055). 
.117,70 m2 de la finca 12 (polígon 11, parcel·la 9054). 
. 20,50 m2 de la finca 13 (polígon 11, parcel·la 9025). 
. 58,20 m2 de la finca 14 (polígon 11, parcel·la 9026). 
b) L’autorització per a l’accés i ocupació temporal, fins a la finalització de les obres del 
projecte constructiu de referència, de les superfícies de les finques que a continuació 
s’assenyalen: 
. 37,70 m2 de la finca 12 (polígon 11, parcel·la 9054). 
. 14,00 m2 de la finca 13 (polígon 11, parcel·la 9025). 
. 63,20 m2 de la finca 14 (polígon 11, parcel·la 9026). 
Fonaments de dret 
1r. L’article 216 bis del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Lle municipal i de règim local de Catalunya estableix que es produeix una 
mutació demanial si els béns de domini públic dels ens locals i llurs organismes públics 
es poden afectar a serveis d’altres administracions públiques per a destinar-los a un ús 
o servei públic de llur competència. Aquest precepte afegeix que la mutació demanial 
entre administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns. 
Les finques municipals afectades pel projecte constructiu de constant referència, 
segons consta al Cadastre són camins, per la qual cosa són béns de domini públic 
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municipal d’ús públic, tal com prescriu l’article 4 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals. Per tant, si unes porcions d’aquestes finques es destinen a la millora de la 
intersecció entre les carreteres BV-2433 i C-243b –carreteres titularitat de la Diputació 
de Barcelona- al terme municipal de Martorell, s’afectarien a un ús públic d’una altra 
administració pública, com és la Diputació de Barcelona   
2n. La legislació de règim local no regula expressament quin és l’òrgan competent per 
posar a disposició d’una altra administració pública els béns necessaris per a 
l’execució d’una obra pública, ni tampoc quin és l’òrgan competent per autoritzar a una 
altra administració pública l’accés i l’ocupació temporal dels béns necessaris per a 
l’execució d’una obra pública.  
No obstant, tant la posta a disposició, com l’autorització per a l’accés i l’ocupació 
temporal s’emmarquen dintre d’un procediment d’expropiació forçosa, i l’article 3.4 del 
Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa, preveu que quan expropiï el municipi 
correspon a l’Ajuntament en ple adoptar els acords en matèria d’expropiació que 
conforme a la Llei o a aquest Reglament puguin ser recorreguts en via administrativa o 
contenciosa. Els acords plenaris que s’hagin d’adoptar en el procediment expropiatori 
es poden prendre per majoria simple, perquè no es troben dintre de cap dels supòsits 
en que l’article 47.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local exigeix majoria 
absoluta. 
En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Posar a disposició de la Diputació de Barcelona a títol tan ampli com en dret 
sigui necessari, per tal que pugui executar les obres del projecte constructiu “Millora de 
la intersecció entre les carreteres BV-2433 i C-243b al T.M. Martorell”, les superfícies 
de les finques de titularitat municipal que a continuació s’assenyalen: 
. 56,80 m2 de la finca 11 (polígon 11, parcel·la 9055). 
. 117,70 m2 de la finca 12 (polígon 11, parcel·la 9054). 
. 20,50 m2 de la finca 13 (polígon 11, parcel·la 9025). 
. 58,20 m2 de la finca 14 (polígon 11, parcel·la 9026). 
Segon.- Autoritzar la Diputació de Barcelona per a l’accés i l’ocupació temporal, fins a 
la finalització de les obres del projecte constructiu de referència, de les superfícies de 
les finques de titularitat municipal que a continuació s’assenyalen: 
. 37,70 m2 de la finca 12 (polígon 11, parcel·la 9054). 
. 14,00 m2 de la finca 13 (polígon 11, parcel·la 9025). 
. 63,20 m2 de la finca 14 (polígon 11, parcel·la 9026). 
Tercer.- Establir que, un cop hagin estat executades –amb els corresponents 
amidaments definitius- i recepcionades les obres del projecte constructiu “Millora de la 
intersecció entre les carreteres BV-2433 i C-243b al T.M. Martorell”, caldrà tramitar el 
corresponent expedient de mutació demanial de les porcions de les finques de 
titularitat municipal que hagin de passar a ser de titularitat de la Diputació de Barcelona 
per raó del nou ús públic al qual estaran afectes. 
Quart.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, així com a l’àrea de territori 
i sostenibilitat d’aquest Ajuntament. 
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4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP AMB L'ADHESIÓ DELS 
GRUPS DE CIU, ERC, MOVEM I SOM PEL SUPORT ALS CENTRES ESPECIALS 
DE TREBALL (CET) I EL RETORN DELS DRETS LABORALS A LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Només fer, ara la passo a llegir, abans de res agrair a 
tots els grups que s’han adherit en aquesta moció i tot i que després sortirà a la 
intervenció posterior  per tancar el punt dir que...reconèixer la labor que l’ajuntament 
de Martorell en especial en el CET de Martorell, tenint en compte que en tot Catalunya 
només hi ha quatre centres especials de treball gestionats a nivell municipal i un d’ells 
és el de Martorell, per tant el reconeixement per davant de la feina que s’està fent fa 
molts anys aquí a Martorell. A continuació, llegeix la moció: 
Atès que com a municipi inclusiu tenim com a objectiu treballar per assolir l’autonomia 
personal i una vida independent de les persones amb discapacitat. 
Atès que cal garantir una cartera de serveis socials amb ajuts i suports tècnics per 
donar màxima autonomia, potenciar la promoció de l’autonomia personal i els serveis 
de suport psicosocials i educatius. 
Atès que cal una atenció preferent a les persones amb discapacitat en tots els 
programes, projectes i accions d'integració laboral que promogui el municipi. 
Atès que cal potenciar un pla de suport, amb programes específics, que contempli les 
necessitats per a l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones amb especials 
dificultats, concretament les persones amb problemes de salut mental i les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
Atès que s’han de continuar impulsant fórmules de treball protegit i de formació per a 
persones amb discapacitat i/o amb malalties mentals greus, així com la contractació 
preferent de Centres Especials de Treball (CET), centres ocupacionals i empreses 
d’inserció per desenvolupar projectes sostenibles i d’interès per al municipi, sempre 
segons uns estàndards de qualitat i uns objectius definits. 
Atès que són empreses que tenen la missió d’oferir llocs de treball de qualitat a 
persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent amb discapacitat, o  bé que 
no poden integrar-se a l’empresa convencional. 
Atès que a Catalunya hi ha més de 210 CET, que actuen en molt diversos sectors 
productius i que ocupen més de quinze mil persones amb discapacitat.  
Atès que aquests CET actuen com qualsevol organització en l’àmbit de l’economia 
social i per això han d’assolir un doble objectiu: social i econòmic.  
Atès que els CET són, per tant, una peça clau de l’economia social, sostenible, 
competitiva i solidària del nostre país. Són empreses molt arrelades al nostre territori i 
amb un gran impacte també de la seva tasca en la nostra població.  
Atès que gràcies als CET podem conèixer millor les capacitats dels seus treballadors i 
treballadores i ens permet trencar amb els estereotips existents sobre les capacitats de 
les persones. 
Atès que els CET són la principal via d’inserció sociolaboral per a persones amb 
discapacitat que existeix al nostre país, tal com confirmen diversos informes de les 
organitzacions sindicals. 
Atès que des del Grup Municipal Socialista i Convergència, creiem que les necessitats 
dels i les conciutadans i conciutadanes amb discapacitat i, per tant, les polítiques 
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socials que garanteixen els drets de ciutadania han de posar-se al centre de l'agenda 
política, proposem al Ple de l’Ajuntament de Martorell  els acords següents: 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris per 
garantir la subvenció del 50% del Salari Mínim Interprofessional a tots els treballadors i 
treballadores amb discapacitat dels Centres Especials de Treball de Catalunya, i el 
75% del Salari Mínim Interprofessional per al col·lectiu d’especials dificultats, 
respectant o millorant en tots els seu termes el que es garantia a les bases vigents en 
finalitzar l’any 2010. 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a que la convocatòria corresponent a les 
Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) en el marc dels serveis 
d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres 
especials de treball mantingui les bases de l’exercici 2010, actualitzant els imports per 
treballador atesos els costos salarials de la ràtio de suport exigit per aquestes unitats 
de servei. 
Tercer.- Reclamar al Govern Espanyol que doti l’Eix 3 (Oportunitats d’ocupació) de la 
Conferència Sectorial de Treball i Assumptes Socials dels recursos necessaris i 
suficients per a subvencionar el 50% del Salari Mínim Interprofessional a tots els 
treballadors i treballadores amb discapacitat dels Centres Especials a Catalunya, així 
com a les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP).  
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a eliminar els topalls establerts des del 2011, 
que deixen fora de subvenció del 50% del Salari Mínim Interprofessional les noves 
contractacions dels Centres Especials de Treball.  
Cinquè.- Publicar de manera immediata la nova convocatòria d’ordres, després d’un 
procés de negociació i acord de les entitats del sector per a totes les línies de 
subvenció pendents i d’assegurar que l’any 2018 les noves ordres es publiquin dins el 
primer trimestre de l’any. 
Sisè.- Incloure en els pressupostos de la Generalitat per al 2018 un fons de 
rescabalament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció de 
l’SMI i les USAP als centres especials de treball, per a assegurar els drets dels 
treballadors i evitar la tensió de tresoreria dels centres especials de treball. 
Setè.- Continuar disposant d’espais de concertació amb el sector de les persones amb 
discapacitat que es tradueixi en un model Treball Protegit a Catalunya, que compti 
amb el màxim consens de les entitats representatives del sector, asseguri el 
compliment dels drets de totes les persones amb discapacitat i inclogui criteris de 
discriminació positiva cap al col·lectiu d’especials dificultats. 
Vuitè.- Treballar, durant el 2017 i 2018, paral·lelament a la taula de treball protegit, un 
Pla Específic adreçat a fomentar la inserció a l’empresa ordinària i a l’ocupació de 
qualitat per a les persones amb discapacitat, que discrimini positivament aquelles 
persones amb especials dificultats en relació a la seva discapacitat i garanteixi els 
suports necessaris per desenvolupar la seva activitat productiva amb normalitat.  
Novè.- Incrementar notablement, durant l’any 2018, les insercions al mercat ordinari 
de persones amb discapacitat, així com el nombre d’inspeccions laborals a les 
empreses en relació amb compliment de la reserva de llocs de treball per a persones 
amb discapacitat de la Llei General de Discapacidad, aprofitant el pressupost ja 
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destinar a la inserció laboral i a la contractació per part de l’empresa ordinària i 
potenciar el paper d’ajut a la transició cap al treball ordinari.   
Desè.- Seguir potenciant els Centres Especials de Treball d’economia social i 
cooperativa del nostre municipi, per a la plena inclusió laboral i social de les persones 
amb discapacitat i les d’especial dificultats, reforçant els aspectes relacionats amb la 
reconversió d’activitats obsoletes, la democràcia interna, el suport a la inversió i 
reinversió dels beneficis, i el treball en xarxa que permeti oferir nous serveis i 
productes amb valor afegit. 
Onzè.- Donar compliment al punt 110 de la Resolució 306/XI, del Parlament de 
Catalunya, sobre l’orientació política General del Govern, per habilitar l’accés a les 
línies de crèdit de l’Institut Català de Finances i fer efectiu el pagament dels interessos 
de demora per l’impagament de la Generalitat als Centres Especials de Treball, i pel 
que fa al manteniment dels llocs de treball actuals i de les unitats de suport a l’activitat 
professional.   
Dotzè.- Fer arribar aquests acords al Ministeri de Treball i Assumptes Socials del 
Govern de l’Estat, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, al Govern 
de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’entitat per a la Discapacitat Intel·lectual a Catalunya 
(DINCAT), al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat  
(COCARMI),  a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les 
entitats socials del municipi que treballen amb i per a les persones amb discapacitat.  
  
El regidor Sr. Francesc Arpal diu: El Grup Popular tot i no afegir-se a la proposta de 
la moció nosaltres la votarem a favor i la recolzem.  No obstant el que sí volíem posar 
de manifest és que aquesta moció o una de molt semblant ja es va aprovar al 
Parlament de Catalunya el passat 1 de juny i es va aprovar precisament amb l’únic vot 
en contra de Junts pel Sí.  Clar, queda molt bé aquí tots junts i tal, però on realment es 
tenen que aprovar les coses i tirar endavant doncs allà van votar que no.  Què passa? 
que tota l’Oposició fa el contrari doncs va votar que Sí i llavors l’Oposició va forçar al 
Parlament a demanar aquesta subvenció del 50% del salari mínim dels discapacitats 
dels centres especials.   
Bé, des del Grup Popular considerem que seria molt més adient que la Generalitat de 
Catalunya prioritzés en tot allò que és realment important pels ciutadans, prioritzés 
doncs també pel que fan als diners públics a retornar els drets laborals a les persones 
amb discapacitat, entre altres que no pas com ja ens té venint acostumats des de fa ja 
massa temps doncs ara en preparar un referèndum per l’1 d’octubre al marge de la 
Llei que l’únic que de moment estan aconseguint és dividir i frustrar una part important 
de la societat catalana i també com s’està veient en aquests últims dies també els 
propis membres de l’antiga Convergència i actual PDeCAT, moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. José Simón diu: El nostre grup municipal Movem Martorell presentem 
aquesta moció conjuntament amb la resta de grups i volíem fer només un petit apunt.  
Recordem que des del 2011 és un col·lectiu altament castigat per la Generalitat de 
Catalunya com pel Govern Espanyol.  Recordem que l’actual Govern de la Generalitat 
de Catalunya planteja presentar una nova ordre que podria deixar a 2.700 treballadors 
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i treballadores amb discapacitat a l’atur i posar en perill també la sostenibilitat té més 
de 67 del nostre país.  Recordem que la Generalitat que aquests col·lectius d’entitat 
representatives tant del sector de les persones amb discapacitat física, com 
intel·lectual han expressat públicament el seu posicionament contrari a aquesta ordre 
que abans hem mencionat i també recordar que la lentitud a l’hora de fer aquesta 
ordre provoca que el Centres Especials de Treball tinguin una tensió de tresoreria 
insuportable a causa dels 26.000.000 en concepte de subvenció del salari mínim 
interprofessional que el Govern de la Generalitat no transfereix.  Tot això també suma 
a que des del 2011 el Govern Central, el Govern d’Espanya va fer una davallada de la 
Conferència Sectorial a la part que anava dedicada a aquest tipus de col·lectiu que és 
el treball que ha de ser altament protegit, va baixar molt el pressupost i va obrir la porta 
a que entitats amb ànim de lucre entressin a aquestes convocatòries que hi ha.  Això 
ha fet que, Buenos, que no avanci com nosaltres creiem que hauria d’avançar i 
portant-lo també una mica al terreny municipal que sempre ho intentem fer, sempre 
que hi ha alguna moció, sempre hi ha alguna pregunta intentem baixar a la realitat de 
Martorell.  Sí que ens agradaria i és una proposta que hem fet històricament des de 
Movem, ho portàvem al nostre programa electoral i ho continuem demanant, intentar 
que el Centre Especial de Treball de Martorell tingui més treballadors, tingui més 
competències i pugui assumir alguna de les tasques que actualment fan multinacionals 
de forma privada.  Exemples a fora n’hi ha, n’hi ha uns quants, està el Centre Especial 
de Treball Cooperativa no obert a Vilafranca que va començar amb 5 treballadors i en 
l’actualitat son més de 100 treballadors, portant jardineria municipal, servei de recollida 
d’oli, escombraries, paper, o sigui han ampliat els serveis que ofereixen al municipi i 
això fa que hagin pogut ampliar la seva plantilla i una aposta que també han fet a Vic i 
que també va amb el mateix sentit que és donar més contingut al Centre Especial de 
Treball, donar’ls-hi més feina i poder generar ocupació per a les persones del nostre 
municipi, en aquest cas ocupació altament protegida.   
Com hem dit presentem la moció conjuntament i votarem a favor, gràcies. 
 
La regidora Sra. Núria Canal diu: Des de l’Equip de Govern també ens adherim a la 
moció presentada pel Partit Socialista tal i com ja s’ha comentat i com bé saben a 
Martorell tenim un Centre Especial de Treball que he gestionat íntegrament des de 
l’Ajuntament de Martorell tal i com han comentat el Sr. Tomás, en concret és un dels 4 
que hi ha a tot Catalunya que ho està gestionant i ho seguirà fent d’aquesta manera i 
hem de recordar també que malgrat la crisi aquests darrers anys se seguit impulsant el 
Centre Especial de Treball i a poc a poc hem anat ampliant serveis que es presten 
amb els seus treballadors que fan una tasca fantàstica i impagable. 
El Centre Especial de Treball o CET de Can Cases hi treballen 22 persones.  Estan 
repartides en diferents tipologies de tasques, des del manipulat, des de conserges, tots 
vostès també poden veure fins i tot que el CET gestiona tot l’aparcament de la nova 
biblioteca on els treballadors donen un tracte exquisit als clients que hi aparquen el 
cotxe i així ens ho han, ens ho transmeten dia darrera dia.  Martorell és a dia d’avui 
també un poble totalment inclusiu on des de l’Equip de Govern s’impulsen tots aquells 
projectes que son possibles per a millorar la vida de les persones en aquestes altres 
capacitats.  També tenim un Servei de Teràpia Ocupacional i un Servei Ocupacional 
d’Inserció el que coneixem amb els acrònims de STO i SOI que estan allà.. estan 
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situats allà a Can Serra des d’on s’elaboren totes les flors que hi ha plantades al nostre 
poble.  Això és innegable que fan una feina fantàstica, hi ha més de 80.000 plantes 
que estan plantades a tots els jardins i a tots els parcs de Martorell.  També recordem 
que Martorell és Vila Florida amb les tres flors i continuant amb aquest línia també 
s’està treballant per a poder fer realitat a Martorell una residència per a persones amb 
discapacitat i no dubteu, no dubtin que abans del 2019 tindrem la residència malgrat, 
aquí sí que és cert que no hem aconseguit la.. no hem tingut la unanimitat per tirar.. 
per titar endavant a totes les forces polítiques però igualment ho farem.  Aquesta 
moció per tant no fa més que posar de manifest el compromís que des d’aquest Equip 
de Govern tenim amb les persones en especial, en aquest cas, amb les persones que 
treballen en tots els centres especials de treball.  Aquesta moció té doncs els mateixos 
compromisos que es va adquirir a l’1 de juny al Ple del Parlament de manera unànim.  
Tots  els grups parlamentaris es van posar d’acord per aquesta moció, amb aquesta 
moció i això és molt important.  Queda palès doncs que des del Govern de la 
Generalitat hi ha la voluntat també de treballar des de fa més d’un any entorn del que 
coneixem com la Taula del Treball Protegit en la cerca d’un consens entre els diversos 
actors i pluralitats que hi ha en l’àmbit del treball protegit i dels centres especials del 
treball que hi ha a Catalunya.  Un treball que s’ha fet i es continua fent en la cerca 
d’aquest diàleg.  Tot aquest treball el que ha buscat és només un objectiu que és 
acordar un model entre tots on sobretot es vol donar resposta a aquests col·lectius 
d’especials dificultats i aquesta és la voluntat, és la nostra voluntat, tant des del 
Govern Municipal com des del Govern del nostre país i és important també recordar la 
vegada que per primer cop després de molts i molts anys de crisi hi ha hagut un 
increment en el pressupost de la Generalitat dedicat a aquest camp, en concret han 
incrementat uns 12.000.000, s’ha situat en 80.000.000 dels quals 35 és en fons propi i 
això denota doncs que hi ha, que hi creiem, que hi ha una voluntat ferma en aquest 
camp, per tant, i això a més a més no ho fa cap altra comunitat autònoma.  Amb això 
el que volem és assegurar l’ajut a tothom a treballar en un centre especial de treball.  
Tanmateix doncs també s’ha reclamat els recursos necessaris i suficient en la 
Conferència Sectorial, així com també s’han incrementat els recursos en la inserció en 
el mercat ordinari que també s’han doblat els esforços per part de la Generalitat i son 
ajuts que també s’han recuperat després de molts anys doncs que no hi eren, tant 
ajuts a aquests centres com ajuts a les empreses que fan la inserció de persones amb 
aquests dificultats.  Per tant, com bé sabem, som un equip que apostem i apostarem 
per les persones.  És un tema que ens ocupa i ens preocupa, ho diem aquí, ho diem a 
arreu, per que a més a més parlem amb l’exemple i actuem amb el mateix i no 
deixarem mai de seguir potenciant-lo i millorant-lo, per tant, i per tot això creiem que 
aquesta moció és important i a més a més celebrem que tots els partits polítics aquí 
representats tinguem i hàgim aprovat i pensem el mateix. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Comentar el que he dit en la primera intervenció 
abans de llegir la moció content i satisfet per que tots els grups s’hagin adherit tot i que 
el Partit Popular també ha mostrat la seva intenció de votar  favor i també crec que és 
de justícia dir-ho que en aquesta moció va estar consensuada dos o tres esmenes que 
es van fer amb el grup de govern amb la avui absent regidora Cristina Dalmau i per 
tant vans sortir plasmades aquestes aportacions.  No seré jo pas qui tingui de sortir en 
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defensa de l’Equip de govern però recordar que hi ha hagut una certa discrepància 
entre el que es va.. el que s’ha dit que es va aprovar en el Parlament de Catalunya, sí 
que es va presentar una proposta que després va tenir unes esmenes i en concret per 
a clarificar-ho totes les propostes tret en el.. en el tots els acords tret del primer i el 
segon, tots el grups van votar a favor, tret del grup Junts pel Sí, per tant això ja li vaig 
comentar a la regidora Dalmau que en semblava una bona iniciativa que vostès aquí a 
nivell del Govern Municipal i això una  mica penso demostra el que és l’interès que ha 
comentat i l’aposta la regidora Canal, vostès han contradit si seria la paraula el seu 
grup municipal i qui han votat a favor de tots els acords quan en aquell cas, en aquests 
dos primers acords Junts pel Sí va votar en contra però bé va sortir endavant amb la 
resta de grups.  Tots els altres acords efectivament van estar aprovats per unanimitat. 
Destacar d’aquesta moció alguns punts que jo crec que son important, el punt primer 
de l’acord parla de destinar recursos econòmics per a garantir la subvenció del 50 % 
del salari mínim interprofessional a tots els treballadors amb discapacitat dels CETS de 
Catalunya, però també parla del 75 %, que aquí no s’ha dit, del salari mínim 
interprofessional per a aquest col·lectiu d’especial dificultat.  Cal recordar que 
justament aquí a Martorell el nostre CET Martorell té les persones, o la major part de 
les persones que complirien entre cometes aquests requisits, per que aquestes 
persones d’especial dificultat son persones amb malaltia mental o discapacitat 
intel·lectual, per tant estem reclamant una cosa que es podrien beneficiar els 
treballadors d’aquí, del CET Martorell i que tot i que no fos l’interès també podria 
descarregar  una mica la despesa que aposta l’Ajuntament en el que és el pagament 
de la part corresponent al salari mínim.   
També hi ha un altre punt que parla d’instar al Govern de la Generalitat a eliminar els 
topalls establerts des del 2011, un fet que tenim constància s’ha produït o es produirà 
en propers dies, que volia dir això? Que quan un centre especial de treball tenia 
assignat 50 treballadors, aquells estaven inclosos en el 50 % però tots els que hi 
entressin no tenien aquell dret, per tant es reclama o es demana poder retirar aquest 
topall que repeteixo estava des del 2011 i que és un tema que es voldria recuperar. 
També reclamar al Govern de l’Estat Espanyol  que doti l’Eix tres a assegurar en les 
seves aportacions en aquest  cas a la Generalitat de Catalunya del 50 % del SMI un 
fet que actualment no es compleix tenint en compte que les aportacions  que fa el 
Govern de l’Estat Espanyol a la Generalitat de Catalunya hi ha una barreja de diferents 
conceptes i aquest no queda clarificat. 
També en el punt cinquè parla de publicar les convocatòries de les línies d’aquest 
abans que finalitzi el primer trimestre de l’any i que en el cas de no fer-se produeix 
com ha dit el company Simón una tensió, un ofec de tresoreria en els diferents centres.  
Pensem que cal assegurar els drets d’aquests treballadors.  Aquest 2017 l’Ordre va 
ser publicada a primers del mes de juliol, un fet que ha produït aquest ofegament en 
els centres especials de treball.  La prova la tenim en el CET Martorell que és 
gestionat per l’Ajuntament.  Els treballadors no han tingut cap problema gràcies a la 
gestió que fa l’Ajuntament, però després en parlarem segons l’estat d’execució, com 
deien del que parlarem  després del pressupost actual 2017 es pot observar que 
l’Equip de Govern va pressupostar uns ingressos de 97.953 € i a data 5 de juliol 
només s’han cobrat 12.765, entenem que aquí hi ha l’Ajuntament el recolzament de 
l’Ajuntament al darrera i no ho pateix el Centre Especial de Treball però sí que els 
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altres centres especials de treball que no tenen el suport d’aquests ajuntaments en 
concret com ha dit la regidora quatre pateixen aquest ofegament . 
Jo crec que un altra punt important és el continuar treballant amb la Taula de Treball 
Protegit, amb Plans específics que fomentin la inserció però aniríem un mica més enllà 
inclús a l’empresa ordinària i seguir potenciant els CETS per la plena inclusió laboral i 
social de les persones amb discapacitat i l’ús especial d’aquestes persones que tenen 
amb les seves dificultats.  Per tant encantat de que tots els grups votin a favor i jo crec 
que fem un pas de justícia, sobretot per les persones que pateixen aquesta 
problemàtica.  Gràcies Sr. alcalde. 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat. 
 
Atès que com a municipi inclusiu tenim com a objectiu treballar per assolir l’autonomia 
personal i una vida independent de les persones amb discapacitat. 
Atès que cal garantir una cartera de serveis socials amb ajuts i suports tècnics per 
donar màxima autonomia, potenciar la promoció de l’autonomia personal i els serveis 
de suport psicosocials i educatius. 
Atès que cal una atenció preferent a les persones amb discapacitat en tots els 
programes, projectes i accions d'integració laboral que promogui el municipi. 
Atès que cal potenciar un pla de suport, amb programes específics, que contempli les 
necessitats per a l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones amb especials 
dificultats, concretament les persones amb problemes de salut mental i les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
Atès que s’han de continuar impulsant fórmules de treball protegit i de formació per a 
persones amb discapacitat i/o amb malalties mentals greus, així com la contractació 
preferent de Centres Especials de Treball (CET), centres ocupacionals i empreses 
d’inserció per desenvolupar projectes sostenibles i d’interès per al municipi, sempre 
segons uns estàndards de qualitat i uns objectius definits. 
Atès que són empreses que tenen la missió d’oferir llocs de treball de qualitat a 
persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent amb discapacitat, o  bé que 
no poden integrar-se a l’empresa convencional. 
Atès que a Catalunya hi ha més de 210 CET, que actuen en molt diversos sectors 
productius i que ocupen més de quinze mil persones amb discapacitat.  
Atès que aquests CET actuen com qualsevol organització en l’àmbit de l’economia 
social i per això han d’assolir un doble objectiu: social i econòmic.  
Atès que els CET són, per tant, una peça clau de l’economia social, sostenible, 
competitiva i solidària del nostre país. Són empreses molt arrelades al nostre territori i 
amb un gran impacte també de la seva tasca en la nostra població.  
Atès que gràcies als CET podem conèixer millor les capacitats dels seus treballadors i 
treballadores i ens permet trencar amb els estereotips existents sobre les capacitats de 
les persones. 
Atès que els CET són la principal via d’inserció sociolaboral per a persones amb 
discapacitat que existeix al nostre país, tal com confirmen diversos informes de les 
organitzacions sindicals. 
Atès que des del Grup Municipal Socialista i Convergència, creiem que les necessitats 
dels i les conciutadans i conciutadanes amb discapacitat i, per tant, les polítiques 
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socials que garanteixen els drets de ciutadania han de posar-se al centre de l'agenda 
política, proposem al Ple de l’Ajuntament de Martorell  els acords següents: 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris per 
garantir la subvenció del 50% del Salari Mínim Interprofessional a tots els treballadors i 
treballadores amb discapacitat dels Centres Especials de Treball de Catalunya, i el 
75% del Salari Mínim Interprofessional per al col·lectiu d’especials dificultats, 
respectant o millorant en tots els seu termes el que es garantia a les bases vigents en 
finalitzar l’any 2010. 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a que la convocatòria corresponent a les 
Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) en el marc dels serveis 
d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres 
especials de treball mantingui les bases de l’exercici 2010, actualitzant els imports per 
treballador atesos els costos salarials de la ràtio de suport exigit per aquestes unitats 
de servei. 
Tercer.- Reclamar al Govern Espanyol que doti l’Eix 3 (Oportunitats d’ocupació) de la 
Conferència Sectorial de Treball i Assumptes Socials dels recursos necessaris i 
suficients per a subvencionar el 50% del Salari Mínim Interprofessional a tots els 
treballadors i treballadores amb discapacitat dels Centres Especials a Catalunya, així 
com a les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP).  
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a eliminar els topalls establerts des del 2011, 
que deixen fora de subvenció del 50% del Salari Mínim Interprofessional les noves 
contractacions dels Centres Especials de Treball.  
Cinquè.- Publicar de manera immediata la nova convocatòria d’ordres, després d’un 
procés de negociació i acord de les entitats del sector per a totes les línies de 
subvenció pendents i d’assegurar que l’any 2018 les noves ordres es publiquin dins el 
primer trimestre de l’any. 
Sisè.- Incloure en els pressupostos de la Generalitat per al 2018 un fons de 
rescabalament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció de 
l’SMI i les USAP als centres especials de treball, per a assegurar els drets dels 
treballadors i evitar la tensió de tresoreria dels centres especials de treball. 
Setè.- Continuar disposant d’espais de concertació amb el sector de les persones amb 
discapacitat que es tradueixi en un model Treball Protegit a Catalunya, que compti 
amb el màxim consens de les entitats representatives del sector, asseguri el 
compliment dels drets de totes les persones amb discapacitat i inclogui criteris de 
discriminació positiva cap al col·lectiu d’especials dificultats. 
Vuitè.- Treballar, durant el 2017 i 2018, paral·lelament a la taula de treball protegit, un 
Pla Específic adreçat a fomentar la inserció a l’empresa ordinària i a l’ocupació de 
qualitat per a les persones amb discapacitat, que discrimini positivament aquelles 
persones amb especials dificultats en relació a la seva discapacitat i garanteixi els 
suports necessaris per desenvolupar la seva activitat productiva amb normalitat.  
Novè.- Incrementar notablement, durant l’any 2018, les insercions al mercat ordinari 
de persones amb discapacitat, així com el nombre d’inspeccions laborals a les 
empreses en relació amb compliment de la reserva de llocs de treball per a persones 
amb discapacitat de la Llei General de Discapacidad, aprofitant el pressupost ja 
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destinar a la inserció laboral i a la contractació per part de l’empresa ordinària i 
potenciar el paper d’ajut a la transició cap al treball ordinari.   
Desè.- Seguir potenciant els Centres Especials de Treball d’economia social i 
cooperativa del nostre municipi, per a la plena inclusió laboral i social de les persones 
amb discapacitat i les d’especial dificultats, reforçant els aspectes relacionats amb la 
reconversió d’activitats obsoletes, la democràcia interna, el suport a la inversió i 
reinversió dels beneficis, i el treball en xarxa que permeti oferir nous serveis i 
productes amb valor afegit. 
Onzè.- Donar compliment al punt 110 de la Resolució 306/XI, del Parlament de 
Catalunya, sobre l’orientació política General del Govern, per habilitar l’accés a les 
línies de crèdit de l’Institut Català de Finances i fer efectiu el pagament dels interessos 
de demora per l’impagament de la Generalitat als Centres Especials de Treball, i pel 
que fa al manteniment dels llocs de treball actuals i de les unitats de suport a l’activitat 
professional.   
Dotzè.- Fer arribar aquests acords al Ministeri de Treball i Assumptes Socials del 
Govern de l’Estat, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, al Govern 
de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’entitat per a la Discapacitat Intel·lectual a Catalunya 
(DINCAT), al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat  
(COCARMI),  a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les 
entitats socials del municipi que treballen amb i per a les persones amb discapacitat.  
 
5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP AMB L'ADHESIÓ DELS 
GRUPS DE SOM MARTORELL, CIU I ERC PER AUGMENTAR L'ASSIGNACIÓ 
DESTINADA A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I LES 
POLÍTIQUES D'IGUALTAT. 
 
El regidor Sr. Sergi Corral llegeix les esmenes al text de la moció: Les esmenes 
son afegir al tercer paràgraf del segon full des de... en el tercer paràgraf on posa que 
des del PSC i SOM de Catalunya doncs seria afegir-nos  doncs també doncs el 
PDCAT i Esquerra Republicana de Catalunya també s’afegeix a aquesta petició. 
I la segona esmena a tenir en compte seria en el pacte tercer on diu que instar a les 
diverses institucions catalanes a promoure un gran pacte català per a garantir que la 
Generalitat desenvolupi les diverses lleis seria afegir per un gran pacte català per 
ajudar a la Generalitat a garantir el desenvolupament de les diverses lleis existents.  
Manifestar també que abans ja hi havia una petita esmena fent referència a lo que 
eren els pressupostos generals i per lo tant ja ha estat esmenada i inclosa a la moció 
que s’ha presentat, per tant amb aquestes dues petites esmenes entenem que ens 
adherim a aquesta moció. 
 
El regidor Sr. José Simón diu: Només sobre l’esmena que fa el regidor Corral una 
altra vegada tornem a lo mateix i a lo que ja hem recordat a més d’un Ple insisteixen 
en posar PDeCAT quan el grup PDeCAT no té a Martorell grup municipal o sigui que 
haurien de posar Convergència i Unió a aquesta moció per que el Grup  PDeCAT a 
Martorell encara o existeix, com a mínim legalment a nivell jurídic al Consistori 
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Municipal per això els hi demanem que posin Convergència i Unió  que és el nom que 
encara existeix a Martorell. 
 
El Sr. alcalde diu: Sr. Simón veu com no era de l’esmena i a aprofitat la meva bona fe 
per colar no se què.  Això que vostè a ha comentat se li va contestar, ho va demanar 
per escrit, se li va contestar per escrit , va fer la pregunta en el Ple, se li va contestar 
en el Ple, si vol li tornarem a contestar exactament el mateix que li vam contestar per 
escrit i que li vam contestar en un altre Ple, però l’esmena que es fa és aquesta i vostè 
el que ha de fer és votar l’esmena a favor o no, és lo que anem a fer ara, per tant vost 
a favor de l’esmena? Vots en contra? Abstencions? 
 
Sotmeses  a votació les esmenes introduïdes en el text de la moció son 
aprovades per: 
-18 VOTS A FAVOR: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, 
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERO, 
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 BARÓN i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ. 
 
-1 ABSTENCIÓ:  FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez llegeix la moció resultant de les esmenes: 
Atès el nombre incessant de dones i nens i nenes assassinades per les violències 
masclistes en el que portem d'any i davant l'increment de nombre de denúncies 
(2,3%) i el nombre de dones amb ordres de protecció i/o mesures cautelars (7%) de 
l'any 2016 respecte a l'any anterior, així com davant la prevista aprovació simultània 
al juny 2017 dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2017 i de la proposta 
de la Subcomissió del Congrés dels i Diputats i Diputades del "Pacte d'Estat" contra la 
Violència de Gènere. 
Atès que la quantia assignada al Programa 232C “Actuacions per a la prevenció 
de la violència de gènere” prevista en el Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 
2017 presentat pel Govern, puja després de la pressió política i social dels col·lectius 
feministes a 31,7 milions d'euros, que és un 25,7% més que el 2016, tot i que és inferior 
en un 2,20% respecte dels pressupostos del 2010. 
Atès que es congela el Programa 232B “Igualtat entre dones i homes”, amb una 
quantitat de 19.741.840 € que suposa el 41,2% inferior respecte dels pressupostos el 
2010. 
Donada la congelació i la insuficiència pressupostària d’ambdós programes que 
conjuntament sumen 51,4 milions d'euros, (el 0,00011% de les despeses totals del 
Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2017 que ascendeixen a 443.133.000 
d'euros, resulta un percentatge ridícul del que s'ha anomenat pomposament des de 
novembre de 2016 "Pacte de Estat contra la Violència de Gènere". 
Aquesta política pressupostària restrictiva i clarament regressiva és impròpia dels 
acords i compromisos necessaris que han d’acompanyar un "Pacte d'Estat i és una 
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ofensa i una burla a totes les dones que pateixen o han patit violència masclista. 
Segons dades de la Macroenquesta 2015 elaborada pel Govern de l’Estat Espanyol 4 
milions de dones pateixen violències masclistes: dins de la parella (2,5 milions de 
dones) o violència sexual fora de la parella (1,5 milions). Així mateix es continua 
sense assignació econòmica a la prevenció en els àmbits educatiu, sanitari i dels 
mitjans de comunicació i sense donar cobertura a la prevenció i l’atenció a la 
violència sexual tal i com exigeix el Conveni d'Istanbul (vigent des  del  2014). De   
la  mateixa  manera,  aquests  pressupostos  insuficients  comporten  un 
empitjorament  de  la resposta  policial i judicial i l’incompliment de l’obligació  de 
cobrir els costos dels serveis jurídics, psicològics i socials que els ens locals han de 
garantir a partir de l’aportació dels fons de l’Administració de l’Estat, tal i com 
estableix l'article 19 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la Violència de Gènere. 
D’altra banda la suposada obertura a les organitzacions de dones del "Grup de Treball" 
de l'Observatori de Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat és inoperant, perquè només serveix per relatar centenars de propostes sense 
discutir-les ni buscar acords que conformen l'informe final de l'Observatori al juny de 
2017. 
Atès les conseqüències que per a les dones ha tingut la Llei de Reforma Local que ha 
qualificat com a impròpies les competències en igualtat i violència de gènere que els 
Ajuntaments i les Entitats Locals estaven exercint, allunyant d’aquesta manera els 
serveis públics de l’atenció de les dones i suprimint la feina de detecció, denúncia i 
recolzament específic que estaven realitzant els serveis socials municipals. Des del 
PSC , SOM CIU i Esquerra Republicnaa  denunciem que a Catalunya la plantilla dels 
jutjats de Violència sobre les dones ha passat de 467 efectius l’any 2010 a 448 l’any 
2015.  
Atès el risc de tancar 29 jutjats de violència sobre la dona (jutjats VIDO) a Catalunya 
persisteix: tot i que la Conselleria de Justícia va fer públic que no aprovarà l’estudi que 
proposava suprimir-los per centralitzar i comarcalitzar l'atenció judicial a víctimes del 
masclisme en base a una proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), l’acord final per realitzar aquesta remodelació l’ha d’aprovar el govern de 
l’Estat, a proposta del Consell General del Poder Judicial. 
Per tots aquests motius, els grups municipals del PSC-CP, SOM MARTORELL, CIU i 
ERC proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Exigir al Govern de l'Estat a augmentar en els pressupostos generals 
2017, recentment aprovats, l'assignació precisada en els termes abans esmentats, és 
a dir, en almenys 120  milions  d'euros  per  a  la  lluita  contra  la  violència  de  
gènere,  així  com augmentar les partides en relació a les polítiques d'igualtat. 
Segon.- Instar al Govern de l'Estat a liderar el Pacte d’Estat, aquest gran acord social 
i polític, on el mateix Govern i els governs autonòmics concertin la incorporació de 
mesures de sensibilització i prevenció per tal de garantir els recursos per a totes les 
dones a través d'una xarxa de protecció on hi participin els Ajuntaments, Fiscalia, 
CGPJ, centres escolars, centres de  salut,  associacions, sindicats,  organitzacions  
empresarials,   partits  polítics,  mitjans   de comunicació,  ciutadania ... i que tal i com 
s’indica en el pacte aprovat: En primer lloc, es dotin les partides pressupostàries, 
especialment els recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social de les 
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víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com 
dels serveis de proximitat dels ajuntaments. En segon lloc, s’implementi 
l’Acompanyament Judicial Personalitzat en els Jutjats Especialitzats en Violència de 
Gènere per a les dones víctimes sobre l’itinerari i procediment més segur en el seu 
recorregut judicial, des del moment de denunciar fins al final del procés, i establir els 
protocols d’intervenció específics per a l’atenció integral a les dones que han retirat la 
denúncia. En tercer lloc, es faci obligatòria la formació específica acreditada, 
prèviament a ocupar el seu lloc, per a la magistratura al capdavant de l’òrgan 
jurisdiccional especialitzat, com a advocats i advocades, forenses i equips psicosocials 
que intervinguin en jutjats especialitzats de violència de gènere. 
Tercer.- Instar a les diverses institucions catalanes a promoure un gran pacte català 
per ajudar a la Generalitat a garantir el desenvolupament  de les diverses lleis 
existents de lluita contra la xacra masclista: aplicar els 53 articles vigents de la Llei 
d’igualtat catalana (llei 17/2015, 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes), la 
Llei contra la violència masclista (llei 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista) i la llei d’igualtat estatal (llei 3/2007, de 22 de març, per la 
igualtat efectiva de dones i homes); totes aquestes lleis defensen l’enfortiment del 
paper dels municipis com a primers garants per sensibilitzar, detectar i tractar les 
dones víctimes de violència masclista, i les seves famílies, donat que són la institució 
més propera a la ciutadania. 
Quart.- Confirmar que no es tancaran cap dels jutjats VIDO a Catalunya tot i la 
proposta del TSJC, donat que perjudica les dones víctimes en dificultar la denúncia i el 
tractament judicial de la violència masclista. Ara depèn només del govern estatal del 
PP, el mateix que va votar sí al pacte d’Estat contra la violència de gènere. 
Cinquè.- Traslladar el present acord al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, als grups 
polítics del Congrés dels Diputats, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a 
l’Institut Català de les Dones  i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
El regidor Sr. Francesc Arpal diu: Bé tot allò que fa referència a la violència 
masclista i a les polítiques d’igualtat, des del Grup Popular considerem que és un tema 
realment molt seriós i quan es vol fer algun tipus de demagògia política al respecte, 
vingui d’on vingui considerem que està de més.  És per això que en el cas d’aquesta 
moció vaig posar-me en contacte amb el Ministeri de Sanitat i Assumptes Socials i els 
hi vaig fer arribar la moció.  Hi haurà Ministeris que possiblement no seria capaç de 
poder contactar amb ells però amb aquest sí doncs per que la ministra és qui és i per 
que algun dels seus assessors doncs son amics meus.  Per tant doncs passaré a llegir 
la resposta que ens dóna en aquest cas el Ministeri en relació a aquesta moció que 
presenta el Grup Socialista i que recolzen altres grups municipals. 
 
RESPUESTA A LA MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA PARA 
AUMENTAR LA ASIGNACIÓN DESTINADA A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA Y A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD 
COMPROMISO.  
El compromiso del Gobierno del Partido Popular para luchar contra la violencia de 
género es total.  
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Este compromiso ya se puso en evidencia desde el primer minuto de esta legislatura, 
cuando el Presidente Rajoy, en la sesión de investidura celebrada el 26 de octubre de 
2016, en el Congreso de los Diputados, identificó a la erradicación de la violencia de 
género como una de las metas por la que todos los demócratas debemos luchas 
unidos en los próximos 4 años. Para ello propuso alcanzar un gran pacto con la 
violencia de género que involucre a todos los partidos, a todas las administraciones, a 
toda la sociedad. 
España es un país líder en la lucha contra la violencia machista y lo es porque todos 
estamos involucrados en ella. No perdamos esa unidad en luchas improductivas 
REPUNTE  
La violencia de género es la manifestación más cruel e inhumana de la secular 
desigualdad existente entre mujeres y hombres en el mundo, y se produce dentro de la 
sociedad con independencia de niveles sociales, culturales o económicos.  
No nos parece serio que saquemos a relucir las estadísticas para utilizarlas 
políticamente como arma arrojadiza unos contra otros, para sacar pecho o atacar la 
eficacia de una u otra política. El hecho de que exista una sola mujer que haya sido 
víctima de la violencia machista; que haya sido cruelmente asesinada; que haya 
sufrido lesiones, ya es motivo de preocupación y una exigencia para no bajar la 
guardia y evitar relajarnos 
Entender la violencia de género no es un tema sencillo. Esta complejidad se refleja en 
el número de mujeres que han sido víctimas mortales de sus parejas o exparejas. Es 
cierto que en lo que va del año, desgraciadamente, han fallecido 30 mujeres. No 
obstante, por estas mismas fechas, en el año 2006, 36 mujeres fueron asesinadas; en 
2007 37 mujeres murieron por mano de sus parejas o exparejas, cifra que aumentó en 
2007, cuando fueron asesinadas 39 mujeres y se redujo en 2008 cuando murieron 32 
mujeres y que volvió a repuntar en 2010, cuando 36 mujeres fueron asesinadas; en 
2012, 32 mujeres murieron a consecuencia de la violencia machista. 
PRESUPUESTOS. 
El Grupo Socialista ha venido reclamando como condición imprescindible para 
llegar a cualquier acuerdo, que el presupuesto en materia de violencia de género 
alcanzara, como mínimo, la cantidad presupuestada en el año 2011 (30.3m de €). 
En tan solo 7 meses no solo hemos alcanzado esa cantidad, sino que la hemos 
superado, llegando a los 31.7 m de € (un 20.5% tasa interanual de incremento) 
En suma, no se puede dudar del compromiso de este Gobierno con la lucha de 
la VG como queda reflejado en el conjunto de los PGE 2017 donde se han 
destinado más de 266 millones de euros para este objetivo. 
Este Gobierno ha demostrado su voluntad de acuerdo y de diálogo, pactando 
incluso con los grupos que van a decir NO a los presupuestos. Porque erradicar 
la violencia de género no debe convertirse en una cuestión política ni de 
partidos. 
Ha sido el Partido Socialista con su no a los presupuestos los que muestran su 
falta de compromiso en la lucha de esta lacra. 
PACTO DE ESTADO 
En virtud de una proposición no de ley presentada de forma conjunta por el Grupo 
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, aprobada por unanimidad 
por todos los grupos se acordó promover la suscripción de un Pacto de Estado en 
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materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de 
Municipios y Provincias.  
También se acordó crear una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con 
el fin de articular dicho Pacto.  Esta Subcomisión ha venido desarrollando, trabajando 
desde el 1 de Febrero del presente año. Se han llevado a cabo la celebración de 
comparecencias de expertos que fueron solicitadas por todos los grupos 
parlamentarios y está próximo a aprobarse el informe final que será alcanzado al 
Gobierno. 
Tras la remisión del informe por la Subcomisión del Congreso, el Gobierno deberá 
someter el texto al acuerdo con los representantes de Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia y asociaciones sindicales, 
empresariales y asociaciones civiles.  
De forma paralela, con el objeto de integrarla al referido Pacto de Estado, el Senado 
aprobó la constitución de una Ponencia de estudio para la elaboración de 
estrategias contra la violencia de género, constituida en el seno de la Comisión 
de Igualdad. 
Se han llevado a cabo 39 comparecencias de personas que pertenecen al mundo de 
la judicatura; fiscalía; universidad; mundo empresarial; asociaciones; tercer sector; 
especialistas en violencia de género que han expresado sus opiniones y hecho llegar 
sus propuestas a la Ponencia. 
En la VI Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero de 2017, en la Comisión 
General de Comunidades del Senado, se abordó la necesidad de incorporar a las 
Comunidades Autónomas al Pacto abierto en el Congreso de los Diputados. 
Como consecuencia de dicho acuerdo, la Ministra de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad y los Consejeros de Igualdad de las CCAA, comparecieron en el seno de la 
Comisión General de Comunidades del Senado, con el objeto de conocer y discutir los 
diferentes puntos de vista sobre la forma como se debe abordar este problema, cara a 
su incorporación en el pacto de Estado contra la violencia de género. 
Finalmente, el Gobierno, desde la Comisión Delegada contra la Violencia de Género 
se propuso la creación de un Grupo de Trabajo, en el seno del Observatorio Estatal de 
violencia sobre la mujer dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para facilitar la reflexión y la formulación de medidas de mejora en la atención 
a las mujeres víctimas de violencia de género, y a sus hijas e hijos menores, con el 
objeto de remitir esas propuestas al Congreso y al Senado. 
Además de los miembros del Observatorio, se invitó al resto de las CCAA y a las 
organizaciones especializadas de mujeres.  Han participado un total de 46 
organizaciones: 13 Comunidades y/o Ciudades Autónomas, 4 departamentos 
ministeriales, 3 Instituciones, 24 organizaciones especializadas y una experta. Desde 
la constitución del Grupo se han venido celebrando reuniones de trabajo cada 15 
días.  
En la reunión del 31 de mayo de 2017, la Delegación aprobó y acordó dar traslado del 
documento final junto con todas las propuestas recibidas a la Subcomisión del 
Congreso y a la Ponencia del Senado. 
El trabajo llevado a cabo tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado 
está en su fase final. Los informes han sido elaborados, serán aprobados a finales del 
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presente mes de julio en comisión y se espera que  sean definitivamente ratificados 
por los Plenos de ambas cámaras a principios del mes de setiembre 
QUÉ HEMOS HECHO 
El Gobierno del Partido Popular es consciente del problema que supone la violencia de 
género y la necesidad de llevar a cabo acciones eficaces para erradicarla y de manera 
principal para proteger a la víctima . 
Así entre otras medidas, desde la puesta en marcha de la línea 016 –Servicio 
Telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género–
, se han realizado un total de 682.486 llamadas pertinentes.  
En 2012 se inicia una tendencia creciente en el número de llamadas atendidas en este 
servicio, alcanzando un máximo histórico en el año 2015, en el que se atendieron 
81.992, lo que supone un incremento del 19,4% respecto al número de llamadas 
atendidas en 2014 (68.651), cifra que ha seguido aumentando en 2016 con un total de 
85.318 llamadas.  
En ese año 2017, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, se han recibido 34.859 
llamadas pertinentes en el 016. Así, la cifra registrada hasta el mes de mayo de 2017 
supone un 4,8% más que las llamadas registradas hasta la misma fecha en el año 
2016 (33.251), y un 16,6% más que la media anual de llamadas recibidas hasta el mes 
de mayo del período 2008-2017 (28.510). 
También debe ser tomado en consideración el balance de actividad del Servicio de 
Atención y Protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO). El número 
usuarias activas en el servicio, con referencia a 31 de diciembre, no ha dejado de 
aumentar desde el año 2013.  
El último dato disponible se refiere a 31 de mayo de 2017, fecha en la que había 
12.059 usuarias activas en el Servicio telefónico, lo que supone un 8,2% más que las 
registradas en la misma fecha del año 2016 (11.144). 
De igual modo, es destacable el incremento del número de denuncias por violencia de 
género. En el año 2014 comenzó una tendencia creciente, alcanzando en 2016 el 
máximo valor con 143.535, lo que supone un 11,1% más que las interpuestas en el 
mismo período del año 2015 (129.193).  
Con las órdenes de protección incoadas se observa el mismo comportamiento que en 
el caso de denuncias, es decir, en el año 2014 comienzan un ascenso, de modo que 
desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2016 se incoaron un total de 
37.958 órdenes de protección y medidas por violencia de género, un 4,6% más que las 
órdenes incoadas en el mismo período del pasado año 2015 (36.292). 
Por lo que respecta al sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas 
de alejamiento en el ámbito de la violencia de género, desde su puesta en marcha el 
24 de julio de 2009, hasta el 31 de mayo de 2017, se han instalado un total de 4.613 
parejas de dispositivos electrónicos.  
A 31 de mayo de 2017 había 947 dispositivos activos en el Sistema de Seguimiento 
por Medios Telemáticos de las Medidas de Alejamiento en el ámbito de la Violencia de 
Género, lo que supone un 15,2% más que los registrados en la misma fecha del año 
2016 (822).  
Y en cuando al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género 
(Sistema VIOGÉN), a 31 de mayo de 2017 había 53.799 casos activos en el sistema, 
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lo que supone un 4,8% más que los casos registrados en el mismo mes del año 2016 
(51.330). 
Por último, en lo tocante a mujeres con protección policial, a 31 de marzo de 2017, 
había 25.723 mujeres con protección policial, lo que supone un 52,3% más que los 
registrados en el mismo mes del año 2016 (16.893).  
En esa misma línea de compromiso social con las víctimas de la violencia de género, 
desde el año 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, se firmaron en España un total de 
6.845 contratos bonificados para víctimas de violencia.  
Desde el año 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, se firmaron en España un total de 
2.214 contratos de sustitución para víctimas de violencia  de género, correspondiendo 
107 al periodo  1 de enero a 31 de marzo de 2017, un 27,4% más que los firmados en 
el mismo período del año 2016. 
De igual modo, desde 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017 se han concedido 4.495 
ayudas económicas del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004. Y desde el año 2006 y 
hasta el 31 de marzo de 2017, un total de 305.902 mujeres víctimas de violencia han 
percibido la Renta Activa de Inserción. En general la tendencia es creciente, 
alcanzándose la cifra más alta en 2015 con 34.695 mujeres perceptoras de esta renta.  
Asimismo, desde 2005 y hasta el 31 de marzo de 2017, se han concedido 27.408 
ayudas para cambio de domicilio a mujeres víctimas de violencia de género. Y de 
enero a marzo 2017, se han concedido 968 ayudas para cambio de domicilio, lo que 
supone un 10% más que las ayudas concedidas en el mismo período del año 2016 
(880).  
Por último, desde 2006 y hasta el 31 de mayo de 2017, se han concedido 10.346 
autorizaciones de residencia temporal y de trabajo por circunstancias excepcionales a 
mujeres extranjeras víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos menores y/o 
discapacitados. 
Per tant en aquest cas els senyors del Grup Socialista que son els que ha presentat 
inicialment aquesta moció al Ple una vegada més no sé si volien vostès capitalitzar 
políticament amb demagògia el presentar aquesta moció però com ja he dit abans en 
casos com aquest la demagògia està de més i d’altra banda la demagògia té un 
recorregut  molt curt.  Moltes gràcies.  
 
El Sr. alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Arpal i el felicito per la seva fortuna i per que 
davant d’una consulta al Ministeri de Sanitat doncs que li hagin fet aquesta extensa 
resposta.  Jo com alcalde vaig fer dues consultes i vaig enviar dues cartes, una al 
President del Govern el Sr. Mariano Rajoy i l’altra al Ministre d’Indústria i Energia quan 
vostè sap fa un temps com a conseqüència d’un problema greu que tenia la nostra, 
una de les empreses de Martorell que era INNOVYN l’antiga SOLVAY per que van ser 
exclosos d’una subhasta elèctrica i encara és hora que em contestin, per tant crec que 
haig de ser una mica més viu i quan vulgui elevar alguna consulta al Govern de l’Estat 
ho hauré de fer a través seu per que probablement així em faran una mica més de cas.   
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu:  Nosaltres des de Movem Martorell lògicament 
votarem  a favor  d’aquesta moció però he de dir una cosa i crec que “no me voy a 
andar con rodeos”, el seu pressupost, el pressupost del Partit Popular Sr. Arpal en 
violència o el pressupost que destinen contra la violència de gènere és una basura és 
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ridícul, és ridícul front a 1,7 milions d’euros és exactament el mateix que es destinava 
a inicis de dècada i quan vostès van arribar al Govern van retallar a dojo aquesta 
partida.  Per que vostè tingui una mica com que parla de tantes dades que li han escrit 
i que llegeix perfectament entonant, casi casi com si les entengués però jo estic segura 
que no les entén per que si les entengués sabria que si ha augmentat en més de 
143.000 denúncies l’any passat de violència de gènere un 11 % més voldria dir que 
necessitem més pressupost per fer-ne front, com a mínim, ja com a mínim ni que sigui 
per assumir el que la mateixa llei diu, només per això.  El pressupost que vostès 
presenten que el seu partit presenta i que avui aquí impugnem de manera clara, 
presentem una moció en contra d’això, presentem una moció que de forma conjunta 
volem que s’incrementi aquesta partida, vostè pot tirar òbviament el PP i el PSOE 
doncs es poden tirar a sobre cadascú contra l’altre.  Tots dos han governat i sempre 
ha estat infinitament, infinitament insuficient la partida que hi havia per a lluitar contra 
la violència de gènere per que els motius estructurals que generen violència de gènere 
mai s’han tocat i mai s’han posat sobre la taula, això és així. 
Hi ha unes 2,5....preveu la macroencuesta unes 2,5 dones que son víctimes de 
violència... de violència masclista.  Sap el seu pressupost, aquests 31,7 milions que 
son tan meravellosos i que han aconseguit tantes coses aquests anys, aquests 31,7 
milions que es pressuposten ara a quin percentatge de dones donaria cobertura legal, 
social i psicològica que és el mínim, del mínim, del mínim que estableix la llei?  A un 5 
%.  És ridícul que vostè posi un tou de dades presumint el seu Govern en aquest cas 
el seu partit en el Govern el Partit Popular presumint de tot el que s’ha fet en violència 
masclista? Per favor.  Accepten que s’han incrementat el nombre de víctimes i alhora 
retallen el pressupost on mantenen exactament igual que a principis de la dècada? Al 
2010 amb una caiguda del 3,3 % del PIB i es mantenia en aquesta xifra?  Ara tenen 
més víctimes i tot i així destinen el mateix import, no l’incrementen, és ridícul no tenim 
ni per on començar amb això, per tant li demanaré com a mínim, com a mínim una 
miqueta de bany de realitat i d’humilitat alhora d’explicar-nos una sèrie de dades que 
poden estar molt bé, però el 10 % més de l’any anterior vol dir que l’any anterior ja era 
molt petita la xifra.  Per molt que s’incrementi el número de dones que reben el mínim 
que poden rebre d’una administració quan estan  en una situació tant i permeti’m la 
paraula tant fotuda com està en una situació de violència masclista vol dir que encara 
necessitem molts més diners per que és amb els pressupostos on es posa negre 
sobre blanc i es veu realment quin és l’import que es necessita per lluitar contra això.  
Les organitzacions feministes, economistes feministes precisament només el pacte 
d’estat al qual...del qual vostès no s’hi fan gala però realment hem tingut a dones fent 
vaga de fam a la Puerta del Sol demanant  un pacte d’estat contra la violència 
masclista reclamant que farien falta 120 milions d’euros, 120 milions d’euros i vostès 
estan presumint de 31,7, no tenim ni per on començar, per tant no presumeixi 
d’aquestes coses, diguin que estan fent el que poden , que la crisi, no sé, una mica el 
discurs que ja ens coneixem.  La crisi no ens permet fer més, ostres la Unión Europea 
que claro ens té lligats de mans i peus.  Però no ens venguin això com si fos un èxit.  
Per favor.  
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El regidor Sr. Sergi Corral diu: En relació a la intervenció del PP, des de l’Equip de 
Govern el nostre recolzament per descomptat a la moció i a qualsevol increment a la 
partida pressupostària que lluiti contra aquesta sacra ens castiga dia a dia. 
En quant al que li han escrit des de Madrid parla d’un compromís total deixi’m que ho 
posi bastant en dubte, si més no, m’atreviria  a dir que no és ni absolut ni suficient 
quan dia a dia només que quedi una sola víctima de violència masclista o domèstica 
en qualsevol cas l’import del pressupost sempre serà insuficient fins que això no 
desaparegui.  Ens parlen de tota una sèrie d’inversions, li han passat tot un rastrell de 
dades en quan a les trucades que hi ha hagut, l’increment del 0,16, l’increment de les 
assistències, tot aquest increment només demostra una cosa sota la meva humil 
opinió i entenc que també sobre l’Equip de Govern és que totes aquestes mesures i 
aquest pressupost que tenim actualment, si aquestes trucades creixen i aquestes 
assistències també ho fan, no només és pel servei que ja tenen les víctimes, sinó que 
les solucions potser que estem adequant  en el moment no son suficients i que per tant 
el pressupost tampoc ho és.  Per tant aquest Equip de Govern des de a nivell local 
també no tenim més remei que demanar als estaments que siguin necessaris inclòs 
l’Estat central a que pugi aquesta partida pressupostària que a totes llums és 
insuficient.  Des de Martorell com diem és un poble que lluitem per aquesta mesura i 
dins del que ens permet la Llei i de recents sentències és un poble que des del SIAD 
des del Serveis d’Informació i Atenció a les Dones treballem intensament per a donar 
servei a totes aquelles persones que pateixen algun tipus de violència masclista.  Des 
d’aquest servei municipal es dóna atenció psicològica i orientació a moltes dones al 
llarg de tot l’any , així com s’atenen i es deriven a centres en els casos més greus.  
També es porten a terme diverses accions de sensibilització i com diu la moció els ens 
locals són els més propers a les persones i per tant nosaltres des de Martorell hi 
treballem de manera ferma.  Està clar que amb més suport i pressupost per part de 
l’Estat de ben segur que ens podrien portar a terme més accions sobretot de caire 
preventiu.  És per aquest motiu que creiem important donar suport a aquesta moció i 
acabar ja amb la sacra de violència masclista serà i és sempre una prioritat per a tots 
nosaltres incloent als de Madrid. 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Señor Arpal son 31 víctimas. El fin de 
semana pasado hubo otra en Granada, no son 30 i estamos solo a mitad de año.  Esta 
moción tiene un doble mensaje, en primer lugar es pedir y de forma especial al 
Gobierno Central mejorar las actuaciones previstas en los recientes aprobados 
Presupuestos Generales del Estado para el 2017 donde la cantidad destinada a la 
lucha contra la violencia machista y las políticas de igualdad pensamos que son del 
todo insuficientes con un total de 31,7 millones de euros, como ha dicho la compañera 
de Movem y así lo corrobora los economistas-feministas que esta cantidad debería 
llegar como mínimo a 120 millones de euros una cantidad económica que dotaría el 
Pacto de Estado contra la violencia machista para que este se pudiera desarrollar de 
forma eficaz.  En estos mismos presupuestos vigentes se ha congelado el programa 
232 B que corresponde al capítulo de la igualdad entre hombres y mujeres con una 
cantidad de 19,7 millones de euros lo que supone un claro retroceso, un 41,2 % 
respecto a los presupuestos de ese programa en el año 2010.  Como hemos dicho en 
la moción hay que tener en cuenta que continua sin asignación económica suficiente 
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para la prevención en los ámbitos educativos, sanitario y de los medios de 
comunicación y sin dar cobertura a la prevención y a la atención de la violencia 
machista.  Los presupuestos son claramente insuficientes comportando un 
empeoramiento de la respuesta policial y judicial y el incumplimiento de la obligación 
de cubrir los costes de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales.  Tendríamos que 
recordar que lo que llevamos de año en Catalunya han estado asesinadas 4 mujeres, 
mientras que en el resto del Estado Español han sido 31, como he dicho al principio.  
Todas ellas dejan niños y niñas huérfanos y  que a esta consternación hay que añadir 
también el asesinato de hijos e hijas, ya no solo es a mujeres sino a los propios hijos, 
también es violencia machista.  Claramente se constata la falta de voluntad política de 
liderar las políticas públicas para hacer frente a la violencia machista, ni en el Estado 
ni tampoco en la Generalitat donde desde la aprobación en el año 2008 de la Ley 
5/2008 por el Derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista el gobierno de 
Cataluña ha recortado un 50 % del presupuesto para la igualdad.  Estamos 
convencidos que se ha acabado el tiempo de las palabras, es la hora de los hechos, 
es la hora de exigir al gobierno del Estado la consignaciónd e 120 millones de euros 
en la partida contra la violencia machista.  También de pedir el compromiso en 
Administraciones catalanas con las demandas de mejoras así como la dotación 
presupuestaria para hacer efectiva estas peticiones.  Finalmente reclamar en el 
inminente Pacto de Estado contra la violencia de género se incluye la cobertura de los 
servicios de atención a las mujeres desde los municipios transfiriendo los recursos 
suficientes.  Solo me queda dar las gracias a todos los grupos que han apoyado esta 
moción, pensamos que es un tema de justicia y que no podemos bajar la guardia. 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per: 
 -18 VOTS A FAVOR: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, 
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERO, 
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 BARÓN i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ. 
-1 VOT EN CONTRA:  FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ. 
 
Atès el nombre incessant de dones i nens i nenes assassinades per les violències 
masclistes en el que portem d'any i davant l'increment de nombre de denúncies 
(2,3%) i el nombre de dones amb ordres de protecció i/o mesures cautelars (7%) de 
l'any 2016 respecte a l'any anterior, així com davant la prevista aprovació simultània 
al juny 2017 dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2017 i de la proposta 
de la Subcomissió del Congrés dels i Diputats i Diputades del "Pacte d'Estat" contra la 
Violència de Gènere. 
Atès que la quantia assignada al Programa 232C “Actuacions per a la prevenció 
de la violència de gènere” prevista en el Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 
2017 presentat pel Govern, puja després de la pressió política i social dels col·lectius 
feministes a 31,7 milions d'euros, que és un 25,7% més que el 2016, tot i que és 
inferior en un 2,20% respecte dels pressupostos del 2010. 
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Atès que es congela el Programa 232B “Igualtat entre dones i homes”, amb una 
quantitat de 19.741.840 € que suposa el 41,2% inferior respecte dels pressupostos el 
2010. 
Donada la congelació i la insuficiència pressupostària d’ambdós programes que 
conjuntament sumen 51,4 milions d'euros, (el 0,00011% de les despeses totals del 
Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2017 que ascendeixen a 443.133.000 
d'euros, resulta un percentatge ridícul del que s'ha anomenat pomposament des de 
novembre de 2016 "Pacte de Estat contra la Violència de Gènere". 
Aquesta política pressupostària restrictiva i clarament regressiva és impròpia dels 
acords i compromisos necessaris que han d’acompanyar un "Pacte d'Estat i és una 
ofensa i una burla a totes les dones que pateixen o han patit violència masclista. 
Segons dades de la Macroenquesta 2015 elaborada pel Govern de l’Estat Espanyol 4 
milions de dones pateixen violències masclistes: dins de la parella (2,5 milions de 
dones) o violència sexual fora de la parella (1,5 milions). Així mateix es continua 
sense assignació econòmica a la prevenció en els àmbits educatiu, sanitari i dels 
mitjans de comunicació i sense donar cobertura a la prevenció i l’atenció a la 
violència sexual tal i com exigeix el Conveni d'Istanbul (vigent des  del  2014). De   
la  mateixa  manera,  aquests  pressupostos  insuficients  comporten  un 
empitjorament  de  la resposta  policial i judicial i l’incompliment de l’obligació  de 
cobrir els costos dels serveis jurídics, psicològics i socials que els ens locals han de 
garantir a partir de l’aportació dels fons de l’Administració de l’Estat, tal i com 
estableix l'article 19 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la Violència de Gènere. 
D’altra banda la suposada obertura a les organitzacions de dones del "Grup de Treball" 
de l'Observatori de Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat és inoperant, perquè només serveix per relatar centenars de propostes sense 
discutir-les ni buscar acords que conformen l'informe final de l'Observatori al juny de 
2017. 
Atès les conseqüències que per a les dones ha tingut la Llei de Reforma Local que ha 
qualificat com a impròpies les competències en igualtat i violència de gènere que els 
Ajuntaments i les Entitats Locals estaven exercint, allunyant d’aquesta manera els 
serveis públics de l’atenció de les dones i suprimint la feina de detecció, denúncia i 
recolzament específic que estaven realitzant els serveis socials municipals. Des del 
PSC , SOM CIU i Esquerra Republicnaa  denunciem que a Catalunya la plantilla dels 
jutjats de Violència sobre les dones ha passat de 467 efectius l’any 2010 a 448 l’any 
2015.  
Atès el risc de tancar 29 jutjats de violència sobre la dona (jutjats VIDO) a Catalunya 
persisteix: tot i que la Conselleria de Justícia va fer públic que no aprovarà l’estudi que 
proposava suprimir-los per centralitzar i comarcalitzar l'atenció judicial a víctimes del 
masclisme en base a una proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), l’acord final per realitzar aquesta remodelació l’ha d’aprovar el govern de 
l’Estat, a proposta del Consell General del Poder Judicial. 
Per tots aquests motius, els grups municipals del PSC-CP i SOM MARTORELL 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Exigir al Govern de l'Estat a augmentar en els pressupostos generals 
2017, recentment aprovats, l'assignació precisada en els termes abans esmentats, 
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és a dir, en almenys 120  milions  d'euros  per  a  la  lluita  contra  la  violència  de  
gènere,  així  com augmentar les partides en relació a les polítiques d'igualtat. 
Segon.- Instar al Govern de l'Estat a liderar el Pacte d’Estat, aquest gran acord social 
i polític, on el mateix Govern i els governs autonòmics concertin la incorporació de 
mesures de sensibilització i prevenció per tal de garantir els recursos per a totes les 
dones a través d'una xarxa de protecció on hi participin els Ajuntaments, Fiscalia, 
CGPJ, centres escolars, centres de  salut,  associacions, sindicats,  organitzacions  
empresarials,   partits  polítics,  mitjans   de comunicació,  ciutadania ... i que tal i com 
s’indica en el pacte aprovat: En primer lloc, es dotin les partides pressupostàries, 
especialment els recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social de les 
víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com 
dels serveis de proximitat dels ajuntaments. En segon lloc, s’implementi 
l’Acompanyament Judicial Personalitzat en els Jutjats Especialitzats en Violència de 
Gènere per a les dones víctimes sobre l’itinerari i procediment més segur en el seu 
recorregut judicial, des del moment de denunciar fins al final del procés, i establir els 
protocols d’intervenció específics per a l’atenció integral a les dones que han retirat la 
denúncia. En tercer lloc, es faci obligatòria la formació específica acreditada, 
prèviament a ocupar el seu lloc, per a la magistratura al capdavant de l’òrgan 
jurisdiccional especialitzat, com a advocats i advocades, forenses i equips psicosocials 
que intervinguin en jutjats especialitzats de violència de gènere. 
Tercer.- Instar a les diverses institucions catalanes a promoure un gran pacte català 
per ajudar a la Generalitat a garantir el desenvolupament  de les diverses lleis 
existents de lluita contra la xacra masclista: aplicar els 53 articles vigents de la Llei 
d’igualtat catalana (llei 17/2015, 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes), la 
Llei contra la violència masclista (llei 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista) i la llei d’igualtat estatal (llei 3/2007, de 22 de març, per la 
igualtat efectiva de dones i homes); totes aquestes lleis defensen l’enfortiment del 
paper dels municipis com a primers garants per sensibilitzar, detectar i tractar les 
dones víctimes de violència masclista, i les seves famílies, donat que són la institució 
més propera a la ciutadania. 
Quart.- Confirmar que no es tancaran cap dels jutjats VIDO a Catalunya tot i la 
proposta del TSJC, donat que perjudica les dones víctimes en dificultar la denúncia i el 
tractament judicial de la violència masclista. Ara depèn només del govern estatal del 
PP, el mateix que va votar sí al pacte d’Estat contra la violència de gènere. 
Cinquè.- Traslladar el present acord al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, als grups 
polítics del Congrés dels Diputats, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a 
l’Institut Català de les Dones  i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE JUNY 
 
Es dóna compte de la relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 01-06-17 i fins el 
dia 30-06-17, en compliment de l’article 42 del Reglament d’Organització, 
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Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 
2586/87, de 28 de novembre.  
 
El regidor Sr. José Simón diu: Aquesta vegada ens passen les resolucions de 
l’alcaldia electrònicament  però quan intentem accedir a les mateixes per a consultar e 
que hi ha a dintre per veure que hi ha no tenim accés a la resolució.  Només tenim 
accés al títol, però no podem veure quina documentació hi ha a dintre per la qual cosa 
continuem que si les volem veure encara hem de venir aquí a l’Ajuntament a mirar-hi.  
Suposo que és una cosa transitòria i que properament tindrem accés a aquesta 
informació i  per que com hem dit diferentes vegades eliminarem el paper i podrem 
consultar electrònicament, però senyor Amat si ho comprova veurà que intentar clicar i 
nosaltres al Gestiona i no tenim accés al Gestiona amb la qual cosa no ho podem 
consultar. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu:  Pel que fa a les resolucions o decrets n’hi ha tres 
que ja seguirem el canal de protocol per demanar vista als expedients, però ja dic que 
després a l’apartat de preguntes traslladaré tres preguntes per que consti en acta.  
Son de la 908, de la 960 i de la 1.018, gràcies. 
 
7. DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL REGULAT PER L'ARTICLE 
QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LE SOPERACIONES COMERCIALS (EXP. 
2270/2017). 
 
Es dóna compte. 
 
8. DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2016, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONES PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA 
SITUACIÓ, CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2017 (EXP. 
2258/2017). 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Entraríem dins de la normalitat tenint en compte 
l’alçada de l’any de l’any que estem que seria, avui es dona compte de la meitat, de 
l’Estat d’Execució, pensem que el grau d’execució entraria dins de la normalitat en 
aquestes alçades l’any però sí que m’agradaria fer, repeteixo tot i que sigui un donar 
compte, tes, quatre reflexions sobre el que hem pogut veure en aquest Estat 
d’Execució.   
Pel que fa al capítol d’ingressos ens ha cridat l’atenció que hi ha una partida que par la 
de la Taxa Fira industrial i comercial que entendríem que deu ser la fira del mes d’abril, 
entendríem així, sinó ja ens ho diran, que parlava d’una partida pressupostària inicial 
de 55.000 euros i només s’ha recaptat 5.458.  Si és d’aquella fira demostra que 
segurament que aquella Fira industrial i comercial no devia estar molt encertada alhora 
de fer-ho tenint en compte que els ingressos només han estat aquests.  Si queda 
alguna altra activitat que es podria incorporar en aquesta Taxa ja ho desconec. 
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Després si que ens ha cridat també l’atenció en un apartat d’ingressos sobre el que 
són les multes per infraccions de l’Ordenança de Circulació.  La previsió inicial per part 
de l’Equip de Govern era de 200.000 euros i a hores d’ara en el que és l’Estat de 
liquidació del primer semestre, segon trimestre, ja s’han recaptat 325.434, és a dir, hi 
ha en aquests moments 125.434 euros més.   Entenem que l’increment és molt 
important el que son les sancions per aquesta Ordenança de Circulació, suposem que 
no és per un interès recaptatori.  No sé si vostès vist el ritme que porta aquesta partida 
s’ho haguessin pogut pensar o es poden pensar o planificar en el que resta l’any fer 
algun tipus de campanya divulgativa per evitar que aquestes sancions l’import no 
continui augmentant tant.   Entenem que les multes o les sancions deuen ser molte 
més del que s’havia previst. 
Després ja passaríem a l’apartat de despeses, parlaríem d’una partida que parla de 
subvencions a famílies i entitats.  Estava dotada inicialment en 20.800 euros.   De 
moment  no s’ha produït cap despesa imputada en aquesta partida pressupostària. 
També ens ha cridat l’atenció en aquest estat d’execució una partida que parlava de 
l’actuació de la supressió de les barreres arquitectòniques.  Dir que al final del mes de 
juny en el primer semestre la partida inicial era de 30.000 euros, de fet només s’han 
gastat  258 euros.   
I després també teníem els projectes participatius que parlava d’una partida inicial de 
200.000 euros, suposem que deu haver-hi factures pendents però a hores d’ara la 
partida continua impoluta amb els 200.000 euros. 
I després també hi havia una partida en la que no s’ha produït cap moviment que és la 
de l’adequació de la Torre de Santa Llúcia de 25.317 que com dèiem, continua intacta. 
I després en l’estat d’execució també veiem dues partides en les que de moment no 
s’ha fet cap tipus d’actuació que és el Parc Fluvial, dotada en 100.000 euros  i 
l’adequació del teatre 2El Progrés” dotada en 120.000 euros.  No cal recordar que 
nosaltres , el nostre grup i altres grups han preguntat en diferents ocasions que es té 
previst fer en aquests dos indrets. 
Aquí podríem interpretar que aquestes dues subvencions hem vist en el capítol 
d’ingressos que en concret en lo de “El Progrés” hi ha una partida pendent com ingrés 
d’una subvenció demanada a la Diputació de Barcelona.  De fet com dèiem és donar 
compte, però és mostrar una mica la nostra preocupació per aquestes partides que 
evidentment, Sr. Alcalde, anirem mirant de ben a la prop, és possible que pugui variar 
però a la meitat de l’any ens ha cridat l’atenció com dèiem i això sí, la resta de partides 
entra dins del grau d’execució que podrien tenir en aquestes alçades de l’any.  
 
El Sr. Alcalde diu: Com vostè mateix en la seva pròpia intervenció ha dit en tres 
ocasions m’ha semblat comptar, era un donar compte i per tant en els donar comptes 
normalment no, no, no és l’oportunitat per a fer allò un anàlisi del Pressupost, vostè 
això ja ho sap, per que vostè mateix ho ha dit durant tres vegades.  Com veu li he 
deixat fer però si es repeteix en futures ocasions doncs evidentment no li deixaré fer 
per que el tema no és un anàlisi del Pressupost Municipal per això ja hi ha el Ple de 
Pressupostos com vostè bé sap, per tant això és un donar compte, és donar compte 
com vostè sap es fa cada.. de manera periòdica i per tant el que es fa és donar compte 
a l’Execució del Pressupost per que vostès tinguin una informació, no per que es faci 
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doncs una intervenció a sobre el Pressupost General de l’Ajuntament.  Per que a més 
a més vostè ho sap per que ho ha dit tres vegades en la seva pròpia intervenció. 
 
9. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT D'ALLÒ PREVIST SOBRE PERSONAL 
EVENTUAL PER L'ARTICLE 104 BIS DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL, 
REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL.(EXP. 1494/2015). 
 
Es dóna compte. 
 
10. INTERPEL.LACIONS               
 
No se’n van presentar. 
 
11. PREGUNTES 
 
1.- Respostes a les preguntes “in voce” formulades durant la sessió del dia 
19/06/2017 
 
A continuació l’alcalde dóna lectura a les preguntes “in voce” formulades durant 
la sessió del dia 19/06/2017, que són contestades pel regidor corresponent de 
l’equip de govern. 
 
1.1. Respostes a les preguntes formulades per la regidora Sra. Raquel Pérez 
 
1a. El passat dia 22 de maig va haver junta de govern i es va aprovar l’acta del 
passat... de la junta de govern del passat dia 8 de maig.  Sempre ens havien fet arribar 
als regidors de l’oposició les actes, per què no ens han enviat aquesta? 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Des de que tenim responsabilitat de govern, i des 
de l’inici de la legislatura sempre s’han fet arribar les acte de manera puntual i 
metòdica. Al mes es fan dues juntes de govern ordinàries,  és a dir que en aquesta 
legislatura n’hem fet 44. En el 97,2% dels casos hem complert en aquesta puntualitat. 
En una sola ocasió no es va enviar per una errada en l’enviament i es va enviar 
l’endemà mateix de tenir-ne coneixement. La nostra voluntat és assolir el 100% 
d’efectivitat, i hi som molt a prop. 
 
2a. En quan al tema de l’amiant. El Sr. Alcalde va reiterar moltes vegades al ple 
anterior que si el fibrociment no es manipulava no era perillós.  La pregunta és si a 
l’enderroc de les instal·lacions on ara es construirà el triple pavelló esportiu hi havia 
amiant. Es va registrar l’enderroc en el registre oportú i es va desmantellar amb 
empreses autoritzades per aquest procés ? 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Tal i com se li ha explicar en nombroses 
ocasions, la perillositat de l’amiant existent a les edificacions on antigament s’havia 
utilitzat es circumscriu al final de la seva vida útil o al moment en que aquest es trenca 
o manipula. Aquesta corporació  des de fa molts anys, i entenem que la majoria 
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d’ajuntaments, quan es realitzen obres de reforma, substitució o millora... elimina de 
forma sistemàtica els elements constructius que contenen aquest mineral fibrós, i els 
substitueix per altres materials més nous i adequats. Totes aquestes tasques com pot 
comprendre, es realitzen sota la supervisió dels serveis tècnics municipals, i com no 
pot ser d’altra manera, s’ajusten a la normativa d’aplicació en matèria de riscos 
laborals i de gestió de residus de la construcció.  
En el cas de l’antic edifici de la Creu no van aparèixer elements constructius amb 
aquest mineral fibrós, pel que l’enderroc es va realitzar per mitjans habituals, 
gestionant els residus provinent d’aquest enderroc a l’abocador autoritzat. 
Val a dir, que l’enderroc d’aquesta antiga edificació ha significat una millora 
significativa cap a la imatge urbana del barri i de tot Martorell, ja que es troba en una 
zona molt visible, just a una de les entrades rodares més importants de la nostra vila.  
Aquest enderroc de l’edifici de l’antic Hostal de la Creu no és més que el primer pas 
per aconseguir la millora dels equipaments municipal. Per un costat ha suposat el 
trasllat del magatzem de les brigades municipals cap a un nou emplaçament, situat al 
nou polígon industrial Can Bros, on s’ha construït una nova nau-magatzem que portarà 
el nom del que fou durant molts anys l’enginier municipal José Castro (EPD) i una 
nova deixalleria municipal que segur que permetran que els ciutadans de Martorell 
continuïn rebent un servei a l’alçada del que ens mereixem.  
I per altra banda, aquest enderroc ha permès que en aquets emplaçament es comenci 
a construir el nou pavelló triple esportiu PAV-3 de Martorell, que donarà resposta a la 
forta demanda d’esport de pista que existeix en el nostre municipi gràcies a les 
nombroses entitats esportives que apleguen a uns 900 esportistes federats. 
 
3a. En quant al tema del Centre de Formació Ocupacional de Martorell, la pregunta és 
si en el Consorci de Formació Professional de l’Automoció tenim representació des de 
l’Ajuntament de Martorell.  Quin és el seguiment que es fa des del nostre Ajuntament?  
Informen als ciutadans i als regidors de l’oposició del resultat del centre inaugurat al 
2015?  Quanta gent ha sigut derivada des del SOC al Centre fins ara?  
 
El regidor Sr. Lluís Amat respon: Per començar, permeti que li aclareixi que no es 
tracta d’un centre ocupacional, malgrat que tal i com quedar evident en la seva 
pregunta, després de més de 2 anys com a regidora d’aquesta corporació encara no 
coneix la diferència entre un centre de formació professional i un centre de teràpia 
ocupacional. 
El Centre de Formació Professional d'Automoció és únic d’aquestes característiques 
en el nostre país, i preveu que en ell es pugui impartir les diferents ofertes de formació 
professional relacionades amb el sector de l’automoció i amb els sectors auxiliars. 
L’oferta formativa del Centre de Formació Professional d’Automoció inclou també 
l’oferta formativa dirigida a les empreses segons les seves necessitats de formació, 
inclosa la formació a demanda de les empreses. 
Els objectius de la seva creació van ser: 

• Realitzar una oferta de formació per a l'ocupació dirigida als professionals de 
l'automoció al llarg de la seva vida professional i a persones en situació d'atur 
per millorar la seva ocupabilitat i la competitivitat de les empreses. 
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• Programar una oferta de formació que atengui les demandes específiques de 
les empreses pel que fa la qualificació i la requalificació del seu personal. 

• Desenvolupar una oferta de formació professional dual i en alternança, 
adequada a les necessitats del sector de l'automoció, i que asseguri la 
transferència de coneixement de l'empresa a l'alumne. 

• Contribuir a determinar les tendències dels nous perfils professionals, les 
qualificacions necessàries i la seva divulgació entre les persones membres del 
clúster de l'automoció en benefici de tot el sector. 

• Reforçar els vincles entre la formació i el sistema productiu, promoure la 
cooperació i l'intercanvi d'informació sobre les necessitats del mercat de treball 
en un context dinàmic, i relacionar l'oferta formativa amb la demanda 
d'ocupació de nous perfils professionals emergents. 

• Promocionar i participar en el procés d'avaluació i d'acreditació de les 
competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral i 
l'aprenentatge no formal; i divulgar, per mitjà del clúster, el valor de l'acreditació 
de competències entre els professionals del sector i les empreses com a eina 
per facilitar la promoció i la mobilitat dels professionals.  

• Fomentar la formació certificable al llarg de la vida professional com a forma de 
capitalització de les competències professionals adquirides. 

• Impulsar accions i projectes d'innovació permanent i de bones pràctiques que 
es puguin transferir a d'altres centres, així com desenvolupar projectes 
experimentals i proves pilot amb centres de formació professional de regions 
de la Unió Europea. 

• Incorporar l'empresa a la formació com un element imprescindible de l'itinerari 
formatiu. 

• Participar a la xarxa d'informació i d'orientació professional amb l'objectiu de 
facilitar l'accés de les persones a l'oferta de formació professional del sector de 
l'automoció. 

• Assegurar el reciclatge del professorat i dels experts. 
Pel nostre municipi és de tot estratègic disposar d’un centre de formació 
professional públic pioner a Catalunya, que permeti que els treballadors i les 
empreses disposin de les instal·lacions i cicles formatius adequats per permetre la 
seva formació continua, i que garanteixi la seva competitivitat, ara i en el futur.  
Des d’aquesta convicció és que en el seu moment aquest ajuntament va cedir el 
terreny d’equipaments on està ubicat el Centre, i també per això és que en formem 
part del Consorci que el gestiona, i del qual són membres: 
- El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
- El Departament d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
- El Departament d’ Ensenyament de Generalitat de Catalunya. 
- El Departament  de Presidència de Generalitat de Catalunya. 
- El Consell Català de Formació Professional. 
- El Clúster de l’Industria de l’Automoció (que és una associació sense ànim de 

lucre, oberta a les empreses vinculades al sector de l’automoció amb seu a 
Catalunya i que tinguin activitat d’R+D+I, i on formen part, entre altres, 
empreses com SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA i DOGA, amb una xifra de 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

facturació superior als 20.000 milions d’euros i que dóna ocupació a més de 
40.000 persones) 

- L’ajuntament de Martorell 
El Consorci  té com a màxim òrgan de govern , el Consell de Govern que es reuneix 
com a mínim un cop l’any. Des de la seva creació s’ha reunit 3 vegades.  
El Centre es titularitat del SOC. Des de la seva inauguració al març de 2015 fins data 
d’avui s’estan fent majoritàriament cursos de formació per persones en situació d’atur, 
els cursos son organitzats pel SOC i per tant la procedència dels alumnes, son 
persones inscrites al  Servei d’Ocupació de Catalunya. Unes 450 persones aturades 
han passat ja pel Centre. 
En resum, aquest Centre de Formació d’Automoció s’integra en l’estratègia que 
desenvolupa l’Ajuntament de Martorell en matèria de promoció econòmica, i  que 
tenen  com a base el canvi de model econòmic per a la recuperació econòmica i la 
creació d’ocupació de qualitat. 
 
Es fa constar que mentre el regidor Sr. Lluís Amat contestava la pregunta, en 
concret a les 21:31 hores, es va incorporar a la sessió el regidor Sr. Josep 
Casasayas. 
 
4a. Insistim una vegada més en el tema de la Torre Santa Llúcia, vostè, vull dir l’equip 
de govern consideren que la Torre de Santa Llúcia forma part del patrimoni de 
Martorell?  Ens va costar als ciutadans 700.000,- euros i es va comprar quan Esquerra 
Republicana formava el govern.  Ara que tornen a governar que se’n farà de la Torre a 
banda de deixar que sigui un abocador sense control? 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués respon: Ens agrada que insisteixi en el tema de la 
Torre Santa Llúcia, perquè justament fins no fa massa temps que vostè no sabia ni 
que existia ni tampoc sabia on era. 
Per respondre-li a la pregunta de si aquest equip de govern considera si la torre es 
patrimoni de Martorell, m’agradaria fer-li saber, que des de l’any 1991 que aquest 
edifici està catalogat pel nostre Pla general d’ordenació urbana com a construcció 
d’interès cultural en sòl urbà, per la qual cosa te consideració de BCIL . 
Aquesta construcció i els terrenys que l’envolten van ser de propietat privada fins l’any 
2007, que l’Ajuntament va comprar les tres finques de la Unitat d’Actuació UA/7, on 
vostè hauria de saber que Pla General preveu executar un nou sector industrial que 
completi el polígon de la Torre, i on es qualifica com a equipament públic la Torre 
Santa Llúcia.  
Per garantir el manteniment de l’edificació actual, l’any 2014 es va efectuar una 
actuació de neteja i consolidació dels elements existents, alhora que es realitzava 
l’aixecament cartogràfic i fotomètric dels elements constructius que la composen. 
Degut a que es troba en un indret apartat pendent d’urbanitzar, i atès que en 
l’actualitat no està habilitada per poder fer-ne ús públic, malauradament està patint 
actes de vandalisme que dificulten el seu manteniment. Per aquest motiu es preveu 
que durant aquest any es posi en marxa un nou pla d’ocupació de paletes que durant 
un any que permeti la neteja i consolidació dels elements existents sota la supervisió 
dels serveis tècnics municipals. 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
La rehabilitació de l’edificació i la seva posada en funcionament com equipament 
públic és del tot volguda per aquest equip de govern, però des de la responsabilitat 
que sempre regim les nostres actuacions,  considerem que s’ha de fer amb el rigor i la 
profunditat que un edifici d’aquestes característiques es mereixen, per la qual cosa 
l’Ajuntament ha sol·licitat al servei de patrimoni de la Diputació de Barcelona que 
realitzi els estudis tècnics oportuns per a determinar les actuacions a realitzar i així 
poder establir els seu abast, tant pel que fa al cost com als terminis d’execució.  
 
5a. Quantes reclamacions o denúncies ha rebut l’Ajuntament per part dels ciutadans 
per caigudes de branques dels arbres ocasionant desperfectes en propietats privades 
l’any 2016? I al 2017 ? 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: La idea de ciutat està íntimament relacionada 
amb la idea de l’espai públic com un lloc de trobada de la majoria de les funcions 
socials i l’arbrat és l’element estructural per excel·lència de l’espai lliure urbà. 
Tots sabem que els arbres donen ombra als carrers i edificis, però potser no som 
conscients que poden millorar el rendiment ambiental dels edificis reduint les despeses 
de calefacció i sobretot de refrigeració i reduir els efectes de l’illa de calor. Una bona 
coberta arbòria millora la qualitat de l’aire urbà per mitjà de la producció directa 
d’oxigen durant la fotosíntesi i actua com a embornal de CO2 . Contribueix a eliminar 
la pols i les partícules en suspensió i té un paper destacat en l’absorció dels 
contaminants gasosos. 
L’arbrat urbà no és un problema, és part de la solució d’alguns dels principals 
desafiaments de la nostra època, des del canvi climàtic fins el declivi de la salut i el 
benestar. 
La caiguda de branques d’arbres a la via pública acostuma a ser un acte fortuït 
ocasionat majoritàriament per inclemències climàtiques. En un municipi com el nostre, 
on hi ha més de 12.000 arbres urbans, les probabilitats de que es produeix algun 
incident d’aquest tipus és més elevada que en d’altres municipis del nostre entorn amb 
menor nombre d’arbres als carrers i espais públics. Nosaltres pensem que l’urbanisme 
ha d’estar al servei de les persones, i per això cada actuació de renovació de parcs, 
places o carrers, va acompanyada de la incorporació de nou arbrat  o la millora de 
l’existent. Això que li estic dient ho pot comprovar vostè mateixa a les obres de re 
urbanització dels carrers del barri del Pla, on plantarem 234 arbres més dels que ja hi 
havia fins ara. 
Però la nostra obligació és també garantir el correcte manteniment de la jardineria de 
la via pública, per la qual cosa disposem d’un servei específic que diàriament treballa 
als carrers i les places públiques, i s’encarrega de la poda, el manteniment i la millora 
de la jardineria, amb el suport puntual del centre especial de Can Cases pel que fa  a 
la producció de la flor de temporada que dona color al nostre poble. 
Tot i així, per desgràcia en dies de fort vent algunes branques poden trencar-se i 
caure. Com li comentava a Martorell tenim 12.000 arbres urbans i efectivament l’any 
2016 van tenir 3 reclamacions relacionades amb 3 arbres, que representen un 0,025 % 
del total possible i l’any 2017 fins al moment de la seva pregunta n’hem tingut 2, que 
representa un 0,016%. 
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La possibilitat doncs de tenir un accident per caiguda d’un arbre a Martorell és molt i 
molt baixa, molt menor que per exemple la de morir en un accident de cotxe que 
segons els experts és d’ una entre 5000. 
 
6a. I per últim faré una que m’ha inspirat tot el que he viscut avui en aquest ple. Quin 
és l’horari que consta en el contracte de treball amb l’Ajuntament de cadascuns dels 
membres regidors de govern? 
 
El regidor Sr. Lluís Amat respon: Com vostè sap, els regidors i les regidores del 
govern no tenen cap contracte de treball amb l’Ajuntament, malgrat que tinguin 
dedicació parcial, perquè la seva relació amb la Corporació no és de caire laboral. 
En relació als horaris que fan els regidors, a hores d’ara tothom sap quina dedicació 
efectiva tenen cadascú dels regidors de la corporació. Li put assegurar que els 
regidors de l’equip de govern treballem per desenvolupar les tasques que ens pertoca, 
7 dies a la setmana, i en horari de matí, tarda i nit. Per aquest motiu assistim a 
reunions amb entitats, associacions, i personal tècnic pràcticament a qualsevol hora i 
dia de la setmana, de la mateixa manera que assistim de forma continuada als 
diferents actes o esdeveniments culturals, esportius o socials que s’efectuen al nostre 
municipi. És a dir, treballem pel nostre poble. 
Ben al contrari, tal i com em pogut comprovar durant aquest més de dos anys de 
legislatura, la seva dedicació sembla que ha estat la justa i mínima per assistir a les 
comissions informatives i al plenari de l’Ajuntament i del Patronat, i poca cosa més. De 
fet, als ciutadans de Martorell vostè li esta sortint ben cara, si tenim en compte la seva 
testimonial dedicació, ja que des de que va prendre possessió com a regidora ha 
cobrat casi 19.000 euros. 
 
1.2. Respostes a les preguntes formulades pel regidor Sr. Raúl Rozalén 
 
1a. Lo que más me ha gustado es la tercera respuesta del Sr. Bargués y se la voy a 
recordar, era sobre el tema de la Sínia, ¿se acuerda? Por el tema de los incendios, los 
niños, que era peligroso.  ¿Está eludiendo la responsabilidad? Y su respuesta es: Sí.  
Y luego había otra pregunta que ponía...¿cree que la ciudadanía después depositará 
su confianza? Más que nada lo estoy haciendo medio de memoria....como no leo a lo 
mejor me falta alguna coma o algo, entonces diciendo a la pregunta está evadiendo su 
responsabilidad, la contestación es: sí. Y me dice cree que la ciudadanía depositará su 
confianza, me ha contestado que sí. Y luego había otra respuesta...otra pregunta que 
he hecho es si la respuesta es afirmativa me podría decir el porqué Me gustaría otro 
día que me lo dijera, si le parece bien, vale gracias. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués respon: Sr. Rozalén, crec que ha quedat clar amb la 
seva insistència durant aquests darrers mesos la seva preocupació per l’estat actual 
dels terrenys de la Sínia, i jo ja li he contestat en reiterades ocasions que des de 
l’Ajuntament hem requerit als propietaris que efectuïn les actuacions necessàries per 
mantenir-los en el correcte estat de conservació, la qual cosa han executat i executen 
de forma més o més periòdica al seu càrrec. 
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Però com a regidor d’urbanisme també és la meva obligació preocupar-me de la 
millora del nostre municipi, que entra d’altre qüestions passa per aconseguir que vagi 
endavant d’una vegada per totes el nou barri de la Sínia, que quan sigui una realitat 
permetrà que els veïns i veïnes de Martorell disposem de 392 habitatges de preu 
assequible amb protecció oficial, i d’un gran parc urbà de casi 19.000 metres quadrats, 
just en aquest espai on ara s’acaba el barri del Torrent dels Llops. 
 
2a. Hemos observado  que en el paseo de la Creu Roja están de obras y preguntamos 
¿qué actuaciones están haciendo? ¿Por qué se estan haciendo? ¿Tienen algún coste 
económico para las arcas municipales? En caso afirmativo a cuanto asciende dicho 
coste?   
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Al passeig de la Creu Roja hi ha hagut un 
problema amb una fuita d’aigua oculta, que ha fet que el terreny de la base format per 
terres argiloses hagi acumulat un alt grau d’humitat, i s’hagi comportat de forma 
excessivament plàstica, per la qual cosa els paviments, parterres i baranes perimetrals 
s’han hagut de reposar. El cost de les actuacions ascendeixen a la quantitat de 
37.170,25.-€ (iva inclòs) 
Malauradament a vegades hem de fer actuacions de reparació de la via pública per 
incidències provocades per fuites o trencaments de serveis que discorren soterrats, i 
que per tant en tenim coneixement quan es manifesten a la superfície o a altres 
elements que els fan visibles. 
El passeig de la Creu Roja és una actuació important efectuada en aquesta zona del 
barri del Torrent dels Llops, ja que a banda d’ampliar i millorar els espais de lleure i 
esbarjo del barri, va permetre una connexió directa entre el gran aparcament situat al 
costat de l’estació de Martorell Enllaç i les instal·lacions esportives del CE Torrent dels 
Llops. 
 
3a. ¿Cuántos incendios se han producido en estos últimos días en el parque Europa? 
¿Cuáles han sido los motivos?  ¿El mantenimiento es el idóneo y por igual en todo el 
parque Europa? ¿Qué tipo de mantenimiento se hace?  
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Durant el passat mes de juny es van produir 3 
incendis a l’entorn del Parc d’Europa, produïts segurament pel llançament de petards 
durant els dies previs a la revetlla de Sant Joan, en uns dies caracteritzats per la 
sequera i la baixa humitat pròpies d’aquesta època de l’any. 
El manteniment del Parc d’Europa es realitza de la mateixa manera que a la resta de 
zones verdes i parcs i jardins del nostre municipi, intentant garantir en tot moment el 
seu correcte estat de conservació, i segons l’època de l’any, realitzant les tasques 
escaients. 
La utilització puntual incívica d’algunes zones del parc obliga a fer tasques de neteja 
extres. 
Com sap el manteniment dels espais verds del municipi és una tasca important. Per 
aquest motiu és que el nostre municipi és reconegut per d’altres localitats veïnes, i 
també per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) com a Vila 
Florida, amb 3 flors, per propiciar espais agradables i treballar per millorar la qualitat 
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de vida dels veïns, la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat 
mediambiental i el desenvolupament de les economies locals a través de l’atractiu del 
jardins i parcs urbans. 
 
4a. Con la adjudicación de la obra del nuevo pabellón PAV-3 ha habido ciertos 
contratiempos.  ¿Se podrá cumplir con los plazos establecidos?  
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Com vostè sap perfectament l’adjudicació de les 
obres del nou pavelló s’han fet amb absoluta transparència i cura. La voluntat de 
complir escrupolosament el procediment administratiu ha fet que aquest tràmit 
s’allargués més del previst, però això no afectarà als temps previstos d’execució. 
Aquest fet ens fa molt feliços, als practicants, al govern i suposem, òbviament, que 
també a vostès. 
El contracte d’obra per a la construcció del nou Pavelló Triple Esportiu va ser adjudicat 
el dia 12 de juny amb una reducció del termini d’execució en 67 dies naturals respecte 
els 16 mesos fixats en el projecte. 
L’acta de comprovació i replanteig per a l’inici de l’obra es va signar en data 21 de juny 
de 2017, per la qual cosa la finalització de l’obra si no hi ha inconvenients es preveu a 
finals d’agost del 2018. La previsió és que aquest equipament pugui entrar en 
funcionament per a la temporada esportiva 2018-2019. 
 
5a. En la plaza de l’Oli hicieron una remodelación en la zona del parque infantil no 
hace mucho. Nos han hecho llegar algunos usuarios la inquietud de que no han puesto 
el acolchado en los columpios.  ¿Tienen prevista su colocación? ¿Cuándo? 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Com vostè sap, la remodelació de la Plaça de 
l’Oli va suposar una actuació molt ben rebuda pels veïns i veïnes del barri, i va suposar 
l’ampliació de l’espai de jocs, i la renovació de la totalitat dels jocs infantils d’aquesta 
plaça. 
En relació al paviment de la zona de jocs,  es va substituir el paviment de sauló 
existent per un de nou, atès que considerem que els nens i nenes del nostre poble han 
de disposar de diferents tipologies d’espais per jugar, i en aquest cas, amb paviment 
de terra o sauló. 
Aquest paviment compleix amb les prestacions de seguretat que han de satisfer els 
paviments que es troben a la zona pròxima als jocs infantils per al cas de caigudes 
accidentals, per la qual cosa no hi ha cap necessitat ni obligació de que s’instal·li el 
paviment de cautxú. 
Aquest tipus de paviment es pot trobar en altres zones de jocs infantils del municipi 
que tenen altres circumstàncies o característiques de disseny, i les quals aquest 
ajuntament millora i renova de forma contínua a tots els barris.  
Molt propera a la plaça de l’Oli es troba la Plaça del Blat, que properament serà 
renovada de forma integral, segons el projecte aprovat en la Junta de Govern Local del 
dia 14 de juny de 2017, amb una superfície d’actuació de més de 2.100 m². 
 
6a. Habiendo pasado ya unos meses del inicio de la campaña “prou caques”, le 
pregunto: ¿cuál ha sido su valoración política sobre esta campaña? ¿Han conseguido 
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los objetivos que pretendían con dicha campaña? ¿Cuántas sanciones se han puesto? 
¿Cuál es el importe recaudado con esas sanciones? Gracias. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués contesta: L’objectiu de la campanya “prou caques”, 
com la majoria de les campanyes que s’impulsa des de la regidoria de Medi Ambient, 
és el de conscienciació i sensibilització de la ciutadania, i en aquest punt creiem que la 
campanya, amb la singular seva imatge gràfica, ha estat tot un èxit. Tant és així, que 
d’altres municipis s’han adreçat a nosaltres per tal de que els hi deixéssim utilitzar el 
mateix disseny i missatge. 
A banda de l’impacte del missatge, i la reflexió que es busca, podem fer una valoració 
positiva perquè s’ha reduït el nombre de queixes per excrements al carrer. A més a 
més, la presència dels senyals de la campanya anima als ciutadans a demanar als 
propietaris dels gossos que recullin les deposicions dels seus animals 
Evidentment, la conscienciació dels propietaris de la necessitat de recollir els 
excrements que els seus animals de companyia dipositen a la via pública, no es fa en 
un sòl dia ni de cop,  per molt d’impacte que pugui tenir una campanya puntual, i per 
tant, en el futur haurem de persistir amb campanyes a mode de recordatori. 
La via sancionadora, que sembla que sigui la que més li preocupa a vostè, encara que 
pugui ser dissuasòria en algun cas, no és la més efectiva, ja que considerem que 
sempre és millor la educació de la gent que la repressió. En tot cas, li diré que durant 
l’any 2016 es van tramitar 11 denúncies propietaris d’animals per infraccions 
vinculades a no recollir les deposicions realitzades pels animals de companyia a la via 
pública. 
 
1.3. Respostes a les preguntes formulades pel regidor Sr. Antoni Carvajal  
 
1a. Ara fa uns mesos els nostre grup municipal va formular una pregunta que tenia 
clarament l’objectiu de que l’equip de govern fes diferents accions per arranjar el parc 
infantil situat al carrer Tit del barri de l’Empalme.  Tanmateix es demanaven algunes 
actuacions adreçades a millorar la seguretat en els accessos a l’esmentat indret.  
Aquestes accions s’acabaren portant a terme però a l’actualitat alguns d’aquells 
problemes tornen a ser-hi presents.  Així doncs traslladem un seguit de preguntes a 
l’equip de govern en relació als següents aspectes: 
El mirall ubicat al carrer Montserrat i que millora la visibilitat dels vehicles que surten 
del carrer Tit, fa més de tres mesos que està trencat.  Son coneixedors d’aquesta 
incidència? En cas afirmatiu quan tenen previst la reparació del mateix? 
D’altra banda, existien uns pivots metàl·lics just a l’entrada del parc infantil i on ja fa 
temps que els mateixos van desaparèixer provocant que a certes hores del parc tingui 
la utilitat d’estacionaments de vehicles.  Quan tenen previst la reposició dels esmentats 
pivots? 
I, finalment en aquest mateix parc existeixen quatre fanals que, entre d’altres coses, 
faciliten l’accés a empreses situades al costat del parc. Fa molt de temps que aquests 
fanals no funcionen, és més, un d’ells està totalment obert amb el cablejat elèctric a 
l’abast de qualsevol persona, bé sigui adults, o el més greu infants, amb el perill que 
això suposa. Quan tenen previst fer les reparacions pertinents?   
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Som coneixedors que aquest és un petit nucli de Martorell, però pensem que tenen tot 
el dret a tenir els seus espais totalment endreçats. 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve contesta: Aquest Ajuntament destina al cap de l’any més 
de 1,5 milions d’euros en actuacions de millora i manteniment de la via pública. A 
banda, durant aquesta legislatura ja s’han executat més de 2,5 milions d’euros en 
inversions destinades a la renovació de places i carrers del nostre municipi.  
Vostè ha pogut veure actuacions com les que hem efectuat a l’avinguda Montserrat, la 
Rambla de les Bòbiles , la Plaça de les Germanes Maestre o la reforma dels carrers 
del barri del Pla, on estem actuant en aquest moments de forma molt important en la 
millora de 14 carrers, amb el soterrament de les línies elèctriques i línies aèries de 
telèfon, la renovació de la xarxa d’aigua i la incorporació de més de 230 arbres a la via 
pública, per continuar fent un municipi cohesionat i on posem l’urbanisme al servei de 
les persones. 
A la zona del carrer Tit hi ha previst s’efectuïn un seguit d’actuacions que estem 
segurs que milloraran l’entorn, ja que degut a que es troba allunyat del nucli urbà, en 
una zona de transició cap al polígon industrial, s’hi ha produït alguns actes d’incivisme. 
Fa pocs dies s’ha dut a terme l’asfaltat de tot el carrer, i en breu es reposaran 
elements malmesos o deteriorats. Però el nostre compromís és de millora continua, i 
aquesta millora també es produirà a la zona del carrer Tit, on es preveu s’executi una 
nova vorera amb zona d’aparcament a la cruïlla amb el carrer Montserrat , a tocar del 
límit amb la finca de ferrocarrils de Catalunya. Aquesta vorera més endavant 
s’integrarà amb la resta d’actuacions de re urbanització del tram del carrer Montserrat, 
entre el carrer Tit i l’Avinguda Joaquim de Barnola i Bassols, al polígon de la Torre, i 
que suposarà la reordenació de les interseccions viàries, la continuïtat de les voreres i 
l’endreçament de la zona d’aparcament i de les zones verdes. 
Actuem als diferents barris i espais de Martorell, sense aturador, però reconeixem que 
és difícil fer-ho tot i alhora, per això la col·laboració dels veïns és molt important. 
També la seva, si realment volen millorar un desperfecte, no cal esperar tres mesos a 
comunicar-ho ni esperar al ple municipal per fer-ho, a no ser que el que interessi no 
sigui arreglar-ho sinó una altra cosa. 
 
2a. Ara fa uns dies amb motiu de la visita del conseller de salut, el Sr. Antoni Comín, a 
l’Hospital Sant Joan de Déu, ens vàrem assabentar del compromís per part de la 
conselleria de la posada en marxa d’un nou servei de parts, un fet que em sembla molt 
bé.  
Però preguntem: quins vàrem ser els compromisos per part del conseller? Parlem de 
detalls de dates, de dotació econòmica respecte als problemes ja existents com els 
col·lapses en urgències, tant a l’hospital com al Cap, la reobertura de les urgències 
nocturnes al Cap de Buenos Aires i del Servei de Medicina General al Cap de Torrent 
de Llops. Cal recordar que aquestes dues actuacions ja varen ser aprovades al 
Parlament de Catalunya.   
Finalment va haver-hi cap compromís en referència a la petició aprovada per 
unanimitat en aquest plenari de la instal·lació a Martorell d’un CUAP?  
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El regidor Sr. Albert Fernández contesta: La millora de la sanitat és un dels camps 
de més trascendència a qualsevol municipi. 
El treball constant i continuat, la complicitat amb els dispositius assistencials i amb els 
seus treballadors han facilitat la reivindicació de la millora dels serveis sanitaris a 
Martorell. El propi conseller els ha reconegut públicament. El conseller es va 
comprometre en la millora i ampliació dels equipaments sanitaris i ens consta s’està 
treballant en aquesta línia des del departament de salut i les direccions dels centres. 
Pla funcional, pla executiu i pressupost per fer-ho efectiu és el compromís. 
Pel que fa a la reobertura de les urgències del CAP, els hem recordat una i altra 
vegada que des del 2005, justament quan governava el tripartit el model d’atenció a 
urgències nocturnes als CAPs es fa als CUAPs a tot Catalunya.  
El model defensa una millor resolució de les urgències d’atenció primària, amb més 
resolució des dels CAPs, per poder atendre millor als ciutadans. En aquest entorn com 
saben era previst instal·lar un CUAP a Martorell, aprofitant les obres de reforma del 
CAP Martorell al barri de Buenos Aires, però la coincidència fatídica d’una alcaldessa a 
Martorell del PSC, una consellera de salut del PSC a la Generalitat i un president de la 
Generalitat del PSC, va fer que el CUAP previst a Martorell es fes a Sant Andreu de la 
Barca, on casualment també hi havia un alcalde del PSC.  
Amb aquest fet Martorell i els seus ciutadans van perdre aquest dispositiu per 
Martorell. Aquesta mala gestió estem intentant resoldre-la i esmenar-la i tenim la 
complicitat activa del departament de salut de la Generalitat per aconseguir-ho.  
Treballem per esmenar un error garrafal i molt transcendent pels ciutadans, si avui a 
Martorell no hi ha un CUAP és per culpa de la negligència del govern municipal que va 
tenir responsabilitats de govern a Martorell entre el 2003 i 2007 i que no les va exercir 
amb gaire èxit. 
Volem urgències d’atenció primària a Martorell 24h i treballem ferm per aconseguir-ho. 
Treballem per esmenar la seva deixadesa i error. 
 
3a. Voldríem conèixer la periodicitat marcada per part de la Regidoria de Comunicació 
a l’hora de publicar al web municipal les actes aprovades en els plens. Comenten 
ciutadans alguna que altra vegada existeix retard a l’hora de penjar-les.  És el cas de 
l’acta del ple del mes de març on es va penjar a finals de maig juntament amb la 
d’abril. 
 
La regidora Sra. Míriam Riera contesta: Les actes de les sessions plenàries es 
publiquen tant aviat com és possible, un cop aquestes han estat elaborades per la 
Secretaria d’aquest Ajuntament i aprovades en el corresponent ple. 
 
4a. Recentment pensem que de forma encertada es va posar en marxa l’espai 
“bikeparc”, preguntem qui és el propietari de la parcel·la? És municipal o privada? 
En cas de que fos privada es tracta d’una cessió o d’una adquisició per part de 
l’Ajuntament? En cas de que es tracti d’una adquisició quan va ser adquirida? I quin va 
ser el seu cost econòmic total? 
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El regidor Sr. Lluís Esteve contesta: De la seva demanda es desprèn que hi ha 
alguna dificultat en diferenciar el què és una pregunta d’una sol·licitud d’informació, 
com que el fet és reiterat, em premetré, si no li sap greu, intentar explicar-li. 
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’hauria de tramitar 
seguint el protocol vigent, conegut per la majoria de regidors i aplicable. 
Els recomanem doncs que utilitzin els canals pertinents i per a tots coneguts. 
Tot i que queda clar que no fan cap pregunta, sinó que demanen informació, i entenent 
que el fet és circumstancial i que arrel de l’exposició en endavant utilitzaran els canals 
adients. 
Per tal de que marxin amb la informació i que quedi tranquil... els comunico que l’espai 
“bikeparc” està totalment situat en sòl propietat de l’Ajuntament de Martorell.   
Una part d’aquest es va obtenir per cessió en compliment de l’Estudi de Detall de la 
unitat d’actuació 5/8 del PGOU (aprovat pel Ple el 10/11794), i l’altre part per cessió en 
l’adjudicació de terrenys del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació 21/5 
Can Ros, aprovat el 25/11/2010. 
La posada en marxa del “Bike parc” ha estat tot un encert, i ho ha estat també perquè 
l’hem fet de la mà de l’Associació Esportiva Micorella, que feia temps reclamava un 
espai adeuqat per promoure aquesta activitat esportiva. Aprofitem per reconèixer 
públicament que des del primer moment han col·laborat estretament amb els serveis 
tècnics municipals per tal de que l’execució d’aquest espai fos tot un èxit. 
 
5a. En el soterrani que dóna accés des del passeig de la N-II direcció al carrer 
Montserrat, concretament a la sortida d’aquest, hem observat que fa molt de temps 
que no es porta a terme un manteniment a la vegetació existent.  Quin son els motius 
malgrat les reclamacions dels usuaris d’aquest pas per que no es faci el manteniment 
corresponent? 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve contesta: L’Ajuntament de Martorell realitza el 
manteniment de la via pública i la jardineria de tot el municipi, adequant-la segons la 
tipologia d’espai, la seva situació, intensitat d’ús, etc...  
Al pas soterrani que travessa les vies dels ferrocarrils de la Generalitat i comunica el 
carrer Montserrat amb l’Avinguda Compte del Llobregat, també es realitza aquest 
manteniment, així com la neteja i l’esborrat de grafittis. 
En el cas de les zones enjardinades que trobem als seus marges, com que s’han 
resolt amb talussos, el manteniment és més complicat, per la qual cosa s’ha previst la 
col·locació d’una malla antigerminant que impossibiliti el creixement de les males 
herbes. 
Amb tot els reitero que estem actuant a moltes zones de Martorell, que els 
requeriments que ens fan els veïns de maner directa hi anem donant resposta, i que 
tot i actuar decididament en la millora de la via pública, no ho podem fer tot ni tot 
alhora, però tenim el ferm compromís d’anar millorant el nostre espai públic.  
En el cas concret que comenta tenim una estreta relació amb l’associació de veïns i 
compartim periòdicament informació respecte les actuacions al barri. 
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6a. A la darrera junta rectora del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones del passat dilluns 12 de juny, se’ns comenta que durant el mes de juliol es 
portaran a terme unes obres molt concretes a les escoles de primària Juan Ramón 
Jiménez i Vicente Aleixandre.  Preguntem quines seran les obres que estan previstes 
fer? Quin és el motiu de les mateixes? Quin cost econòmic tenen les obres i per qui 
estaran finançades? Finalment quina institució és l’encarregada de fer-les?  
 
La regidora Sra. Núria Canal respon: Amb la voluntat de millorar els espais que 
utilitzen els usuaris de les escoles municipals i per tal de donar resposta a les 
necessitats de cada centre, l’Ajuntament de Martorell realitza de forma periòdica 
intervencions de manteniment i millora de les escoles públiques del nostre municipi, 
tant en les escoles d’infantil i primària com en els escoles bressols municipals.  
Per motius obvis, aquestes actuacions s’intensifiquen en els mesos de vacances 
escolars, i durant aquest estiu es preveu que s’executin actuacions en totes les 
escoles i llars d’infants municipals, per valor aproximat de 400.000 euros. A banda de 
les inversions realitzades de forma directa per l’Ajuntament, el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya aquest any ha programat a l’escola Juan 
Ramón Jiménez una actuació d’eliminació d’elements constructius amb continugut 
d’amiant, que suposarà la substitució dels baixants de pluvials, ja que la resta 
d’elements ja s’havien anat retirant de forma progresiva en actuacions anteriors. 
En el cas de les dues escoles que vostè pregunta: 

- Juan Ramón Jiménez. 
Actuacions promogudes per l’Ajuntament de Martorell: 

1. Rehabilitació dels serveis de l’edifici d’infantil:   
 9.104,56 € 

2. Rehabilitació de coberta de l’edifici principal:  
 57.341,59 € 

3. Pavimentació d’accés i comunicació amb escola V. Aleixandre:
 2.335,30 € 

Actuacions promogudes per la Generalitat de Catalunya: 
4. Substitució de baixants de fibrociment: cost de l’actuació 

desconegut 
- Escola Vicente Aleixandre: 

Actuacions promogudes per l’Ajuntament de Martorell: 
1. Modificacions de sala de calderes i substitució del sistema de producció 

de calefacció i ACS de l’edifici principal:    54.4500,00 € 
2. Actuacions de millora del pati d’infantil;    36.781,20 € 

 
7a.  Fa unes sessions plenàries i davant de la pregunta que el nostre grup plantejava a 
l’equip de govern perquè gestionés amb l’empresa corresponent el soterrament de la 
torre elèctrica situada davant del tanatori, el Sr. Alcalde va comentar que s’havia 
intentat però que el pressupost econòmic per fer aquests soterraments tenien un cost 
molt elevat.  Preguntem doncs quin és el cost econòmic demanat per l’empresa per a 
fer aquests soterrament tan reivindicat? 
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El regidor Sr. Lluís Esteve contesta:Vull recordar que aquesta torre elèctrica situada 
davant del Tanatori està en les mateixes condicions des de fa molts temps...quan es 
va obrir a la circulació de vehicles l’actual carrer que uneix el gual inundable amb 
l’avinguda Montserrat, i que ha estat sempre molt complicat actuar-hi, fins i tot els anys 
de bonança econòmica que coincideixen casualment amb un quadrienni  en que el seu 
grup polític va tenir responsabilitat de govern no s’hi va fer cap actuació. 
Durant aquests darrers mesos, com saben hem reformat i ampliat la vorera del costat 
de Tanatori i hem eliminat els aparcaments que existien en aquest tram de carrer, amb 
un doble objectiu. Per un costat, amb l’ampliació de la vorera hem generat un pas 
ampli per als vianants, que comunica els aparcaments del riu amb el tanatori i el carrer 
Montserrat. Per altra banda, amb l’eliminació del cordó d’aparcament, s’ha pogut 
ampliar l’ample de carril de circulació, de manera que ara tots els vehicles poden 
circular en les dues direccions sense limitacions ni entrebancs. 
En relació a la torre elèctrica, el que hem estudiat no és el seu soterrament, si no el 
seu desplaçament, per tal de que no envaeixi l’espai de la vorera del costat dels horts. 
El cost de l’actuació ascendeix a més de 70.000.-€, preu que ens sembla 
absolutament desorbitat i que estem intentant gestionar. Com els deia estem realitzant 
gestions amb Fecsa Endesa per veure quines altres alternatives de finançament tenim.  
Cal tenir en compte que durant aquesta legislatura s’està fent un esforç especial per 
soterrar la majoria de serveis que discorren aeris pel carrers del nostre poble, i tot i 
que això suposa moltes vegades un cert alentiment del ritme de les obres que 
efectuem al carrer i malgrat l’increment de cost que això suposa. Estem disposats a 
fer-ho però no a qualsevol preu... més tenint en compte la naturalesa de la companyia 
elèctrica i que tenim zones de Martorell on aquesta empresa presta un servei deficitari. 
Per tant pensem que l’elèctrica ha de compir els seus compromisos de manteniment 
de la xarxa, i hauria de contribuir també al soterrament de les línies.   
 
8a. Segons els Reglament regulador de l’ús d’equipaments esportius municipals 
publicat al BOP al núm. 157 annex 2n de l’1 de juliol del 2008, de la pàgina 58 a la 66 
a l’article 30 que parla de les piscines municipal i en concret a l’apartat k, es pot llegir 
que a les piscines municipals no es permet l’entrada de menjar ni de begudes al 
recinte de la piscina, ni tampoc fumar.  D’altra banda, en el fulletó de la utilització de la 
piscina d’estiu temporada 2017, editat pel mateix Patronat Municipal de Serveis de 
Atenció a les Persones i en concret a les normes d’utilització de la piscina d’estiu 
municipal, es pot llegir textualment “es recomana no fumar en tot l’equipament inclosa 
la gespa”.  És per això que preguntem quina seria la norma a aplicar en aquest cas, la 
del Reglament o la recomanació? 
 
La regidora Sra. Belén Leiva respon: El punt K) de l’Article 30 de Piscines 
Municipals del Reglament Regulador de l’Ús dels Equipaments Esportius Municipals 
es refereix en la seva amplitud a les piscines municipals cobertes, ja que a la Piscina 
d’Estiu es fa excepció al disposar de zona de pícnic per permetre entrar aliments i 
begudes sempre que no sigui amb envasos de vidre o  esmicolables. Tanmateix, en 
aquest espai lúdic-esportiu s’aplica la llei 28/2005, d’entrada en vigor el gener de 2006, 
en què en el seu Article núm.7 Prohibición total de fumar, indica: Se prohíbe 
totalmente fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa 
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de las Comunidades Autónomas, en: e) Instalaciones deportivas y lugares donde se 
desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sean al aire libre. 
És per això que, actualment, a la piscina d’estiu recomanem no fumar, no ho prohibim, 
tot i que és un element a treballar-hi per augmentar la sensibilització dels usuaris en 
espais esportius encara que siguin oberts. 
 
9a. En el passat ple del mes d’abril el nostre grup va formular la següent pregunta: 
“Nos comentan vecinos del barrio Verge del Carme, y en concreto de la plaza Verge 
de, Núria sobre el poco mantenimiento que el Ayuntamiento realiza en el mobiliario 
urbano, dígase columpios infantiles, algunos de ellos rotos.  Tienen constancia de 
estos desperfectos?  Cuando fue la última vez que se hizo alguna actuación en esta 
plaza i en que consistió?” 
L’equip de govern ens va respondre per escrit en el ple del mes de maig el següent: “la 
regidoria de serveis urbans, via pública i mobilitat és 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 son 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’aquests barris o 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 pel 
deteriorament dels anteriors.  L’equip de govern ens va respondre per escrit en el ple 
del mes d’abril el següent, de maig perdó: “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.”  
Ara preguntem, s’han acabat de redactar els corresponents projectes d’obra? Amb 
quins representants de veïns s’han consensuat aquests projectes?  
 
El regidor Sr. Lluís Esteve contesta: Els serveis tècnics municipals són els 
encarregats de la redacció i direcció d’obres que promou l’Ajuntament de Martorell. 
Com vostè ha pogut observar, en nostre compromís amb la millora del nostre municipi 
s’ha pogut constatar amb les obres i actuacions que duem a terme de forma continua 
als diferents barris de Martorell. 
Però, com bé saben, no es poden fer totes les obres al mateix moment, ni es poden 
redactar tots els projectes de cop. 
Tal i com li vaig comunicar la darrera vegada, en aquests moments els Serveis tècnics 
municipals estan acabant de redactar els corresponents projectes d’obra, i com 
sempre acostumem a fer, un cop tinguem una proposta tècnicament viable, aquesta es 
consensuarà amb  representants dels veïns abans de la seva execució.   
Esperem que abans de finals d’aquest any disposem del projecte, ja que la nostra 
voluntat és executar les obres durant l’any 2018. 
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10a. En relació al passat ple del mes d’abril, on el nostre grup va formular la següent 
pregunta: “vàrem conèixer per escrit el passat ple de març i a través de vostès que el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el conveni 
signat entre el mateix plaça de la Vila, 46 de Martorell i l’Ajuntament de Martorell sobre 
la Secció Nou Institut no havia fet efectiu el primer pagament previst durant el passat 
mes de gener. 
S’ha produït ja el primer pagament per part del Departament tenint en compte els 
mesos demorats en la seva previsió de pagament?  Quan correspondria que el 
Departament efectués el següent pagament?”   
L’equip de govern ens va respondre el passat mes de maig textualment: “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.” 
Ara voldríem conèixer les dates dels pagaments així com dels imports i si s’han 
complert els terminis estipulats en el conveni, moltes gràcies i bona nit. 
 
La regidora Sra. Núria Canal contesta: Segons consta a la comptabilitat d’ingressos 
de l’Ajuntament a data 05/07/2017, referent als ingressos de la Generalitat  de 
Catalunya, Departament d’Ensenyament , Direcció General de Centres Públics, 
segons conveni  signat el 23 de desembre de 2015 “CONVENI ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
MARTORELL, PER A LA UBICACIÓ D’UNA PART DE LA SECCIÓ D’INSTITUT DE 
MARTORELL, EN UN IMMOBLE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT”: 
 
Descripció Import Data 

d’ingrés  
Data 
comptabilització 

Cànon corresponent a la 1a. 
anualitat 

52.207,18€ 31/03/2017 31/03/2017 

Cànon corresponent a la 2A. 
anualitat 

52.207,18€ 31/03/2017 31/03/2017 

Segons conveni en el punt 4.2 el terminis de pagament per par de la Generalitat eren 
els següent: 
“· El cànon corresponent a la primera anualitat (1 de setembre de 2014 a 31 d’agost de 
2015), per import de 52.207,18€, s’ha d’abonar en el termini d’un mes a comptar des 
de la signatura del corresponent contracte administratiu de la concessió administrativa. 
· El cànon corresponent a la segona anualitat (1 de setembre de 2015 a 31 d’agost de 
2016), per un import de 52.207,18€, s’ha d’abonar abans de l’acabament del curs 
escolar 2015-2016.” 
El contracte de concessió es va signar el 10 de gener de 2017. 
Vull recordar-li una vegada més que totes aquestes dades les hauria de demanar 
seguint el protocol de sol·licitud d’informació establert, ja que les poden consultar als 
corresponents expedients administratius.  
Sr. Carvajal ha hores d’ara ja hauria de saber que de conformitat amb l’article 84 g) del 
Reglament Orgànic Municipal (ROM)  una pregunta és qualsevol qüestió plantejada a 
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un òrgan de govern de la Corporació relativa a l’actuació o a propòsits d’actuació, i no 
pas una pura sol·licitud ‘d’informació. 
 
1.4. Respostes a les preguntes formulades per la regidora Sra. Remedios 
Márquez: 
 
1ª. En el acta de la Junta de Govern local del dia 22 de mayo y en concreto en el punto 
núm. 5 expediente núm. 2437/2016 se aprueba la propuesta de adquisición de la finca 
situada en la plaza de la Vila núm. 50 , el precio de la compra se fija en un importe 
económico de 21.000 euros impuestos no incluidos. 
¿Cuál ha sido el motivo de la compra de la citada finca? 
¿Cuál será su destinación? 
¿Qué actuaciones y que coste están previstos para las mencionadas actuaciones? 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Aquest equip de govern està absolutament 
compromès amb la millora de l’entorn urbà del nostre poble, i per tant, treballem de 
forma continuada en impulsar les actuacions que permetin que Martorell en el seu 
conjunt sigui el poble que tots desitgem tenir.  
A la Vila fa just fa 10 anys que s’estan duent a terme actuacions de dinamització i 
millora urbana en el marc del projecte d’intervenció integral de la Llei de Barris, la 
darrera actuació de la qual ha estat la reforma de la Plaça Germanes Maestre. També 
des de fa molts anys a la Vila s’està desenvolupant una política de dotació 
d’equipaments i activitats per tal de que el nucli antic sigui un pol de centralitat que 
doni vida al barri i el cohesioni  amb la resta de Martorell, superant les limitacions 
derivades de la seva posició aïllada respecte els baris nous on viu la majoria de la 
població. 
En aquesta mateixa línia, considerem que no podem assumir que la plaça de la Vila es 
converteixi en un entorn ple de cases i edificis buits o solars sense edificar. Ja fa anys 
que estem fent actuacions i requeriments per tal de que aquest immoble que vostè 
pregunta sigui recuperat, i per tant, deixi de ser un focus runa i problemes. 
Sortosament l’Ajuntament va arribar a un acord de compra amb els propietaris de 
l’immoble, amb l’objectiu de  reforçar la posició de l’Ajuntament com agent principal a 
l’entorn de la Plaça de la Vila i evitar la degradació del nucli antic, atès que  mitjançant 
la posterior construcció d’una nova edificació en aquesta finca  es disposarà d’un local 
en planta baixa per a la  prestació de serveis a la ciutadania, i es tornaran a posar en 
servei habitatges de diferent tipologies que ajudaran a facilitar habitatge assequible al 
barri. 
Fins que no es redacti el corresponent avantprojecte o projecte no es pot saber amb 
exactitud el cost de les actuacions a realitzar. Atenent al seu interès, en quan 
disposem d’aquesta informació els ho farem saber. 
 
2.ª En el pasado pleno del mes de mayo se aprobó una moción con motivo entre otros 
por parte del Ayuntamiento de Martorell, de sumarse a las celebraciones la próxima 
semana en concreto día 28 de junio del LGTBI, estando ya cerca la fecha 
preguntamos al equipo de gobierno cuales son las actividades y acciones previstas 
para el citado día. 
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También somos conocedores que la Diputación de Barcelona ha concedido al 
Ayuntamiento de Martorell una subvención de 10.340 euros para el año 2017 por el 
concepto “ financiación en el ámbito de las mujeres y el LGTBI. ¿Cuáles han sido los 
conceptos relacionados con el LGTBI para que el que se solicitaron la mencionada 
subvención? 
 
La regidora Sra. Núria Canal contesta: L’any 2017, per commemorar el dia de 
l’Alliberament LGTBI celebrat el passat 28 de juny, des de l’Ajuntament de Martorell 
s’ha realitzat una acció d’encesa del Pont d’Anoia amb els colors de l’ Arc de Sant 
Martí; com a símbol de la diversitat i la llibertat. 
A través del Catàleg de Suport de la Diputació de Barcelona, des de l’Ajuntament de 
Martorell a través del Patronat, s’ha sol·licitat finançament per desenvolupament 
d’activitats relacionades amb la igualtat i les polítiques de dones a través del Servei d’ 
Informació i Atenció a les Dones - Centre d’Informació i Recursos per a Dones; des de 
l’ any 1998. L’any 2017, les principals accions per les que es sol·licita finançament és 
pel manteniment dels serveis adreçats a dones i el desenvolupament d’accions i taller 
de sensibilització i coeducació. En referència a LGTBI,  la referent dels serveis ha 
realitzat una actuació formativa en LGTBI.  
A través del Contracte Programa 2016-2019 amb la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Martorell ha signat la fitxa 38 de Plans i mesures d’igualtat de les 
persones LGTBI i lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, mitjançant la que 
es compromet en el termini d’aquests 4 anys a iniciar accions per aplicar dites 
mesures, entre les que es troben l’elaboració d’una diagnosi de la situació a nivell 
municipal i la garantia d’atenció a les víctimes d’ homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia.      
 
3.ª Recientemente se ha dictado una sentencia por el tribunal constitucional que 
determina el retorno a algunos ciudadanos de las plusvalías cobradas por los 
ayuntamientos cuando ha disminuido el valor real de los bienes transmitidos  
Quisiéramos saber si tiene el equipo de gobierno una previsión del coste económico 
que puede suponer este tema para las arcas municipales 
¿Piensa el equipo de gobierno habilitar, cuando llegue el momento, una oficina 
informativa para guiar y asesorar a los posibles afectados? 
 
El regidor Sr. Lluís Amat contesta: En primer lloc, la sentència dictada pel Tribunal 
Constitucional en data 11 de maig de 2017 no té el contingut que vostè afirma en la 
seva pregunta, sinó que declara inconstitucionals i nuls els articles 107.1, 107.2a) i 
110.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals únicament en la 
mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor.  
A més a més, la sentència no anul·la l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (plusvàlua), sinó que remet al legislador perquè adopti les 
modificacions necessàries en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
per tal d’evitar-ne l’aplicació automàtica en els casos en què no s’hagi produït 
l’increment de valor que constitueix el fet imposable d’aquest impost. 
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Cal esperar que s’aprovi i entri en vigor l’esmentada modificació normativa per saber si 
comportarà o no un cost econòmic per a la hisenda municipal i si caldrà assessorar als 
eventuals afectats. 
 
4.ª Como usuarios del estacionamiento de vehículos situado al lado de la estación de 
RENFE, Preguntamos: ¿es conocedor el equipo de gobierno de la dejadez a nivel de 
vegetación seca, con el peligro que supone en esta época estival por posibles 
incendios? 
¿En caso de que este espacio, que entendemos es así, sea propiedad de RENFE, 
tienen previsto solicitar su limpieza de forma inmediata? 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Com vostè sap, l’aparcament de RENFE encara 
que és d’accés lliure és un pàrquing de propietat privada. L’ajuntament en el seu 
moment va negociar i demanar a Adif la construcció d’aquest aparcament per millorar 
la mobilitat, així com l’accés i sortida de vehicles a través del carrer sant ignasi cap el 
camí del pontarró. Quan fa es van fer les obres i adequació del pàrking, va significar 
una millora important respecte el seu estat anterior, però malauradament el seu 
manteniment, sobretot pel que fa a paviment i enjardinament és pèssim. (Aquest fet 
posa més en valor les actuacions que realitzen els serveis municipal a la nostra via 
pública). 
L’estat de l’aparcament ha estat posat en coneixement d’ADIF, i hem fet visites “in situ” 
per tal de que prenguin constància d’aquest fet. Una altra cosa és la seva capacitat de 
donar una resposta adequada, que tal i com es pot comprovar, de moment no ha estat 
a l’alçada. Per tant, continuarem requerint a ADIF que millori la neteja i el manteniment 
d’aquest aparcament, ja que la nostra voluntat és que els ciutadans del nostre municipi 
que en fan ús disposin de les millors instal·lacions possibles. 
 
5.ª Tenemos constancia que el plan local de juventud en la actualidad, está prorrogado 
¿Cuando tienen previsto la regidoría de Juventud la redacción del nuevo plan? 
 
La regidora Sra. Núria Canal contesta: Com bé saben estem elaborant un nou 
projecte pel Centre Cultura, el Transforma CCM. Aquest nou projecte el que pretén és 
donar resposta a les necessitats dels i i de les joves de Martorell. Per aquest motiu, 
hem estat elaborant el projecte amb l’assessorament dels joves. Han participat en 
aquest assessorament més 250 de  joves que han aportat propostes, idees, 
inquietuds, etc.  
Ara estem tancant aquesta primera part i per fer-ho hem realitzat una sèries de tallers 
de graffiti, rap, etc. proposats pels mateixos joves, dirigits a joves i executats per joves. 
El cert és que estem molt contents de la resposta que hem rebut fins ara. L’espai jove 
ubicat al Centre Cultural transforma l’espai en un Centre .3.0.  
El que volem per a a quest lloc no està en cap altre, i li asseguro que hem anat a 
visitar uns quants espai repartits per Catalunya. N’hi ha de semblants, però que 
aglutinin tot el que pretenem cap. Com deia, serà un espai 3.0 perquè tindrà un espai 
social, bar, un espai tecnològc, un espai multimèdia, de gamers, bucs d’assaaig, espai 
de Dj, espai d’expressió corporal i artística, de cuina, de circ, de formació, ... i fins i tot 
un workoout.  
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Explico aquest projecte, perquè lligat a aquest, estem elaborant el nou Pla local de 
Joventut. Creiem que no tindria sentit haver elaborat un pla sense tenir en compte el 
projecte de l’espai jove Trasforma CCM. La participació que estem tenint dels i de les 
joves és fonamental per elaorar el nou. Així doncs, esperem disposar del  nou pla 
durant el primer semestre de 2018. 
 
6.ª  En la WEB Municipal se anuncia una nueva edición del festival PAS del 7 al 23 de 
julio, además de las actuaciones se promociona una propuesta de la renovación de la 
oferta de restauración del festival y la apuesta por un nuevo concepto gastronómico  y 
quisiéramos saber: 
¿En qué consistirá la oferta de restauración 
¿A qué empresas se ha invitado a participar? 
¿Qué proceso de selección se ha seguido para la elección de estas empresas? 
 
El regidor Sr. Sergi Corral respon: Espero i desitjo que vostès hagin pogut 
comprovar per si mateixos l’oferta de restauració del festival PAS, ja que fa dues 
setmanes que s’està realitzant, amb un èxit notable de públic i amb un nivell artístic 
molt alt. 
Per tant, hauran vist que es traca d’un servei de qualitat de menjar i de beure, ofert per 
dues empreses especialitzades del sector. 
En aquest cas, no s’ha convidat a cap empresa en concret, si no que han estat 
diferents empreses/restauradors de Martorell que s’ha posat en contacte amb 
nosaltres i han presentat la seva proposta. Atès que finalment s’ha presentat dues 
propostes, no ha calgut fer cap procés de selecció perquè totes dues han tingut 
cabuda. 
 
7.ª El pasado día 8 de junio se produjo en este salón de plenos una merecida 
recepción al primer equipo de Básquet club Martorell por los éxitos deportivos 
conseguidos durante la temporada. Esta recepción tuvo su reseña informativa en la 
WEB Municipal una vez efectuada  
Al tratarse de un acto organizado por el Ayuntamiento ¿por qué no se comunicó el 
mismo al resto de regidores que no forman parte del equipo de gobierno?, ¿cuáles 
fueron los motivos?, ¿no creen que a los grupos de la oposición también nos hubiese 
gustado felicitar a todo el equipo con su directiva en la recepción que se ofreció? 
Aunque a ustedes no les guste, también formamos parte del ayuntamiento y 
representamos a una parte de los ciudadanos de Martorell. 
 
La regidora Sra. Nuria Canal contesta:   
Sra. Márquez tot i pecar potser de ser massa repetitius en la resposta, i li dic perquè 
en l’anterior ple, si no vaig errada, em sembla que vostè mateixa en la 4a pregunta 
també va qüestionar una decisió de protocol d’aquest Ajuntament, però els hi 
respondrem en la mateixa línia i sentit que ho varem fer en el passat ple.  
Li direm que l’atribució de la representativitat de l’ajuntament ve regulat tant pel text 
refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya, com per part de la llei 7/85, 
reguladora de les bases de regim local; en ambdós casos s’assigna a l’alcalde aquesta 
representativitat, per tant és ell l’alcalde en tot cas, o els regidors de govern qui 
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organitzen i estructuren qualssevol tipus de recepció, i és des del govern a on es 
decideix a qui es fa l’homenatge, qui assitiarà com s’estructura i qui participa.  
En tot cas a la norma específica reguladora no fa referència els regidors de l’oposició 
ni a la seva participació. Tanmateix però si es valora la necessitat de la seva 
assistència serà l’alcalde i ningú més qui ho decidirà i el hi comunicarà o convocarà de 
forma oportuna. 
 
1.5.  Respostes a les preguntes formulades pel regidor Sr. Lluís Tomás: 
 
1a. Començaré per un tema que ha sortit avui en diferents ocasions mitjançant la 
interpel·lació, mitjançant preguntes que hi havia fetes. És sobre el tema de l’oferta 
sexista. Però al final jo tinc que traslladar la pregunta perquè tot i les explicacions que 
ha donat el regidor Amat no ha quedat clar si aquesta oferta quedarà retirada o no de 
la pàgina web.   
Li pregunto directament i em contestarà. Tenen previst retirar-la ?, no per un criteri, 
segons ha quedat clar...la llei i vostè ha anomenat unes altres lleis, és llei que no pugui 
estar, sinó ens reservarem les accions que tinguem que emprendre. 
 
El regidor Sr. Lluís Amat respon: Efectivament, tal com vostè ja comenta en la seva 
pregunta, aquest tema l’hem tractat un parell de cops en format de pregunta i en el 
darrer pel ho varem debatre  mitjançat interpel·lació que vostès van presentar. En tots 
el casos des de l’equip de govern els hi varem donar les oportunes explicacions al 
respecte d’aquesta oferta de treball que varem publicar i per tant no tenim gaire cosa 
més a afegir sobre aquest  tema.  
Només reiterar que des de la regidoria de promoció econòmica sempre han mantingut 
un total i absolut respecte sobre la igualtat d’oportunitats amb la recerca de feina entre 
homes i dones tal com s’expressa en la legislació actual amb la seva manera d’actuar i 
que sempre ha quedat sota l’estricte fiscalització de la Diputació de Barcelona, cosa 
que entenc que vostè deu saber. 
I també m’agradaria tornar a comentar al respecte de l’oferta de feina que teníem i 
sobre la que estem parlant, que des de la regidoria varem enviar tant a homes com a 
dones, cosa que sempre han fet amb la recerca i que sempre  així ens ho ha permès, 
per tal d’accedir  a la selecció per part de l’empresa demandant d’aquell  lloc de treball. 
I també jo voldria posar en valor la bona tasca que s’està fent des de la regidoria en 
aquest sentit, prova d’això és l’increment obtingut entre el primer trimestre, si 
comparem el primer trimestre del 2016 i el primer trimestre del 2017,  tant les ofertes 
publicades que és quasi quasi un 100%, com dels candidats enviats aquestes ofertes 
que és en aquest cas de més del 100% de persones.  
 
2a. Aquesta pregunta ja va ser contestada pel regidor Sr. Adolf Bargués en la pròpia 
sessió en què es va formular. 
 
3ª. Com deia en l’acta de la junta de govern del 22 del 5, que per cert Sra. Pérez 
nosaltres sí que ens la van donar, l’acta aquesta; Parla d’una aprovació d’una addenda 
d’una de les fases que hi ha de les obres del carrer Montserrat i en relació en aquestes 
obres ja va quedar clar en el seu moment que finalment l’ascensor no s’acabaria 
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instal·lant tot i que l’interès o les ganes que tenia l’alcalde, així li va dir, en aquest cas a 
alguns veïns quan en el seu moment es parla d’aquest projecte. Nosaltres en el seu 
moment vam presentar unes al·legacions que van quedar desestimades en temps i 
forma, però sí que proposàvem qualsevol plan B que pogués solventar el tema 
d’aquest ascensor que a nosaltres no ens semblava correcte.  
La pregunta és la següent: Quin és el cost que estava pressupostat, compte que ja 
han passat molts mesos, d’aquest ascensor? Ens ho poden facilitar? Ens ho podran 
facilitar? A què es destinaran aquests diners que havia pressupostats per a fer 
l’ascensor del carrer Montserrat? 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve contesta: Com deu recordar, li hem donat en diverses 
ocasions les explicacions sobre la no instal·lació d’aquest ascensor, ja que en el seu 
moment es va tramitar el corresponent projecte modificat de les obres de re 
urbanització del carrer Montserrat. Li recordo que les obres es van adjudicar 
inicialment per un import de 639.609,61 euros, i que amb el projecte modificat aquest 
import es va reduir a 598.994,08 euros. Tota aquesta informació ja els hi hem donat en 
reiterades ocasions, i de la resta dels imports observaran el cost de les actuacions que 
es van deixar de fer (40.615,53 euros). 
Com no pot ser d’altra manera, aquest romanent econòmic el destinarem tal i com ens 
vam comprometre amb els veïns a fer altres obres i actuacions en aquest entorn, en 
concret, en aquest mateix barri acabem d’aprovar un projecte de gran abast, com és el 
de la re urbanització de la plaça Pedró i el seu entorn, incloent el tram final del Passeig 
Catalunya, el carrer Pau Cendrós, carrer Pedró i carrer Ponent, amb un pressupost de 
864.783,51 €, que multiplica per 20 el cost de l’actuació que vostè preguntava, i 
confirma el nostre compromís per la millora del barri de Can carreres i de la resta de 
barris del nostre municipi. 
 
4a. Tenim també una pregunta que està relacionada amb l’execució d’obra de la 
reforma del Centre Cultural, bé de fet ja va sortir a licitació.  Acaba la licitació el 7 del 
4, recordem que l’import era 242.333,88.  Es van presentar dues empreses però el 
contracte va quedar desert.  Nosaltres voldríem conèixer, si és possible, tenir vista a 
l’expedient, però si ens ho faciliten en resposta millor. Quins van ser els motius de que 
quedessin desert aquest concurs i després posteriorment es va tornar a convocar i 
encara justament el divendres acabava el plaç d’obertures de pliques.  Voldríem 
conèixer quantes empreses s’han presentat.  Si ha tornat a quedar deserta o no. 
 
La regidora Sra. Núria Canal respon: Sr. Tomàs, amb tot el respecte, sap 
perfectament que com a regidor vostè te els mitjans per obtenir per si sol la informació 
que sol·licita, però ja sabem que no a tothom li agrada treballar i fer l’esforç que cal per 
desenvolupar la tasca que ens ha encomanat els nostres veïns i veïnes. 
Si hagués fet la seva feina, hauria llegit els informes tècnics que consten a l’expedient, 
i hauria vist que una de les ofertes es va excloure de la licitació per haver inclòs en el 
sobre núm. 2 de la seva proposició informació que permetia conèixer el contingut del 
sobre número 3, contravenint d’aquesta manera el que disposa la clàusula 1h) del plec 
de clàusules administratives particulars regulador d’aquest procediment de 
contractació. 
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I també hagués vist que l’altra oferta es va excloure, en compliment del que prescrivia 
la clàusula 1h) de l’esmentat plec, perquè no incorporava en la seva oferta econòmica 
els amidaments. 
En la nova licitació convocada per procediment obert es van presentar ofertes per part 
de tres empreses, i aquest cop el concurs no ha quedat desert. 
Esperem que les obres puguin començar el més aviat possible, ja que el projecte de 
transformació del Centre Cultural de Martorell pensem que permetrà que aquest 
equipament s’actualitzi per complert, s’obri molt més al seu entorn, i permeti que les 
entitats i els joves d’aquest poble disposin d’unes instal·lacions d’allò més adequades 
per desenvolupar les seves activitats, fent que el Centre Cultural continuï sent un 
equipament de referència per a la nostra ciutadania. 
 
5a. I finalment voldríem preguntar un tema que ja vem dir amb la... perdó, amb la 
comissió informativa, quan es parlava del tema d’un conveni amb una entitat.  La 
pregunta és molt concreta.  
Amb la Capella de Sant Joan, entenc que ja han tingut alguns ciutadans o veïns 
oportunitat de veure-ho, per que de fet va començar la festa aquest passat cap de 
setmana, però el plat fort entenc que serà quan es faci la missa entorn a aquest patró.  
L’associació de veïns va demanar la instal·lació a sobre del terra que ja hi havia, 
d’unes rajoles o d’una superfície, desconec la paraula tècnica.   
Voldríem saber si l’associació de veïns que va ser qui va demanar el permís, tenia el 
permís correcte i en regla  per part del departament tècnic de l’Ajuntament de Martorell 
que és qui dona aquests permisos. I també volíem conèixer si un regidor de l’equip de 
govern quan l’obra estava a punt de finalitzar va intentar paralitzar aquestes obres.  En 
cas afirmatiu, si va ser qui ho va intentar, quins eren els motius per que intentés aturar 
aquestes obres de la instal·lació d’unes rajoles per sobre de la superfície que hi havia.  
En concret aquesta és una pregunta adreçada al Sr. Adolf Bargués. 
 
El regidor Sr. Sergi Corral respon: Sr. Tomàs. crec que hauria de ser més rigorós en 
les preguntes que formula, ja que sembla que a vostè li han arribat campanades 
d’alguna cosa que desconeix, i que no sap ben bé el que està preguntant. 
El promotor de les actuacions realitzades a la Capella de Sant Joan no és pas cap 
associació de veïns com vostè equivocadament afirma en la seva pregunta, si no que 
el promotor de les obres és la Parròquia de Santa Maria de Martorell, amb la 
corresponent autorització del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que és propietari de 
l’immoble. 
Aquestes obres es van autoritzar en data 4 de novembre de 2016, segons Decret 
d’alcaldia 1475 /2016 mitjançant el qual aquesta corporació va prendre raó de la 
comunicació prèvia per realitzar les obres de les quals l’Ajuntament es dóna per 
assabentat. És a dir, que des de finals de l’any passat es disposava de la corresponent 
d’autorització. 
Com vostè sap, les obres a realitzar consistien en del canvi de paviment de la Capella 
de Sant Joan, que segons el planejament urbanístic és una construcció d’interès en 
Sòl Urbà, i per tant te consideració de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local).  
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Pel seu valor rellevant, artístic i històric local, les construccions d’Interès previstes en 
el Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell constitueixen un patrimoni cultural de 
la ciutat i requereixen, per a la seva conservació, mesures especifiques i adequades. 
Segons la normativa de patrimoni cultural català, si durant l'execució d'una obra, sigui 
del tipus que sigui, es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o la 
direcció facultativa de l'obra han de paralitzar immediatament els treballs, han de 
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i n'han de comunicar 
el descobriment, al Departament de Cultura, el qual ha de donar trasllat d'aquesta 
comunicació a l'Ajuntament. Aquets no ha estat el cas que ens ocupa. 
El seguiment de l’execució de les obres, des del punt de vista administratiu la realitzen 
els tècnics municipals, però en casos singulars, com el de la Capella de Sant Joan, a 
vegades es realitzen visites conjuntes entre els promotors de les actuacions i els 
regidors de la matèria. En aquest cas, efectivament s’han realitzat diverses visites 
informatives, on més enllà de l’execució d’aquesta actuació, s’han plantejat actuacions 
futures per tal de garantir la correcta conservació i manteniment de la Capella de Sant 
Joan, que segur que comprendrà que és un objectiu compartit entre el titular de 
l’immoble i aquesta administració. 
 
2. Preguntes “in voce” formulades durant la sessió del dia 17/07/2017 

La regidora Sra. Raquel Pérez formula les següents preguntes:   
 
1a. En el passat ple del mes de maig, el nostre grup Som Martorell va formular a 
l’equip de govern la següent  pregunta: 
Quant béns immobles es beneficien a Martorell de les exempcions fiscals? 
Quantes propietats no paguen l’IBI? 
Quines són i quin és l’import total que el municipi deixa de rebre per a aquestes 
exempcions? 
I la resposta al següent ple va ser: 
A finals de l’any passat se’ls va fer entrega del pressupost. A ell, com no podia ser 
d’altra manera, trobarà aquesta informació que demanen. 
No sé si no vaig ser prou clara amb la pregunta o que vostès no la van entendre, o fent 
servit paraules del senyor Bargués, no sé si és que sóc “curta de gambals”, però el 
que sé és que no han contestat el que estava preguntant. No hem sapigut trobar la 
resposta, en tot cas hem d’aclarir que no estem demanant els IBI que paguem des de 
l’ajuntament, altres béns privats que en tenim uns quants, sinó les propietats que hi ha 
al municipi que no paguin IBI al nostre ajuntament, per raons diverses, per tant tornem 
a fer la pregunta: 
Quants béns immobles es beneficien a Martorell de les exempcions fiscals? 
Quantes propietats no paguen IBI?  
Quines són i quin és l’import total que el municipi deixa de rebre per aquestes 
exempcions?. 
 
2a. L’exempció de l’IBI  a la església catòlica és obligatòria per a tots el ajuntaments 
arran del conveni del 3 de gener de 1979, entre l’estat espanyol i la Santa Seu. Ara un 
sentència del Tribunal de Justícia europeu del passat mes de juny, ha posat en dubte 
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aquesta mesura al considerar que podria tractar-se d’una ajuda estatal prohibida i obre 
una via per iniciar els expedients o revisar la bonificació d’aquesta taxa com ja estan 
fent  diversos municipis de Catalunya i d’arreu de l’estat espanyol. 
L’Ajuntament de Martorell iniciarà els tràmits oportuns de cara al 2018 per deixar de 
bonificar l’impost de béns dels edificis que són propietat de l’església catòlica i que 
s’utilitzen per a realitzar activitats econòmiques? 
Revisaran els expedients i faran la comprovació a tots els immobles propietat de 
l’església que tinguin alguna activitat econòmica al  municipi? 
Recordem  que l’iniciativa que va ser presentada al congrés per en Comú Podem va 
ser aprovada amb el suport d’ERC i ara sí PDeCat. 
 
3a. En 1998 el govern del PP va modificar el reglament hipotecari per permetre la 
inscripció de temples de culte en el registre de la propietat, i moltes propietats van ser 
inscrites a l’església catòlica com a seves, gràcies a que la llei els va donar el privilegi 
d’accedir al registre de  la propietat sense necessitat d’aportar títol de domini i van 
poder certificar per si mateixos la propietat d’un immoble no inscrit. 
Més de 40000 béns a tota Espanya  van quedar a mans de l’església de manera 
inconstitucional i fins i tot reprovades amb duresa pel Tribunal europeu de drets 
humans, declarant la nul·litat de les mateixes i condemnant a l’estat espanyol per 
haver-ho permès. Molts d’aquests béns han estat construïts i restaurats amb diners 
públics, i per tant recau la responsabilitat pública de la seva tutela cultural i patrimonial. 
Els parlaments del País Basc, Navarra, Aragó i Canàries o Balears, ja han aprovat lleis 
per sol·licitar aquesta informació als deganats dels seus col·legis registrals, de la 
mateixa manera ha ocorregut en molts municipis de tot el territori de l’Estat amb el 
suport de tots el partits polítics. Molts d’aquests béns ja han estat impugnats i d’altres 
recuperats per al domini públic, i la pregunta és: 
L’Ajuntament de Martorell tindrà voluntat política per tal de recaptar dels registres de la 
propietat la llista dels béns matriculats a l’empara i durant la vigència del article 206 de 
la llei hipotecària per l’església catòlica en les seves diferents denominacions diòcesi, 
bisbat o similars al municipi?   
 
4a. En quant a l’hospital comarca de Sant Joan de Déu de Martorell aquest estiu es 
tancaran els llits? 
 
5a. El dia 3 d’agost de 2015 ben aviat farà dos anys, amb número de registre 4866, 
SOM Martorell va demanar per instància al registre general per tal de poder portar a 
terme la meva feina com a regidora, un ordinador (que per sort ja tenim des de fa uns 
mesos reciclat de segona ma, però efectiu), connexió telefònica que tampoc en 
teníem, connexió a internet, que va arribar juntament amb l’ordinador, i una 
impressora. 
Quan tenen previst dotar els despatxos dels regidors de l’oposició  amb una 
impressora, encara que sigui una pels deu regidors de l’oposició? 
 
6a. Amb data 13 de març de 2017 es va fer l’adjudicació del contracte de serveis a 
l’empresa Serveis d’Enginyeria del Bruc, per tal de fer els serveis de manteniment i 
conservació de les instal·lacions i de la maquinària del CIES i del Complex esportiu la 
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Vila. Abans d’aquest contracte, qui tenia adjudicat el servei de manteniment i 
conservació de les instal·lacions i de la maquinària del complex esportiu la Vila?. Des 
de quan? 
 
7a. A la junta rectora del patronat del passat dia 10 de juliol, es va aprovar el conveni 
de col·laboració entre  el mateix patronat i el Club de Bàsquet Martorell, un dels punts 
de l’esmentat conveni  era l’augment substancial de l’aportació econòmica amb motiu 
del merescut ascens  la categoria nacional de LEB Plata, i la pregunta és: 
El Patronat ha seguit sempre el mateix criteri amb altres entitats que s’han trobat en la 
mateixa situació amb anterioritat, com, per exemple, va succeir amb l’extingit Futbol 
Sala Martorell i a on la temporada 2011-2012 va ascendir a la màxima categoria 
nacional de futbol sala. 
Es mantindrà aquest mateix criteri a la resta d’entitats esportives en situacions futures?  
 
El regidor Sr. Francesc Arpal pregunta: Només en tinc una i va dirigida al Sr. 
alcalde: permetrà el Sr. alcalde que l’1 d’octubre es facin servir instal·lacions o mitjans 
municipals per la celebració del referèndum que ha estat anunciat per la Generalitat de 
Catalunya? 
 
El regidor Sr. José A. Simón pregunta:  Només una pregunta també. Al ple del mes 
d’abril van preguntar al Sr. Casasayas que quan estava prevista la convocatòria de les 
bases d’ajuts. I la resposta va ser que estava previst pel mes de juny, juliol d’aquest 
mateix any. Voldríem saber per quan estan prevista aquesta convocatòria? 
 
El regidor Sr.  Antonio Carvajal formula les següents preguntes: 
 
1a. Tenint en compte que Martorell segueix encapçalant la taxa d’atur de la comarca 
del Baix Llobregat, amb més de 2000 persones, voldrien conèixer quants i quins plans 
d’ocupació local s’han portat e terme en el que portem d’any? 
Quantes persones s’han contractat per a aquests plans? I quines tasques han 
desenvolupat? Quina és la previsió d’aquí a final d’any? 
 
2a. El passat dijous 13 de juliol, vam ser coneixedors de que s’havia talat un arbre de 
dimensions considerables i previsiblement d’avançada longevitat a la zona propera a  
les pistes de pàdel del Complex Esportiu la Vila, concretament a una de les 
cantonades de la pista número 6. Voldríem conèixer els següents aspectes: 
Quin han estat els motius per a la tala d’aquest arbre? 
Existeix cap informe tècnic al respecte que justifiqui la tala?, en cas afirmatiu voldríem 
tenir vista del mateix. 
 
3a. Ens pregunten veïns i veïnes del barri del Pla sobre quines són les previsions de 
finalització de les obres que actualment s’estan portant a terme en aquest indret. Tant 
mateix s’estan complint els terminis establerts previstos per a aquestes actuacions? 
 
4a. En un decret d’alcaldia hem vist l’aprovació inicial del projecte reurbanització de la 
Pl. del Blat. L’equip de govern sempre comenta que actuacions d’aquests tipus són 
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comentades i consensuades amb les associacions de veïns, particulars i establiments 
de la zona. Voldrien conèixer ara que el projecte resta a exposició pública, si s’ha 
produït cap trobada amb tots ells, i quines han sigut les propostes d’aquests?  
S’han contemplat en l’esmentat projecte? 
 
5a. Sent conscient de què em mostro massa reiteratiu en l’apartat de preguntes i molt 
especialment en qüestions com les de fa ara justament dos anys, sobre el compromís 
del Sr. alcalde en l’estudi per a la revisió i actualització del ROM vigent, voldríem 
conèixer si ha hi cap novetat al respecte, i quan es portarà e terme?. Puc saber la data 
prevista, o haig de seguir els canals marcats en el protocol?  
 
El Sr. Alcalde respon: Li responc, ja que aquesta sí que la sé. Quan cregui oportú 
que haguem de fer aquesta comissió per reformar el ROM ja els hi faré saber, de 
moment encara no ho crec oportú. Està  contestat Sr. Carvajal?. 
 
6a. En el pasado pleno de mayo, concretamente en el apartado de participación 
ciudadana, intervino una convecina trasladando unas cuestiones sobre el estado de 
mantenimiento de la C. Prat de la Riba y los terrenos colindantes a la misma. Tenemos  
constancia de que el concejal Bargués y un técnico se personaron amablemente hasta 
el domicilio de dicha persona, comprometiéndose a llevar a cabo una serie de 
actuaciones que según esta ciudadana no se han producido. Por una cuestión de 
salud , por una cuestión de salud la persona mencionada no nos puede acompañar en 
el día de hoy en esta sesión plenaria y antes u inquietud al respecto les trasladamos 
las siguientes cuestiones: 
¿De qué actuaciones estamos hablando? 
¿Por qué no se han llevado a cabo todavía? 
 
7a. En relació a la pregunta que formulàvem el passat mes de maig sobre la 
desaparició del marcador que es trobava al camp de futbol número dos del complex 
esportiu Torrent de Llops la regidora Leiva ens va respondre entre d’altres, que el 
marcador en qüestió es trobava avariat i que prendrien una decisió de cara a l’inici de 
la propera temporada. Tenint en compte que aquesta temporada té començament al 
mes de setembre, preguntem: 
S’ha resolt l’avaria que tenia l’antic marcador? 
En quina dependència municipal es troba el mateix? 
Han pres ja una decisió per solventar aquesta problemàtica? 
 
8a. A la junta rectora del Patronat del passat 10 de juliol, es van aprovar el ajuts dels 
llibres de text del curs 2016/2017 pels estudiants d’educació infantil, educació primària 
i ESO. A la resolució d’aquests ajuts vam observar que fins  a 24 famílies van quedar 
fora d’aquest ajuts per ser deutores amb l’ajuntament o bé amb el patronat. 
Tenint en compte que aquestes famílies demanen aquest ajut per la seva precària 
situació econòmica, preguntem a l’equip de govern si s’ha plantejat la retirada del punt 
3 de la base primera inclòs en les bases reguladores de la convocatòria, tècnicament i 
si administrativament existeix la possibilitat de donar viabilitat a aquesta petició? 
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Ha tingut en compta l’equip de govern la possibilitat d’atorgar aquests ajuts de forma 
excepcional per a aquestes famílies amb la seva problemàtica exposada? 
 
9a. Ens comenten usuaris de la piscina municipal d’estiu la presència massiva de 
punxes a la gespa de tot el recinte, originant molèsties els propis banyistes a l’hora 
d’estendre la seva tovallola, restant aquestes punxes totalment enganxades i fins i tot 
provocant ferides superficials a la planta dels peus quan es trepitja amb fermesa la 
mateixa gespa. 
Son coneixedors d’aquesta problemàtica? 
 
10a. Tanmateix voldríem conèixer si les modalitats de pagament actuals per adquirir 
l’abonament d’estiu a l’equipament esmentat, contempla l’opció de realitzar el 
pagament amb targeta de dèbit o crèdit, existeix cap cartell informatiu a la recepció 
informant els usuaris de quines són les modalitats de pagament per accedir al recinte ? 
  
El regidor Sr. Raul Rozalen formula les següents preguntes: 
 
1a. Les diré algunos puntos que nos han hecho llegar algunos vecinos, que la limpieza 
es deficitaria, unas quejas que según los vecinos ya han estado efectuadas, C. Bailón 
en el barri Pont del Diable, Pl. Illa Santacana,  C. Muntanya, en el barrio Rosanes, 
Jardines Apeles Mestres en el barri Camí Fondo, C. Josep Gas, barrio Can Cases. 
¿Podrían mandar hacer la limpieza en dichos puntos? 
¿Qué  control tiene el Ayuntamiento sobre la limpieza viaria del municipio? 
¿Qué control llevan sobre la limpieza y mantenimiento de los contenedores 
soterrados? Sucios y algunos no funcionan correctamente 
 
2a. Saliendo de Martorell por la Rbla. de las Bòbiles, B224, nos encontramos una 
primera rotonda de acceso a los lados, y más adelante una segunda de acceso a la 
AP7. ¿Cuándo está  previsto el mantenimiento y limpieza de la vegetación existente en 
dichas rotondas, teniendo en cuenta la peligrosidad que se produce en a circulación 
por falta de visibilidad?. 
 
3a. Hemos observado y así nos lo han trasladado miembros de la AAVV Illa 
Santacana,  del mal estado de conservación del parque infantil ubicado en la C. 
Salvador Espriu.  
¿Cuándo y cuáles fueron las últimas actuaciones de mantenimiento en dicho espacio? 
¿Cuándo tienen previsto llevar a cabo la pertinente actuación para solventar  esta 
problemática?. 
¿Han previsto reunirse son la AAVV para consensuar las posibles actuaciones a 
realizar? 
 
4a. Después de las reformas en la Rbla. de las Bòbiles y su inauguración, vemos que 
sigue en obras. Según comentario del Sr. alcalde estas obras las cubre la garantía de 
la obra, pero la ciudadanía pregunta:  
¿A qué es debido? 
¿Se hizo mal el trabajo inicial? 
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¿Quién supervisó que las obras se hicieran bien en tiempo y forma? 
 
5a. Supongo que ustedes son conocedores de los actos vandálicos que se produjeron 
en la caseta existente en el parc de  Can Casas. Teniendo en cuenta que ya hace un 
tiempo que se produjeron, visto que no se ha efectuado alguna actuación al respecto, 
¿cuándo tienen previsto el equipo de gobierno solucionar este tema? 
¿Qué actuaciones piensan realizar? 
 
6a. Tenemos constancia de la problemática existente con la climatización de las 
instalaciones del mercado municipal, sabemos que ustedes han hecho un esfuerzo 
para solventar dicho problema, pero no acaba de resolverse, 
¿Cuáles son los motivos que han provocado dicha problemática? 
¿En qué situación está dicha problemática actualmente? 
¿Que actuaciones tienen previstas para solventar estas incidencias de una vez por 
todas? 
 
7a. Este sábado estuve presente en la inauguración de la zona de recreo para perros 
situada en Torrent de Llops. Afirmo que por lo que pude observar no estaba finalizada. 
¿Todavía es así? 
Según mi humilde opinión eché en falta, al igual que algunas de las personas 
presentes, cartel donde ponga qué días y horas de la desinfección de la zona, limpieza 
a fondo de la zona de vegetación existente dentro y fuera. Evitar la peligrosidad de 
propietarios y mascotas teniendo en cuanta la actual situación de la alambrada 
existente en la zona de perros potencialmente peligrosos, la reparación de la fuente de 
la zona de perros potencialmente peligrosos y colocación de árboles para tener algo 
de sombra en el recinto. Supongo que usted, Sr. Bargués,  y yo coincidimos. 
¿Para cuando está previsto solventar estas deficiencias? 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs formula les següents preguntes: 
 
1a. En la darrera junta de govern local del 26 de juny, en concret en el punt 5, parla de 
l’acceptació per part de l’ajuntament de la cessió gratuïta a títol de donació pura i 
simple, d’unes finques registrals la número 647, 1644 i 18586 inscrites en el registre de 
la propietat núm. 1 de Martorell. En concret això correspon al barri de Can Bros. 
Preguntem: 
Quins han estat els motius d’aquesta cessió? 
Quin ús en pensa donar l’Ajuntament en aquestes finques? 
Tot i que hagi estat una cessió gratuïta, comportarà alguna despesa? 
A part del que són les finques, aquesta cessió comporta algun altre tipus de cessió, 
estem parlant a nivell d’edificacions? 
 
2a. Recentment, en concret en el que és l’article 18 de la llei 32/2017 de 27 de juny 
dels pressupostos generals de l’estat de l’any 2017, publicades al BOE núm. 153 de 
28 de juny, parla de diferents temes, com pot ser en aquest cas l’aprovació d’un 
increment previst d’un 1% amb caràcter general respecte a les retribucions bàsiques i 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
complementaries dels funcionaris, personal laboral i eventual de les administracions. 
Preguntem:  
Té previst l’Ajuntament aplicar de forma retroactiva, que així ho marca la normativa 
des de l’1 de gener, aquest increment de l’1%? 
 
3a. Tanmateix preguntem en aquesta mateixa llei de pressupostos i després de molts 
anys es va aprovar l’oferta pública de treball. Com dèiem, preguntem a l’Ajuntament : 
Quines previsions té aquest ajuntament amb motiu del que és aquesta oferta pública 
de treball? Parlem de vacants, de possibles places interines, entenc que coincidim tots 
plegats en l’objectiu de millorar el que és la temporalitat en el treball. 
 
4a. Tres preguntes relacionades, com he avançat abans Sr. alcalde,  en els decrets 
que han estat avui presentats, i de les que s’ha donat compte. En concret, la resolució 
de decret  960, parla d’una expedient de modificació de crèdit, en concret en ha 
sorprès, no pas per la quantitat que parlem de 1500 €, però si pel fet de què hi ha una 
modificació de crèdit d’una dotació que es feia a una entitat històrica, com és Martorell 
amb el gat urbà, a treballs realitzats per altres empreses, no sabem si és que ha hagut 
alguna problemàtica amb aquesta entitat, continua treballant, els motius. La pregunta 
és: 
Quins han estat els motius per fer aquesta modificació de crèdit i passar aquesta 
quantitat a l’associació Martorell amb el gat urbà a treballs realitzats per altres 
empreses? 
 
5a. També a la 908 hem vist  la designació per part de l’Ajuntament en aquest decret, 
d’un lletrat de l’il·lustre col·legi de Barcelona, perquè representi a l’ajuntament en una 
reclamació patrimonial. Voldríem saber quina aquesta reclamació patrimonial. 
 
6a. Desprès tenim la 1018, del 27/06, a on parla per part de l’alcaldia d’avocar les 
competències en matèria de contractació delegades per aquesta alcaldia a favor de la 
junta de govern local, en concret única i exclusivament per l’aprovació del projecte 
tècnic d l’obra “construcció d’una estació de tractament d’aigua potable a Martorell per 
l’eliminació de clorurs, ferro i manganès. El valor inicial d’aquest projecte és de 
2202113, 08 €, IVA exclòs, la nostra pregunta és: 
Qui se’n farà càrrec d’aquesta despesa, l’ajuntament o pot ser l’empresa SOREA ? 
 
7a. Preguntem: coneixen quina quantitat i quin tipus d’ajuts extraordinaris econòmics 
ha rebut l’AAVV Illa Santacana per la recent festa del barri? Cal recordar que aquesta 
entitat, aquesta AAVV, ja va estar comentat en la comissió avaluadora de les 
subvencions, no va presentar la documentació, però recordo que la regidora i la 
tècnica van comentar que altres anys els havia succeït el mateix però que després 
s’acabava arreglant amb el pagament o ajut extraordinari d’algunes de les actuacions 
que es feien en aquest barri. Voldríem conèixer quina ha estat la quantitat i quina  ha 
esta l’actuació que ha estat finançada en aquest ajut econòmic. 
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8a. També volíem conèixer, tot i que ens fem reiteratius, si hi hagut, de fet ja fa dos 
plens que no ho preguntem, si ha hagut ja, o estan acabats de redactar els plecs de 
contractació  de la recollida de residus de la neteja viària, i també de la neteja d’edificis 
de titularitat pública? 
 
9a. Altres preguntes tenen a veure amb els temes que han sortit avui en aquest 
plenari. Parlaré per començar d’unes voreres al C. Sant Lluís, unes voreres que de fet 
els veïns i algun establiment d’aquest carrer, que recordem està just davant del 
pàrquing que parlàvem abans de RENFE, segons tenim constància, se’ls havia dit que 
en el moment que es fessin  les actuacions, o tant ben aviat acabessin les actuacions 
al barri, o al C. Montserrat del barri de Can Carreras, es posaria fil i s’actuaria en 
aquest carrer.  
Recordem que abans el Sr. Esteve amablement ens ha fet una explicació de les 
diferents actuacions que estan previstes fer en el barri de Can Carreras, però hem 
trobat a faltar, Sr. Esteve, a lo millor per un descuit  o és que no està contemplat, 
aquest carrer l’ampliació d’aquesta vorera. Com que la persona que m’ho ha dit es diu 
Dolores Navarro, m’ha dit que no tenia cap problema en recordar que ja havia 
comentat aquest tema a aquest ajuntament, ho dic perquè abans el Sr. Esteve ha dit 
no estaria de més si a vegades poguéssim comentar aquestes problemàtiques, 
aquestes actuacions i no arribar al ple, de fet aquesta actuació ja va estar comentada 
en els serveis tècnics. 
 
10a. Tanmateix ens pregunten si hi ha alguna actuació prevista en un indret que es 
troba justament entre el carrer Montserrat i les actuacions que estan fent en el barri el 
Pla, parlem de la  Ctra. de Piera. Té previst l’equip de govern fer alguna actuació de 
forma imminent, o no tant imminent en el que és aquest indret de la Ctra. de Piera?  
 
11a. I l’altra i darrera en principi parla d’una vorera, que això si que li puc confirmar Sr. 
Esteve, el veïns ho han dit i jo mateix ho he dit a un dels membres, després ja li diré a 
qui dels serveis tècnics que se’n cuiden de la via pública. És una vorera que hi ha per 
situant-se just pujant cap el Pou de Merli , després d’on es troba la residència, està 
molt malmesa, de fet hi ha gent que baixa del Pou del Merli, baixant amb els seus 
carrets per anar a la compra o d’infants, la majoria són gent gran de néts. I recordem  
que tot i que ha esta demanat, estic segur Sr Esteve que prendrà nota, tampoc estem 
parlant d’un tram molt gran, podrà ser reparada, sinó de forma immediata el més aviat 
possible, quant ja han tingut diferents avisos, i jo mateix en aquest cas li puc confirmar 
que he parlat amb un des membres dels serveis tècnics. 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez formula les següents preguntes: 
 
1a. Una vez finalizadas las inscripciones escolares para el próximo curos 2017-2018 y 
teniendo en cuenta la problemática que existió en el inicio del curso 2016-17que supuso 
la pérdida de algunas de las líneas de P-3 existentes en aquel momento, quisiéramos 
saber cómo ha quedado la distribución de las líneas de P-3.  
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¿Cuántas líneas de este curso estarán en funcionamiento en los centros educativas 
públicos y concertado para el próximo curso y que número de alumnos hay en cada una 
de ellas.? 
 
2a. Tenemos constancia de que en los diferentes centros escolares, aprovechando la 
época estival se están haciendo obres de mejora en los mismos, preguntamos por el 
detalle de estas actuaciones de cada centro y el coste económico de cada una de ellas, 
asimismo de las llars d’infants. 
 
3a. ¿Cuál es el coste económico total del festival PAS-2017, detalle de este coste en 
actuaciones, publicidad y difusión (programes, anuncios y banderolas), seguridad y 
control de accesos y servicios de restauración, equipos de sonido, equipos de 
iluminación, servicios sanitarios y seguros. 
¿Qué empresas han estado contratadas? 
¿Qué subvenciones se han recibido para el festival.? 
 
4a. En decreto de alcaldía núm. 838 de 25 de mayo, expediente núm. 3153/2017, se 
aprueba el proyecto de la obra “mejora de accesibilidad del col·legi Jose Echegaray”. 
Quisiéramos saber qué actuaciones se han realizado, cuál ha sido el coste económico 
de la mencionada obra y qué administración se ha hecho cargo del mencionado coste 
económico. 
 
5a. ¿Ha solicitado el equipo de gobierno algún estudio o informe a la Diputación de 
Barcelona o Generalitat de Catalunya, para hacer algún tipo  de actuación en la Torre 
de Santa Llúcia?.  
En caso afirmativo quisiéramos conocer si han recibido respuesta de estas 
administraciones. 
 
6a. ¿Se han recibido ya las costas judiciales relacionadas con el juicio contra los 
directivos de la extinguida entidad del “Futbol Sala Martorell”, que recordamos se 
resolvió judicialmente de forma favorable a los directivos ? ¿En caso afirmativo cuál ha 
sido su importe ? 
 
7a. En el acta de la comisión de govern del P.M.S.A.P.  de fecha 25 de junio de 2017 en 
concreto en el punto 6 se aprueba un convenio de colaboración entre el Patronato y la 
asociación Coral Ars Nova para la producción del espectáculo “Càrmina Burana”, en el 
Progrés dentro de la programación del Festival PAS -2017. En los diferentes pactos del 
convenio y en concreto en el Tercero habla de unos descuentos a los socios del 
Progrés con una bonificacion del 35% en el descuento de la entrada. 
Preguntamos: ¿a qué es debido este descuento en relación con cualquier ciudadano 
que no sea socio y decida asistir a este espectáculo del festival? 
¿Quien corre con los gastos que genera esta actividad? 
¿Aporta alguna subvención económica en concreto para esta actividad el Patronato 
Municipal ? 
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Tendriamos que recordar que el presupuesto municipal del 2017 existe una partida 
económica presupuestaria de 120.000 euros  destinada al Progrés. 
 
8a. ¿A cuánto asciende el coste económico de los trabajos realizados por las empresas 
de “ La guerrilla comunicació S.L. “ y “ATOTAREREU” y que están relacionados con los 
Presupuestos participativos?  
 
9a. En la aprobación de los Presupuestos 2017 de la Generalitat de Catalunya estaban 
incluidas 3 enmiendas que hacían referencia al municipio de Martorell, todas 
relacionadas con la sanidad pública, entre ellas la obertura de las urgencias nocturnas 
en el CAP de Buenos Aires 
¿Que acciones ha realizado el equipo de gobierno municipal para reclamar que se 
cumpla la legislación vigente con respecto a la aprobación de estas enmiendas en el 
Parlament de Catalunya.? 
También y relacionado con este tema el pasado 6 de julio el Parlament de Catalunya 
aprobó la propuesta de resolución con el voto a favor de todos los grupos, Sr. 
Fernandez,  excepto el grupo de Junts Xsi y no del PSC , esta propuesta que contempla 
elaborar en un máximo de dos meses un plan para la recuperación de los servicios de 
24 horas en los CAPS de la Comarca del Baix Llobregat (entre ellos el de Martorell) que 
se perdieron con motivo de los recortes sanitarios).  
¿Qué acciones está realizando  el equipo de gobierno municipal para hacer que se 
cumpla esta propuesta de resolución y que podría solucionar la problemática existente 
en el Cap de Buenos Aires? 
 
12. PRECS 
 
La regidora Sra. Raquel Pèrez formula el següent prec: Jo volia fer un prec, i és 
després d’escoltar el Sr. Amat de fer l’exposició que ha fet tan clara quan li hem 
preguntat quin era l’horari que tenien o que feien l’equip de govern, però vostè de 
seguida ha dit que era jo la que cobrava no sé que quants euros. Ja m’alegra que ho 
digui, perquè vaig fer tres instàncies perquè el govern publiqués quan cobrava jo com a 
regidora, tres instàncies, Sr. Amat, ja m’agrada.  
Per altra banda recordar-li, pregar-li que sisplau  miri vostè el cartipàs que allà estan 
tots els imports del què cobrem els regidors de l’oposició. Jo porto dos anys, vostè porta 
dècades en aquest ajuntament  i encara no sap que els regidors de l’oposició i encara 
no sap que els regidors de l’oposició si assistim cobrem, i si no assistim a les sessions 
informatives o els plens no cobrem. Per tant, és ridícul que faci aquesta comparació 
quan el preu del que nosaltres cobrem el van posar, el van acceptar vostès i revisis 
sisplau l’acta i veurà que opinava Som Martorell sobre les retribucions que tenen el 
partits polítics, li agrairia molt.  
 
El Sr. alcalde diu:  Per fer un petit aclariment Sra. Pérez, des del juliol del 2015, mes a 
mes està publicat en el portal de la transparència de la web municipal, mes a mes li dic 
perquè es veu perfectament, es veu mes a mes el que se l’ingressa en els seus 
comptes bancaris a cadascun de les vint-i-una persones que estan aquí, que no ho fa 
ningú això. Mes a mes, perquè com tal com diu vostè doncs hi ha regidors que cobren 
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per assistència doncs allà es veu reflectit l’import que cobra cada cadascuna de les vint-
i-una persones que formem part d’aquest consistori. Mes a mes. 
Convido els ciutadans, si no ho sabien que ho mirin i que vegin exactament des del 
juliol de 2015 fins ara quines són les retribucions que han cobrat mes a mes cadascun 
de nosaltres. Per tant, més transparent crec que és impossible. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz formula el següent prec: Bé, dirigim aquest prec a 
l’equip de govern perquè és a qui de fet podem dirigir els precs com a tal, perquè es 
posa de manifest el que havia a la fi, com que quan les respostes eren per escrit la 
concisió i concreció era extrema, fins el punt de ser una resposta està previst convocar 
les bases durant el mes de juny juliol, o per exemple la resposta a la primera pregunta 
és sí, la resposta a la segona pregunta és no.  
Quan ara les respostes són amb veu, cosa que agraïm i celebrem, perquè per nosaltres 
és més democràtic que qualsevol persona que escolti el ple pugui escoltar les respostes 
a les preguntes que formulem.  
Els preguem si més no que fugin de guarnir les respostes amb informació, aclariments i 
amb arguments que no se cenyeixen estrictament a donar resposta a les preguntes que 
emet l’oposició, que sens dubte intentem que sigui el més concret i concís possible i així 
ho intentarem fer en el que queda de legislatura. Però els preguem doncs que vostès 
intentin ser el més concrets i  cenyir-se  tant com puguin, ser que és complicat, però 
tant com puguin a donar resposta a les preguntes de formulem. 
 
El regidor Sr. Lluis Tomás formula els següents precs: 
 
1r. En concret volia fer un parell de precs. És en la darrera junta de govern que se’ns va 
enviar, en el punt 6 parla d’una aprovació d’obligacions de despeses de corresponen a 
factures i parla un annex. Pregaria que sisplau, tot i que ara ja fa temps que no passava 
aquest fet, doncs que ens faci arribar aquest annex. 
 
2n. L’altre és pregaria a l’equip de govern.. 
 
El Sr alcalde diu: M’apunta el Sr. secretari que això no és un prec, és una petició 
d’informació d’un annex que vostè no ha rebut. Per tant, jo m’agradaria de debò, vostès 
tenen diferents espais on poden fer-ho absolutament tot, petició d’informació, precs, 
preguntes, interpel·lacions, que és fes tot allà on toca, perquè sinó després clar 
aprofitem qualsevol cosa per fer-ho tot i bàsicament  ordenar això és ordre i abstracció 
m’entén i és la millor manera de portar organitzat una sessió plenària. 
Si segueixi, segueixi però no parem de fer advertiments mesos rere mesos, i això que 
vostè fa m’ho adverteix el secretari, que no és un prec és una petició d’informació. Sap 
vostè, Sr. Tomàs, que té un protocol específic per poder demanar la informació. 
 
2n. Bé, l’altre és pregaria a l’equip de govern a continuar una mica en aquesta línia de 
poder atendre algunes de les preguntes i peticions que fem a les sessions ordinàries, 
com ha passat per exemple amb la vorera del C. Salvador Espriu o també en les 
actuacions que no s’han completat, ja ho ha dit el mateix regidor, al C. Tit, els hi 
pregaria que aquesta actuació que també ha explicat s’acabés de completar el més 
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aviat possible. I sobre el fet els hi pregaria que quan ha parlat el regidor Esteve del 
soterrani de la  ex N-II al C. Montserrat que s’havia ficat fil a la agulla i s’havia actuat, jo 
els hi pregaria que no triguin tant perquè segons els veïns s’ha trigat 4 anys en actuar. 
 
=== 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 vint-i-cinc minuts, de la qual s’estén la 
present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE. 
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