
  
 
 
 
 
 
  
08/2017. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 
2017. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 18 de setembre de 2017,  essent les 20:17 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 
- JOSEP CASASAYAS I PUIG 
- CRISTINA DALMAU I CERDÀ 
- LLUÍS AMAT I FERRER 
- BELÉN LEIVA HERRERA 
- ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT 
- LLUÍS TOMÀS I MORENO 
- REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA 
- RAUL ROZALÉN LLANOS 
- ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ 
- JOSÉ A. SIMÓN CABRERA 
- LAURA RUIZ SIGÜENZA 
- RICARD SÁNCHEZ GAYA 
- ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ 
- ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS 
- MIRIAM RIERA I CREUS 
- SERGI CORRAL I BARON 
- FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ 
 
Assistits pel Secretari  de la Corporació: 
-JAUME TRAMUNT I MONSONET.  
 
Excusa la seva absència la regidora senyora: 
- RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ. 
 
A) PART RESOLUTIVA 

 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (17-07-17). 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 17 de juliol de 
2017 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA, 
D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR. 
 
2. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, SOL·LICITADA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN 
RELACIÓ A LES OBRES CONSISTENTS EN LA SUBSTITUCIÓ D’ELEMENTS DE 
FIBROCIMENT A L’ESCOLA JUAN RAMON JIMENEZ (EXP. 3562/2017). 
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El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Molt bona nit, aquest punt és aquest i el que ve són 
molt similars, en tots dos casos es proposa fer una bonificació del 95% de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres de dos obres determinades. La primera d’elles, que és la 
que ara ens ocupa i que és la que votarem és la d’unes obres que es realitzen o que s’han 
realitzat a l’escola Juan Ramón Jiménez. En aquest cas, com vostès saben, en els impostos 
venen regulats pel Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i en aquest text es diu 
que una bonificació de fins al 95%, ho dic en castellà perquè així està anunciat, a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales i histórico-artísticas o de fomento 
del empleo que justifican tal declaración, per lo tant nosaltres en aquest cas creiem que es 
prou justificat les obres fetes en una escola poder donar aquesta bonificació del 95% de 
l’ICIO. Gràcies. 
 
El regidor Sr. José A. Simón hi intervé i diu: Discrepem una miqueta amb vostè senyor 
Casasayas, amb el motiu de que aquest punt i el següent són iguals. Amb aquest punt 
tractem les obres que es faran en un edifici públic que gestiona la Generalitat de Catalunya, 
que demana la Generalitat de Catalunya, els hi votarem a favor, no potser d’una altra manera, 
i en el punt següent, i així també avanço quin serà el posicionament, ens abstindrem perquè 
recordem que el punt següent són unes obres que farà la Fundació Privada d’Hospital de 
Martorell. Creiem que hi ha una petita diferència amb el nostre parer, com dèiem, aquestes 
obres en el col·legi públic Juan Ramón Jiménez de Martorell, cap problema, poden comptar 
amb el nostre suport. Amb el cas següent tenim les nostres reserves de què es tracta de 
l’Hospital de Martorell que és una Fundació Privada i que cobrarà per després oferir el servei 
aquest i un impost que tampoc crec, al qual no pugui fer front, però en aquest cas com hem 
dit els hi votarem a favor. 
 
El senyor alcalde diu: Moltes gràcies, només recordar-li que malgrat és una fundació privada 
té 850 anys d’història i que és l’hospital de referència al Servei Català de la Salut, per tant, 
tota la gent que té una...vull dir que és usuari del Servei Català de la Salut el seu hospital de 
referència és l’hospital de Martorell. Només aclarir-li aquest extrem.  
 
El senyor regidor Sr. Lluís Tomàs diu: El nostre vot com ja va succeir a la Comissió 
Informativa serà favorable, estàvem parlant d’una obra de substitució de fibrociment, només 
preguntant aquest cas entenem a la regidora d’Ensenyament si el departament corresponent 
de la Generalitat de Catalunya els ha anunciat si té previst fer altres actuacions d’aquest tipus 
tenint en compte que hi ha centres escolars d’edificació pel que fa a la data d’edificació 
d’inauguració similars a la del Juan Ramón Jiménez. Gràcies 
 
El senyor regidor Sr. Josep Casasayas diu: En quant les properes intencions que té el 
departament ara mateix no li podem dir perquè no ho sabem ara mateix. Té que preveure 
amb els pressupostos que s’aproven dels 2018, en els pressupostos del 2018 allà sé que hi 
hagin diners per fer aquestes coses, però entesos que aniran fent paulatinament totes les 
obres que faci falta, potser la prioritat que posa el departament no sigui aquest mateix tipus 
d’obres sinó sigui altres, o fer un altre gimnàs o el que faci falta, per tant, no ho sabem, el cas 
és que aquest any durant el mes d’agost s’han fet moltes obres en els col.legis, una d’elles, 
com és aquesta, ha sigut per part de la Generalitat. Gràcies. 
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El regidor Sr. José A. Simón diu: Si, només per aclarir-li senyor alcalde a la gent que ens 
està escoltant, la Fundació Hospital de Martorell cobra per tots els serveis que presta als 
ciutadans i factura a la Seguretat Social, en aquest cas al CatSalut i també perquè tothom ho 
tingui clar, la llista d’espera no és la mateixa a l’hospital de Martorell quan un va per la 
Seguretat Social o quan un va per Mútua Privada, o sigui que també les coses també són com 
són. 
 
El senyor alcalde diu: Senyor Simón jo ara podríem entrar aquí en un debat que li podria 
explicar perfectament com funciona la Fundació Privada Sant Joan de Déu de Martorell, com 
totes les fundacions que hi ha arreu del país i que són històrics hospitals que presten serveis 
amb el seu 98-97% aproximadament pel Servei Català de la Salut, això li podria explicar, no 
entrarem en aquest debat, no cal que entrem, si vol un dia hi entrem però no hi entrarem però 
el que si és cert és que és l’hospital de referència pel Baix Llobregat Nord, pel Servei Català 
de la Salut i que totes les persones no només de Martorell sinó de tot el montserratí doncs 
quan tenen que anar a un hospital i tenen que fer-se una intervenció quirúrgica van a l’hospital 
de Martorell, que per cert, dins del Servei Català de la Salut és un dels que té menys llistes 
d’espera o les té més curtes, per tant és bo saber-ho això. Però de tota manera, repeteixo, 
podríem entrar ara en un debat que com diu aquell no toca, ara, no? 
 
El regidor senyor Lluís Tomàs diu: Gràcies senyor alcalde, de forma breu hi entès 
perfectament la resposta que ha fet el senyor Casasayas que serà el propi departament qui 
acabi decidint quines possibles actuacions es pugui fer, jo si que m’agradaria si és possible, 
que quan es demani, la majoria de vegades s’ha dit que són en consens amb l’Ajuntament de 
Martorell, així com en altres municipis, una mica intentar en la mesura que sigui possible, la 
paraula no seria forçar però si incentivar justament fer arranjaments en aquest tema que des 
del dia que vam parlar i d’aquella moció ens té preocupats a tothom que no és una altra cosa 
que és el fibrociment. Gràcies.  
 
El senyor Josep Casasayas diu: Vostè insisteix en posar la por al cos en el fibrociment i li 
hem explicat aquí perfectament quina és la problemàtica del fibrociment. Si el fibrociment es 
toca, es trenca, hi ha espurnes pot tenir una sèrie de conseqüències, però si no li passa res 
no li passa res, no es un tema que sigui perillós i no es trenca, per lo tant no alarmen a ningú 
perquè de fibrociment en tenim tots a casa nostra dels pisos de tota la vida, per lo tant no 
alarmin a la població. En definitiva lo que estem proposant aquí és aquesta obra que ja està 
feta doncs donar una bonificació del 95% de l’ICIO. Gràcies 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat. 
 
I.- En data 23 de juny de 2017 (número 2017-E-RC-7256 del registre d’entrada de la 
Corporació), la Directora dels Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar la bonificació del 95% sobre 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres regulada per  l’article 103.2 a) del  Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març), en relació a la llicència urbanística consistent en la substitució d’elements de 
fibrociment a l’escola Juan Ramon Jimenez de Martorell. Aquesta llicència urbanística es 
tramita amb el número d’expedient G3562/2017 (Exp. 48/17-OM). 
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Les obres descrites són d’especial interès municipal, perquè concorren circumstàncies 
socials, com són la retirada d’elements de fibrociment en un centre docent públic on 
s’imparteix educació infantil i primària. 
II.- L’article 103.2 a) del  Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix: 
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto: 
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen 
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 
L’article 5è., apartat 3, de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres determina: 
“3. Podran gaudir d’una bonificació del 95% les construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres”. 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Declarar d’interès municipal les obres a executar pels Serveis Territorials del Baix 
Llobregat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, consistents en la 
substitució d’elements de fibrociment a l’escola Juan Ramon Jiménez de Martorell. Aquesta 
llicència urbanística es tramita amb el número d’expedient G3562/2017 (Exp. 48/17-OM). 
Segon.- Concedir als Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres que s’ha de liquidar amb motiu de l’expedient de llicència 
urbanística núm. G3562/2017 (Exp. 48/17-OM). 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada, a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, així com als departaments municipals d’intervenció i tresoreria. 
 
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL∙LACIONS I OBRES, SOL∙LICITADA PER 
LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE MARTORELL, EN 
RELACIÓ A LES OBRES CONSISTENTS EN L’AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL PER UBICAR 
UNA SALA DE RESONÀNCIA.(EXP. 3772/2017). 
 
El senyor Josep Casasayas diu: Bé, en aquest cas, ja anem parlat abans nosaltres 
considerem que és una obra de interès municipal entre altres coses perquè avui dia la 
ressonàncies no e poden fer a l’Hospital Sant Joan de Déu, avui dia no és pot! Si algú es vol 
fer una ressonància l’ envien amb una altra empresa que probament si que sigui privada 
perquè no tothom té ressonància magnètica, en aquest cas afavorirem el Martorelles poden 
fer les ressonàncies magnètiques , a l’Hospital de Martorell, per lo tant, jo crec que és de 
interès per tots el Martorelles, i per tota la gent que tingui com hospital de referència, l’hospital 
de Martorell, que es puguin fer les ressonàncies aquí mateix a les instal·lacions de l’hospital 
de Martorell. Gràcies 
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El regidor Sr. José A. Simón diu: Només, com hem dit el nostre vot serà de abstenció. 
 
El regidor Sr.  Antonio Carvajal diu: Si gràcies, bona nit  Alcalde, bé amb aquesta proposta 
de concessió de bonificació del 95% de la quota del ICO, que com mol bé, ja ha comentat el 
regidor  Sr. Casasayas és per ampliar les instal·lacions de l’Hospital en aquest cas amb una 
sala de ressonància, el nostre grup ja va manifestar el seu vot favorable a la Comissió 
Informativa, i el seguirem mantenint, i com no pot ser d’una altra manera en agradaria que ens 
donéssim moltes més concessions d’aquests tipus sempre que suposi la millora estructural i 
de servei a la demanada de salut del nostres veïns. 
En tot voldria adreçar-me al regidor Fernández, en relació al que afirmava en la sessió 
plenària d’aquest ajuntament el passat mes d’abril  on entre altres coses va fer un esment 
molt reiteratiu sobre el que ja van demanar vostès explícitament al Departament de Salut, per 
donar resposta a uns problemes plantejats per la meva companya Reme Márquez que no 
eren uns altres que el col·lapse de urgències a l’hospital i la reobertura de les urgències 
nocturnes al CAP de Buenos Aires, i recordant  això sí! Amb el compliment d’unes esmenes   
que es van aprovar al Parlament de Catalunya i que encara no s’han vist reflectides, vostè Sr. 
Fernández, amb bon criteri afirmaven que ja demanaven al Departament de Salut, 
desenvolupar el Pla estratègic i Director , per garantir precisament l’ampliació de l’Hospital de 
Martorell, en la millora estructural  com s’està proposant avui, i reclamàvem molta fermesa al 
desenvolupament d’una unitat d’hospitalització domiciliària, m’agradaria saber en quin estat 
es troba aquesta revindicació que feia vostè en relació a la unitat d’hospitalització domiciliària, 
i també una de les demandes històriques, i no entrem en debat , perquè una atenció primària 
les 24 hores, i de retruc resoldre una de les problemàtiques que tenim en el col·lapse 
d’urgències a l’Hospital, aprofitar l’avinentesa, en agradaria saber si existeix cap novetat 
rellevant al respecte Sr. Fernández sobre aquest dos punts que ara mateix li acabo 
d’exposar?. Moltes gràcies!   
 
El senyor alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Carvajal, ara ens acaba de fer una trampa al 
solitari, una trampa al solitari, li explicaré que és això: 
Resulta que parlem el punt és la proposta d’aprovació de la bonificació del 95% a l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Martorell, perquè amplia la sala de ressonància, i vostè ens ve aquí, 
amb la seva intervenció a parlar del CUAP, de les urgències de l’hospitalització domiciliària, 
que ho pot preguntar, i tant, que ho pot preguntat, només faltaria, en el lloc on ho ha de 
preguntar! Perquè el que estem debatent és la proposta d’excepció o no! de la bonificació del 
95% del Impost de Construccions per la instal·lació d’una sala de ressonància, que tal i com li 
ha explicat el Regidor, a Martorell, no en tenim!  I per tant, entenem que és d’un gran iterés 
general, i acollim-nos a la llei que estableix aquestes bonificacions fiscals, nosaltres doncs 
proposem acceptar aquesta bonificació del 95%  del impost de construccions que ens 
demana la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 
Vostè ens ho ha portat cap una altra cosa, i sí vostè creu que aquestes és del seu interès, 
faci, jo no li dic pas que  no ho faci, però en el lloc que toca fer-ho, que és en e l’apartat de 
preguntes, i que vostè a més a més, ja està avesat perquè normalment ens fa moltes, i 
nosaltres contestem molt gustosament, però no em desvií un punt cap un altre tema que no té 
absolutament res a veure amb una bonificació fiscal d’una entitat de interès social i general 
com és l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, per respondre té la paraula el Sr. 
Casasayas. 
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El senyor Josep Casasayas diu: Per acabar aquest punt, remarcar que una vegada fetes 
aquestes obres l’Hospital Sant Joan de Déu, comprarà un parell de ressonància magnètica, 
un aparell que és mol car, i que a partir d’aquest moment els Martorelles i resta de població, i 
que tinguin de referència Hospital de Martorell, per comptes de tenir que anar, o bé fora de 
Martorell, o bé a altres entitats d’aquí Martorell podran fer-se la ressonància magnètica aquí 
mateix, al mateix Hospital, moltes gràcies. 
 
El regidor Sr.  Antonio Carvajal diu: Sí, gràcies bona nit novament , alcalde només 
puntualitzar-li doncs, com ja els hi he comentat el nostre grup està encantat d’aprovar , 
proposar aquestes bonificacions ens agradaria moltíssimes més, sobretot d’aquest tipus, i 
simplement el tema del context de la meva exposició, m’he ha donat  per el tema de en 
aquest cas comentava el regidor Fernández, que parlava de una reclamació sobre una unitat 
d’hospitalització domiciliària, que possiblement tindria molt a veure també, en aquest cas, i 
estaria mol relacionat també a l’ampliació estructural de l’Hospital de Martorell, simplement 
era aquest el context, i no era un altre tipus de intencionalitat, però com li comentava estem 
encantadíssims d’aprovar  aquest tipus de bonificacions  per aquestes millores a l’Hospital. 
Gràcies! 
 
El senyor Josep Casasayas diu: Ho ha volgut disfressar, però mol mal disfressats això!, 
vostè ha volgut posar el malestar a la gent de Martorell, això és el que pretén, perquè no té 
res que veure la Unitat d’hospitalització domiciliària, amb cap ampliació de l’Hospital, no té res 
que veure, res que veure. 
Hospitalització Domiciliària, que vol dir, domiciliar-se que vol dir? Pues les dues paraules 
juntes no tenen res que veure amb l’Hospital, no té res que veure, això que vostè ha volgut 
introduir aquí, en el que diu el punt ni amb l’ampliació de l’Hospital, res a veure, per lo tant, no 
vulgui ara, vestir això que ha dit, tal i com li ha dit el Sr. Alcalde, vostè ha volgut introduir aquí 
uns temes que no són, per res que veure aquest punt que hem tractat, per lo tant, ja estem 
acostumats que vulguin posar  malestar a la gent en totes les coses de Martorell, ja estem 
acostumats, i això ho veiem cada dia en les preguntes, ja veurem aquesta nit! Gràcies. 
 
El senyor alcalde diu: Moltes gràcies, abans de procedir a la votació, sí que Sr. Carvajal, ja li 
he dit que no havia utilitzat el lloc  com crec que havia de utilitzar aquests neguits seus com a 
grup municipal, però que ho faci en el apartat de preguntes, i cregui que en l’ampliació de 
l’Hospital de Martorell, en el Centre de Urgències d’atenció primària és a dir el CUAP, i en 
l’ampliació de urgències, jo crec que estem totalment d’acord, per tant, amb això coincidiríem, 
i com si vostè fa la pregunta doncs ja se li respondrà en el seu moment, però hem fet les 
peticions oportunes, i a més a més les hem fet a les més altes instàncies com vostè sap que 
és directament al Conseller,i a més a més el Conseller, s’ha compromès a fer unes millores 
en el nostre hospital, per tant, estem totalment en línea, ara jo només deia que ho ha de fer 
allà on toca, perquè aquí parlàvem d’una bonificació fiscal, res més que això, per tant, ara 
passaríem el punt a votació.  
 
Sotmesa a votació és aprovada per : 
-16 vots a favor dels senyors/res: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I 
PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I 
CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ 
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CLARAMUNT, LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAÚL 
ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 
MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARON i FRANCESC J. ARPAL MACIÀ. 
-4 abstencions dels senyors/res: JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, 
RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ. 
 
I.- En data 23 d’agost de 2017 (número 2017-E-RC-9227 del registre d’entrada de la 
Corporació), la Fundació Privada Hospital Sant Joan de Déu de Martorell va sol·licitar la 
bonificació del 95% sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres regulada per  
l’article 103.2 a) del  Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), en relació a la llicència urbanística consistent en 
l’ampliació de l’hospital per ubicar una sala de resonància, situada a l’av. Mancomunitats 
Comarcals, núms. 1-3 de Martorell. Aquesta llicència urbanística es tramita amb el número 
d’expedient G3772/2017 (Exp. 52/17-OM). 
Les obres descrites són d’especial interès municipal, perquè concorren circumstàncies socials 
ja que s’afegeix un nou servei als seus usuaris. 
II.- L’article 103.2 a) del  Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix: 
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto: 
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen 
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 
L’article 5è., apartat 3, de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres determina: 
“3. Podran gaudir d’una bonificació del 95% les construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres”. 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Declarar d’interès municipal les obres a executar pels la Fundació Privada Hospital 
Sant Joan de Déu de Martorell, consistents en l’ampliació de l’hospital en la sala de 
resonància situada a l’av. Mancomunitats Comarcals, núms. 1-3 de Martorell. Aquesta 
llicència urbanística es tramita amb el número d’expedient G3772/2017 (Exp. 52/17-OM). 
Segon.- Concedir a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, una bonificació del 
95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que s’ha de 
liquidar amb motiu de l’expedient de llicència urbanística núm. G3772/2017 (Exp. 52/17-OM). 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada, a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, així com als departaments municipals d’intervenció i tresoreria. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 13/2017, DINTRE DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA 
PRÒPIA ENTITAT LOCAL, PER CONCESSIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
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FINANÇAT AMB L’APLICACIÓ DE PART DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE 
2016/SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI.(EXP. 2876/2017). 
 
El senyor Josep Casasayas diu: Gràcies,Com molt bé diu el punt, però ho repetiré per la 
gent que ens escolta, durant l’any 2016, l’ajuntament de Martorell va tenir una sèrie d’estalvis 
aquests estalvis, ara es poden aplicar a un sèrie de projectes, i en aquest cas es proposa al 
Ple l’epilació de part, no de tot, de part, d’aquests Actebis que vam tenir a l’any 2016, per uns 
projectes molt determinats. 
Com vostès saben la intenció, el programa d’aquest equip de govern, és   als últims anys 
deixar la via pública de Martorell, molt millor del que teníem fa 10 o 15 anys, en aquest cas, 
segueixen sent obres que ens permetran arranjar una sèrie de carrers importants aquí a 
Martorell, per afegir a tot el que s’ha fet fins ara, en el tarannà normal del Ple, i dels que es 
feien habitualment, quant posem 6 projectes, vostès Buenos podríem fer un altre, en aquest 
cas són aquest sis que ara els hi explicaré: 
Dediquem, les xifres els hi donaré únicament sense els euros i els cèntims, sinó en grans 
trets.. 
Dediquem 864.000.00€ a la reurbanització del Passeig de Catalunya a la Plaça de l’Era del 
Pedró, al carrer Pedró i al carrer Pau Sendrós i Ponent, és la part que ens falta del Barri de 
Can Carreras, o una de les parts que ens falta del Barri de Can Carreras  per arranjar, ja 
saben que durant aquesta Legislatura, ja hem estat treballant doncs, és un pas més. 
Dediquem 332.000.00€ a la reurbanització de la Plaça del Blat, la plaça del Blat que sembla 
que sigui una plaça que faci dos dies que està allà, té més de 25 anys, llavors els veïns ens 
han demanat que féssim, que els hi arregléssim la plaça, la plaça aquesta ja l’hem dissenyat 
d’una manera jo crec que espectacular, i ja veuran vostès  que quedarà una plaça fantàstica, i 
molt més a la vista de la gent que passa per la Rbla. De les Bòbiles. 
Dediquem també 497.000,00€ a la reurbanització del carrer del Puig del Ravell, ja saben 
vostès que el Carrer Puig del Ravell, té un carrer molt llarg, també es un carrer que  a la 
banda dreta té unes amplades d’aceres determinades, a la banda esquerra, pujant té unes 
amplades molt més estretes que formen part, de la urbanització del barri de les Rambla de les 
Bòbiles, no del Camí Fondo.... del Torrent de Llops, per lo tant fem reordenació d’aquest 
carrer .  
Dediquem 359.000,00€ a la reurbanització del carrer Verge del Carme, Pintor Sert, i Lluís 
Gaia, i els Passatges Verge del Carme i Bultó. 
Dediquem 352.000,00€ a la reurbanització de la Crta. De Piera 
Dediquem 427.000,00€ a la reurbanització del carrer Sant Antoni M. Claret i finalment 
Dediquem 650.000,00€ a actuacions de millora en general de la via pública, tot això, fa un 
total de 3.483.000,00, que per comptes de tenil’s guardats, estalviats i amagats, els volem 
posar al carrer per gaudir les persones de Martorell, gràcies!. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Gràcies de nou, el nostre vot en aquest punt serà 
l’abstenció com sempre no hem pogut aportat cap dada, ni cap idea, ni cap aportació, perquè 
no ens consulten mai, vostès fan els projectes, els publiquen, i el executen, fins i tot la 
setmana passada, un company de Movem, va fer una consulta per email, al regidor de 
Urbanisme sobre, precisament sobre la Plaça Era del Pedró, sobre les places d’aparcament 
de persones de mobilitat reduïda, i ni tant sols ha estat resposta aquesta pregunta, o sigui, 
que ja veiem que el seu tarannà  és tirar pel dret i sense contar amb la resta. Gràcies!.  
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El senyor alcalde diu: Jos crec que totes les preguntes que vostès ens fan sempre se’ls hi 
respon, jo crec que això es així, no sé? sí en aquest cas no ha estat així, entre altres coses  
però tots aquests projectes, s’han consultat amb el conjunt de la ciutadania, i amb les veïns, 
per dues bandes diferents, per tant, això de que els projectes es fan, s’executen sense tenir 
en compte a ningú,! Jo crec que això perdoni! Això no és cert, i crec que vostè també ho sap, 
jo li faig aquest aclariment perquè aquest projectes han estat consensuats en el conjunt de la 
ciutadania de cada barri, es a dir amb els veïns de cada barri, a banda de haver-nos reunit 
prèviament amb les associacions de veïns per dissenyar conjuntament els projectes de millora 
de la via pública, com d’altra banda hem fet pràcticament sempre. 
 
El senyor Lluís Tomás  diu: Gràcies Sr. Alcalde, sobre aquest tema m’agradaria  fer unes 
consideracions sobre aquesta modificació pressupostària del projecte-1, que ha dit  el 
regidor....... les xifres que parla del barri de Can Carreras, nosaltres demanaríem de fet ja ho 
hem demanat amb el darrer Ple, al Sr. Casasayas primer ha dit que havia d’endreçar tot el 
barri de Can Carreras , desprès ha rectificat correctament en la inclusió, també així ho varem 
demanar com dèiem en el anterior Ple, i crec que seria una bona manera d’acabar o intentar 
acabar al màxim aquest barri, el carrer Sant Lluís que és un barri que en el seu dia va quedar 
pendent, aquest projecte recordem, aquest projecte-1, anomenat així es va aprovar 
inicialment a la Junta del Govern Local el 10 de juliol, va estar a exposició pública, i 
posteriorment es va aprovar definitivament. 
El Projecte-2 Que parla de la reurbanització de la Plaça del Blat aquí tindríem que dir que el 
nostre grup va fer unes al·legacions sobre diferents aspectes d’aquesta plaça especialment 
una d’elles demanava la instal·lació d’algun joc infantil inclusió, per nois i noies amb dificultat 
de mobilitat, que de moment val a dir que no hem rebut cap resposta, aquest projecte es va 
aprovar inicialment el 29 de juny, i després es va acabar, en el període que marca d’un mes 
aprovat definitivament. 
En el projecte-3 que parla del carrer Puig del Ravell, aquí es van aprovar inicialment, a la 
Junta de Govern del 10 de juliol, es va publicar en el BOE el 26 de juliol, i després en el tema 
de l’exposició pública entenem que per una errada de coordinació del departament oportú que 
no va acabar de penjar l’anunci en el taulell corresponen , s’ha allargat una mica més i el 
període d’al·legacions acaba aquesta setmana el 21 de setembre. 
En el projecte-4 del Barri Verge del Carme de qui diríem que aquest projecte es va aprovar 
per decret d’alcaldia el mes d’agost??? I el període d’exposició finalitzava el 26 de setembre, 
vaig dient quant finalitza per si hi ha alguna persona de les que ens escolta, i encara hi es a 
temps de poder fer alguna al·legació o alguna reclamació. 
En el projecte núm. 5 que parla de la reurbanització de la crta. De Piera, dir es va aprovar en 
Junta de Govern Local el 31 juliol, l’exposició pública acabarà el 26 de setembre, l’import ja 
l’ha comentat bé el Sr. Casasayas, però cal recordar que en passat Ple del 17 de juliol, el 
nostre grup, ja va fer la pregunta que entenem que serà resposta avui, sobre possibles 
actuacions a fer en aquest indret, això sí recollint també com entenc que  vostès la petició  d’ 
alguns veïns. 
En el punt 6 que parla del carrer Sant Antoni M. Claret, dintre d’aquest s’aprova per decret 
d’alcaldia 31 de juliol, i la exposició pública finalitza el 26 de setembre. 
I finalment parlaria de l’últim punt que apareix aquí en aquesta modificació pressupostària, 
que consisteix, no perdó...... efectivament parlem del últim punt que ha comentat be també el 
regidor, que es sobre un tema de via pública, en un import d’uns 650.000,00€.  
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Cal tenir en compta, que abans ha sortit en forma breu, nosaltres no hem vist i em sembla que 
no existeix cap projecte redactat i aprovat inicialment sobre aquestes actuacions, actuacions 
que nosaltres ens agradaria conèixer en quines vies seran les afartades i les millorades en 
aquest cas. Cal tenir en compte que la normativa sobre el tema dels romanents de Tresoreria 
diu que els projectes com aquest que estem parlant avui, tret d’aquest últim tenen que estar 
adjudicats abans que finalitzi l’any en curs, però com encara hi són a temps, però a lo millor si 
podrien haver fet un avantprojecte de les vies que quedaran millorades en aquest tema. 
Perquè aquesta explicació tant extensa, penso que cridar l’atenció en les dates aprovades, ja 
hem parlat algunes a finals de juliol, altres a primers d’agost, cal tenir en compte aquest 
projectes s’aproven inicialment en Junta de Govern, i en aquest cas inclús dos o tres que hi 
hagi via decrets jo entenc, en el objectiu de intentar accelera’ls, però entenem que les 
persones que vulguin o puguin fer qualsevol reclamació, o al·legació ho tindran malament 
tenint en compte que entre mig hi ha el mes d’agost. 
A la WEB hem pogut veure com be ha dit també el regidor Casasayas, i l’alcalde ha mantingut 
amb diferents veïns de diferents barris implicats per dir-ho així, però preguntaríem han estat 
en aquestes reunions amb totes les associacions i tots el barris que estaran millorats   en 
aquest tema. 
Aquestes persones que he vist en la WEB, que l’alcalde amablement els hi explicava totes les 
millores en cas tenint en compte que estan aprovades ja inicialment aquest projectes, en cas 
que vulguin fer, i entenc que lícits que surti a la WEB alguna millora, alguna ampliació, alguna 
cosa, com ho tindran que fer si ja estan aprovats inicialment mitjançant al·legacions, 
reclamacions, una mica  quin és el que van........ sí és que algú va presentar alguna millora o 
té previst fer-la. 
Una petició també seria, que en moment d’adjudicar aquests projectes, però sobretot en el 
moment de fer el control de les obres aquest seria un desig entenc de tots els que estem aquí, 
aquest control millores una mica per evitar temes com Rambla de les Bòbiles, o darrerament 
el que s’ha produït el en barri del Pla, concretament segur que té una explicació però 
nosaltres ho preguntarem després a l’apartat de preguntes, el carrer Dr. Massana amb la 
cruïlla de la Crta. De Piera molt a prop de la rotonda de la plaça del Vi, on entenem, que per 
algun motiu no es devia fer bé aquesta obra i aquests dies, primers dies que hem tingut  la 
pluja, ha hagut un embassament d’aigua important, i s’ha tingut que refer integrament. 
I finalment els imports que ha comentat el Sr. Casasayas sobre el romanent de Tresoreria, 
aquest 3.483.860,00€, i mirant l’informe de l’Interventora, ens adonem que el que es sobre el 
que és remanent de l’any anterior encara existiria una possibilitat, fent una resta senzilla, 
d’uns 250.000,00€ per disposar. 
Es per això que el nostre grup en aquest tema que presentem aquesta modificació 
demanaríem l’ incorporació de dos projectes a afegir  al que vostès presenten, un ja l’hem 
avançat abans que és fer algun projecte, algun annexa amb algun projecte i la valoració 
evidentment posterior del carrer Sant Lluís, del barri de Can Carreras, així com sí es possible 
fer alguna actuació al mateix barri, i Santacana que podria ser uns cost senzill i no gaire car 
entenem, en un projecte per davant evidentment del que seria la remodelació del seu parc 
infantil, una remodelació reiterada pels veïns. Dues inversions que com bé ha dit el regidor 
Casasayas, són sostenibles i que pensem es poden acabar d’ajustar en aquests imports que 
dic, i que s’ajusten a la normativa vigent, que l’altra dia la Junta de Portaveus, parlàvem amb 
l’alcalde Sr. Fonollosa, que això havia canviat per sort, i que en el Decrets del Govern Central 
això s’havia permès canviar-ho i poder destinar, i no com passava abans, al municipis que 
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tenen, que no estan endeutats, ho poden fer, els altres la prioritat ho he llegit, en l’informe de 
l’Interventora, que s’ajustin a la seva deute, jo crec que és una bona manera ja que s’ha fet 
d’estalviar diners, que puguin acabar com s’ha dit aquí, repercutint en la ciutadania, gràcies! 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies! Tenint en compte que el regidor de Hisenda doncs no té la 
pràctica, no coneix, en realitat els projectes i vostès Sr. Tomás ha volgut entrar una mica en el 
fons, jo sí que els conec perquè m’he reunit amb tots els veïns, les reunions que hem fet a 
l’efecte doncs aquesta intervenció han de fer-la al regidor de Hisenda, la faré jo mateix. 
Bé, en primer lloc el romanent de tresoreria tal com vostè molt bé ha dit, és els estalvis que es 
fan del pressupost, es a dir alló, que un cop s’ha executat el pressupost, doncs el final tens els 
superàvit pressupostari o el romanent de tresoreria, podem utilitzar  dels dos índex sempre el 
menor d’ells i tal com deia vostè doncs hi ha hagut algun petit canvi que   desitjaria des dl 
govern de l’Estat que és qui ens deixa aplicar els romanents de tresoreria doncs per 
liberalitzar una miqueta més  l’aplicació d’aquests superàvits pressupostaris, recordem que fa 
uns anys, es a dir, abans del que era la crisi econòmica, doncs el romanent ,de tresoreria eren 
de llibre aplicació, es a dir, que cada ajuntament destinava aquest estalvis que havia generat 
durant l’execució de l’exercici pressupostari, allà on creia que més calia, amb la crisi 
econòmica, doncs va sortir tot un paquet normatiu, del govern de l’estat on ens limitava als 
ajuntaments la possibilitat d’aplicar aquests excedents pressupostaris allà on crèiem 
convenient que s’havien  d’aplicar, i ens limitaven a una sèrie de inversions, que ells deien 
inversions financerament sostenibles, es a dir, aquelles que no generessin de per si, un  
augment de la despesa corrent. 
Això, encara segueix sent això però en canvi el segon límit que van imposar, que tots aquells 
romanents de tresoreria s’havien d’aplicar forçosament a reduir endeutament, l’han relaxat 
una mica més perquè aquells ajuntaments que se suposa que no tenim un endeutament 
excessiu, i tal com deia vostè Martorell, no té un endeutament excessiu, sinó, que té un 
endeutament molt correcte, estarà per sota del 50%, dels recursos ordinaris d’un exercici, 
tenint en compte que la llei et permet fins al 75%, i excepcionalment fins al 110%, doncs 
l’ajuntament ara sí que pot destinar aquests superàvits pressupostari  a aplicacions 
directament per inversions, ara bé, tenim aquesta limitació, de que per exemple no podem 
destinar aquests superàvits a un equipament municipal, un nou equipament que estiguem 
generant, en canvi sí, en via pública, amb millora de via pública, que sí, s’entén que és una 
inversió financerament sostenible, perquè no genera més despesa d’aquella que ha és 
general, per tant, aquesta és l’explicació de perquè es fan aquestes inversions, una de les 
inversions en la via pública. 
La segona explicació es perquè com vostès saben, nosaltres tenim una gran dèria en tenir la 
via pública endreçada, i tenir doncs una via pública, un espai públic correcte pel gaudiment 
del conjunt de la ciutat, això fa molts anys, que venim tenint  aquesta dèria, i con a 
conseqüència d’això doncs, tenim el reconeixement dels veïns de Martorell, i sobretot també 
doncs de les poblacions del voltant que doncs en diuen  els ciutadans, doncs que estem 
millorant molta la via pública, i l’espai públic, això aquest fet agraïm molt que vostès ens hagin 
fet apreciacions, i que ens indiquin allà on creuen també, perquè jo crec que entre tots ho 
podem fer tot, i per tant, i si vostès ens indiquen, algun espai que creuen vostès digni que 
tingui més atenció de l’ajuntament, doncs nosaltres molt gustosament doncs evidentment 
l’atendrem, però com vostè pot comprendre nosaltres amb qui ens hem d’adreçar és al 
conjunt de la ciutadania, i els seus representants entre cometes, que són gent que estan al 
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davant de l’associació de veïns, que és amb qui ens reunim de manera periòdica, ho fa el 
regidor de via pública, que és el Sr. Esteve, que s’ha reunit  amb totes les associacions de 
veïns.Vostès hem preguntaven quines? Amb totes! I aquelles millores o aquelles propostes 
que ens fan des de l’associacions de veïns, el que fem amb els nostres equips tècnics, es a 
dir amb arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors i el personal tècnic que tenim destinat al 
departament de via pública,, doncs el que fem és intentar donar forma allò que els mateixos 
veïns demanen, en forma de projecte, aquests projecte, aquests projectes el que fem és 
consensuar-los amb l’associació de veïns, i després un cop els aprovem, el que fem es fer 
una reunió, amb el conjunt de la ciutadania  dels barris afectats, i són els veïns qui ens fan 
propostes. 
 Vostè em preguntava si hi ha alguna modificació a tenir en compte, i n’hi ha sempre, perquè 
n’hi ha moltes propostes interessantíssimes, doncs el que es fa en la pròpia execució de 
l’obra es van modificant, perquè fins a un 10% , no suposa una modificació substancial del 
projecte, i per tant,, no cal fer, el que se’ns diu un modificat del projecte, si modifiquessin un 
10% tant de pressupost com d’estructura, el que és el projecte, a les hores sí que hauríem de 
fer un modificat de projecte exemple: 
-A vegades situem els bancs en un lloc determinat, i els veïns ens diuen no escolti! aquí no 
perquè a vegades tenim el costum de seure allà,  doncs movem els bancs i els posem allà, 
això no és una modificació de projecte substancial del projecte. 
O  com el altra dia amb els  veïns de Verge del Carme, ens vam proposar tots una solució a la 
que tenia el projecte pel que fa referència al carrer Pintor Sert, per tant, aquestes 
modificacions que són molt d’agrair perquè són la gent que hi viuen les que ens les fa doncs, 
els nostres tècnics les acullen i en execució d’obra doncs es va modificant en funció de les 
propostes que ens han fet el propis veïns.  
Em comentava vostè que del barri de Can Carreras del qual amb aquest projecte li explicava 
el regidor de Hisenda doncs haurem resol, reorganitzat i actuat en 2/3 parts del barri ens falta 
1/3 part, que també va anunciar en el seu moment doncs que ho faríem, però com sempre 
expliquem, no podem fer , ni des d’un punt de vista social, ni des d’un punt de vista econòmic 
totes les obres de cop, perquè sinó doncs, a banda per temes de mobilitat tampoc ens 
bellugaríem, però sempre ens trobaríem amb carrers amb  tres parts diferenciades. 
Una era l’avinguda Montserrat, com vostè sap Sr. Tomás està plenament reurbanitzada, des 
de la seva confluència amb Pau Clarís fins a Crta. De Piera, que era un dels compromisos 
que s’havia adoptat. 
El segon, la segona part de paquet de reurbanització del Barri de Can Carreras, era el carrer 
Pedró, la Plaça Pedró, i la part del Passeig de Catalunya, que toca al barri de Can Carreras, 
que és la part de dalt de barri, per dir-ho així. 
I la tercera part, que vindrà a continuació, es a dir suposem que sí tot va bé, l’any vinent l’any 
2018, es quant podrem abordar, que són el carrer Sant Lluís, c/Gomís, el c/ Comerç, i el c/ 
Sant Joan, que és la part de a baix, o la part del barri que toca a l’estació de Can Carreras, 
pel que vostè feia referència, em parlava d’un carrer Sant Lluís, no no! és que va tot el paquet, 
és carrer Gomis, carrer Sant Joan, carrer Comerç i carrer Sant Lluís, tots els paquets, a tots 
els carrers que fan referència a la part de a baix de Can Carreras. 
I perquè haurem actuat a tot el barri de Can Carreras, durant  aquest mandat ? Doncs, per 
una explicació molt lògica, nosaltres hem anat endreçant la via pública, i dels compromisos 
d’aquest equip de govern era que enguany en aquest mandat teníem que actuar en aquelles 
parts més antigues del poble on no s’havia actuat, des de feia temps, i aquí incorporem el 
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barri del Pla, el qual com vostè deia, reuneixen 18 carrers, i la part de l’ajuntament està tota 
pràcticament feta, ens falta només la d’Endesa, que és com vostè sap s’ha de soterrar totes 
les línees, que és una de les actuacions més importants que comporta aquest projecte, i el 
barri del Pla és un dels barris més antics de Martorell.  
Actuant en el barri Verge del Carme, també és un dels més antics de Martorell, i actuarem en 
l’àrea de Can Carreras, que també és un dels barris més antics de Martorell. 
Totes les obres que estem fent, pensi que ho estem fent amb carrers que probablement feia 
30, 40 o 50 anys que no s’havien reurbanitzat, i per tant, mereixien com la resta de carrers i 
barris de Martorell, tenir un nivell de qualitat semblant a la resta, aquí aprofitem també com 
vostè  sap per incorporar arbrat, per soterrar línees elèctriques, per millorar enllumenat, per 
exemplar voreres, allà on es pot, i per conservar també la superfície d’aparcament. Cas per 
exemple de l’obra que es fa, que s’ha aprovat el projecte de Passeig Catalunya, que és barri 
de Can Carreras, que es fa, no és res més que ampliar voreres, i situar l’aparcament en semi 
bateria per recuperar les places d’aparcament que es perden de la plaça Pedró d’aquesta 
manera es complementen sense perdre cap plaça d’aparcament, per un barri que 
històricament ha estat bastant castigat per la seva fesomia, pel que fa referència a 
l’aparcament de vehicles. 
 Per tant, tot aquest paquet d’obres el tirarem endavant amb romanents de tresoreria, amb 
estadis que hem fet en el propi exercici, i que a més a més des d’un punt de vista  normatiu, 
se’ns permet. 
Vostè amb la seva exposició, jo crec que hi ha una cosa potser, no ha  dit, no ha apreciat, que 
és l’apreciació, les obres no han d’estar executades el 31 de desembre, han d’estar 
adjudicades, adjudicades, es a dir ha d’haver un adjudicatari, per tant, no haurà d’estar en 
execució, i per això amb els terminis que portem doncs totes elles en principi, sinó hi ha res 
estrany doncs han d’estar adjudicades. Es ha dir el procediment de contractació fet la licitació 
feta, i l’adjudicació feta, i l’obra doncs a l’inici de la seva execució, evidentment no les podrem 
tenir acabades en el 31 de desembre d’enguany, però el primer trimestre,  semestre de l’any 
2018, estaran totalment executades. 
Em parlava també dels terminis de que s’havien aprovat en uns moments, a finals de juliol 
començament d’agost, no parem d’aprovar projectes, i iniciar procediments de contractació 
com vostè ha dit és un continu, per tant, ho anem fent a mesura que els nostres Serveis 
Tècnics, que com vostès sap són i fan els projectes a aquesta casa, doncs van fent els 
projectes, els aprovem i si tenim crèdit adequat i suficient doncs iniciem el procediment de 
contractació, sinó tenim el projecte aprovat, i esperem  tenir crèdit adequat i suficient, no sé , 
si em deixo alguna cosa, crec que li he contestat a tot?, sinó vostè a la segona intervenció 
doncs m’ho diu. Gràcies.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Gràcies, Sr. Alcalde  per l’extensa bona explicació que ens 
ha fet, però se’ns queden alguna coses, que considero jo, que segur  a la segona intervenció 
vostè amablement em pot contestar, i sobre el que ha explicat de modificació sinó ho he entès 
malament he.. de projecte sinó supera el 10% del projecte inicial, i entenc també que sempre i 
quant, s’ajusti al que deu quedar de romanent de tresoreria  evidentment, seguríssim. 
La pregunta del carrer Sant Lluís  que després sortirà, entenc que més o menys ha quedat 
resposta, ho recordo perquè quant es va fer l’avinguda Montserrat, vostè Sr. Alcalde es va 
comprometre, comprometre de parlar amb uns veïns del carrer Sant Lluís, i es va comentar 
que en el moment que es fes , que entrés  una d’aquestes bonificacions que vostè diu, fes el 
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carrer Montserrat s’arreglaria tot i que l’explicació que ha donat vostè, es el tercer paquet em 
sembla correcte, si la persona, les persones que m’ho vam dir ho he escoltat i sinó jo li faré 
arribar am b el planell el que vostè ens ha comentat aquí. 
Ja el tema d’un dels projectes que és la plaça del Blat, vostè ha comentat, li he dit que a la 
pàgina WEB Sr. Alcalde, ja havia vist que vostè s’ha reunit amb veïns de Can Carreras, sinó 
m’acaba corregint, veïns de Verge del Carme, a lo millor es que jo no ho he vist. 
Però m’agradaria preguntar-li sí per la remodelació de la plaça del Blat vostè ha mantingut 
alguna reunió, alguna trobada, alguna consulta  amb els veïns, comerciants que hi ha al 
voltant?  
Inclús m’atreviria a dir, si vostè ha mantingut, vostè o el regidor de via pública, que vostè ha 
dit que també fa les reunions, per part d’aquesta plaça del Blat, en  l’associació de Veïns que 
qui  li correspon és la del Torrent de Llops, m’agradaria conèixer sí ha mantingut aquesta 
reunió? 
Entenc que sí, o encara no s’ha mantingut, però cal recordar que queda molt pocs dies per fer 
les al·legacions. 
Nosaltres parlant d’al·legacions li he comentat Sr. Alcalde vostè que està sobre d’aquests 
projectes, i també li agraeixo l’explicació que ens ha donat , vull fer unes al·legacions sobre 
aquesta plaça del Blat, sobre la possibilitat que entenc que tots plegats inclús    ........? dels 
pressupostos participatius ja parlaven d’això però entenc que no és parc, la possibilitat 
l’al·legació, una d’elles que nosaltres vam  posar, és justament  sobre la instal·lació d’algun joc 
infantil inclusiu, per poder començar per algun lloc. 
I Després sobre el que vostè ha explicat d’aquests projectes, nosaltres segur que en alguns 
coincidiríem  però  també m’ ho té que permetre que segurament , no seria d’una altra manera 
nosaltres tindríem  uns altres projectes o unes altres prioritats a fer, vostès són els que tenen 
la responsabilitat de governar, i tirar endavant  aquests projectes, aquestes millores, i per tant, 
entenc que vostès són els que acabem de decidir. 
I també li he preguntat sobre uns dels projectes de les vies pública que parlava de 
650.000,00€, sí que m’agradaria tenir  una referència de que es pensa fer, segur que vostès, 
ho tenen ja amb els Serveis Tècnics al cap, doncs sí que seria bo abans que nosaltres 
donéssim, d’una manera o una altra tenir coneixement de quines són  les vies o els carrers, i 
els propis veïns, que tinguin constància de on es faran aquestes millores, no hi ha tampoc  
cap cosa li agraeixo l’explicació! 
 
El Sr. Alcalde diu:  Moltes gràcies , també faré aquesta intervenció tenint en compte que soc 
jo també qui ha mantingut les reunions amb els veïns, amb les associacions de veïns. I sobre 
els projectes que doncs com alcalde conec més que el regidor de Hisenda. 
Sí, em comentava començaré per la plaça del Blat que es cert que en la meva anterior 
intervenció, no li he contestat això. 
A la plaça del Blat vostès van fer una al·legació que versava bàsicament , hi ha alguna qüestió 
més però crec que la que vostès posaran més de fons era que en la millora dels jocs infantil, 
hi hagués algun joc infantil inclusiu, i se li va respondre l’al·legació no sé si li ha arribat? Si 
s’ha donat resposta o ha de passar per Junta comenta el Secretari, jo ja l’he vist em pensava, 
que li havien donat el trasllat li explico de tota manera, les al·legacions que sempre són de 
caire tècnic, quant són en el projecte doncs ha de resoldre l’Arquitecte Municipal, i el que 
l’al·legació que li resolt, és que els jocs inclusius com vostè sap en pressupostos participatius 
doncs el conjunt de la ciutadania va decidir que hi havia d’haver-hi  un parc inclusiu, i resulta 
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que el parc inclusiu està molt a prop de la plaça del Blat, com que està molt a prop de la plaça 
del Blat, no tindria sentit que col·loquéssim més jocs inclusius el qual estic totalment d’acord, 
en que ha d’haver-hi una zona de jocs inclusius, però no! un joc inclusiu sinó un pack sencer 
de jocs inclusius, que a més a més coincidim plenament amb el que va decidir la ciutadania, a 
través dels pressupostos participatius que doncs anirà a un espai molt proper, concretament 
en el parc infantil que hi ha sota al Turó d’Europa, per tant, és la zona més gran, i per tant, 
com necessitem un espai considerable, i era una zona que s’havia de renovar els jocs 
infantils, i allà aprofiten per fer un gran parc infantil, a més a més, en un parc únic i 
exclusivament  inclusiu, perquè tots els nois i noies que pateixin alguna discapacitat doncs 
puguin utilitzar aquell parc, no un joc sinó doncs tot el parc  infantil, per tant, com que hi ha 
una proximitat perquè està a escassos metres de la Plaça del Blat, doncs tampoc tindria sentit 
que allà incloguéssim un joc, un, joc Inclusiu! Quant tindrem un parc sencer inclusiu molt a 
prop al mateix barri, doncs, i a més a més, bastant més gran que el que hi haurà a la Plaça 
del Blat. 
Tota manera li agreixo la sensibilitat perquè la compartim plenament, entenem que hem de 
tenir, repeteixo, no només un joc, sinó, tot un parc, i a més a mes, també coincidim amb el 
conjunt de la ciutadania, per tant, amb això doncs, no tenim cap discrepància. 
Pel que fa referència, a la partida que està a les inversions, i les actuacions prioritàries a la via 
pública, això suposo que vostè sap que això no és nou? Sempre hi ha una partida important, 
que és els PRIAPS, que són el programa de inversions i actuacions prioritàries de la via 
pública, que és això? Doncs això són totes aquelles petites obres importants i prioritàries, que 
no requereixen de projecte pel seu import, però que en canvi exemple, l’asfaltat d’un carrer o 
la millora d’una rotonda, o la millora de una intersecció, o unes actuacions puntuals en una 
vorera concreta, tot això, és el que venim dient des de fa molts anys programa de inversions i 
actuacions prioritàries de la via pública,i que a més a més, són de molt més àgil, perquè no 
requereixen de projecte tècnic previ, sinó d’una memòria tècnica, i actuacions que 
requereixen, i que no poden doncs esperar, doncs el que és la licitació, un projecte, etc., etc. 
sinó que són coses molt més puntuals, i que constantment a Martorell com vostè sap i ha 
qualsevol municipi doncs sorgint, per tant, aquesta és la partida que vostè com veuen cada 
any, en els pressupostos municipals quant aprovem el pressupost sempre hi ha partida 
important, de PRIAPS, que és això, que són les inversions i actuacions prioritàries a la via 
pública, i enguany el que fem és complementar doncs aquesta partida perquè hem tingut 
moltes millores a fer, i per tant, doncs s’ha de complementar aquesta partida, no té més 
explicació, i no se? Si em deixo alguna cosa més Sr. Tomàs? 
Sí, sí .. digui, per si em deixava alguna cosa, sí digui, digui. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Sí, s’ha de deixat una cosa de la primera ronda que jo 
tampoc, m’he enrecordat de dir-li sobre, això que m¡ha explicat vostè dels jocs infantils, em 
sembla fantàstic fer un parc on vostè ha dit al Turó d’Europa per sota, però bé, ja altres nois i 
noies que tenen dificultats de mobilitat que també no estaria del tot malament que en alguna 
altra part, se instal·les algun joc, coincidint amb la sensibilitat això sí! 
I sí que no li he tornat a preguntar, i no vostè no em va contestar la primera vegada és sobre 
la proposta que li he fet, no té res a veure amb una modificació del projectes, etc. de la 
possibilitat en aquests 200 escaig mil euros que quedaran del romanen de tresoreria, que 
vostè mol bé ha explicat tenen que ser accions que estiguin adjudicades abans que acabi 
l’any m’agradaria Sr. Alcalde, si pogués contemplar l’Equip de Govern, fer una remodelació 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
amb un projecte que farien els tècnics d’aquí, en el que és el parc del barri Illa Santacana, 
crec que seria, és  un parc que està molt malmès, per diferents motius, però sí m’agradaria, 
Sr. Alcalde, ja que s’aprova tot aquest paquet de romanent de tresoreria es pogués fer 
aquesta acció, gràcies.   
 
El Sr. Alcalde diu:  Contesto, aquest petit romanent de 200 escaig mil euros que ens resta 
comenta el regidor de Hisenda que sempre reservem una part, per probables imprevistos, i 
sinó passa a ser romanen d’aquest any com vostè sap, no són mai diners que es deixen 
d’aplicar sinó que passen a ser romanent d’aquest any. 
Pel que fa referència a la Illa Santacana que també ens hem vist amb alguns veïns, allà ha de 
renovar els jocs infantils, la renovació dels jocs infantil en espais públics que ja estan 
prèviament urbanitzats es fan sempre a través de les inversions i actuacions programades a 
la via pública, és allò que li comentava  abans, rotondes, jocs infantils, etc, per tant, 
probablement doncs un cop els nostres tècnics ho hagin verificat, doncs i també de manera 
consensuada amb el propis veïns doncs segur que renovarem els jocs, però com vostè sap 
estem portant a terme des de fa un temps la renovació progressiva i paulatina de tots el parcs 
infantils que jo tenen una edat, el que passa que per qüestions econòmiques no es pot fer 
sempre de cop, però sí que donem bastanta atenció a aquells que mereixen més un recanvi o 
una substitució, i per tant, aquests de la Illa Santacana coincideixo amb vostè doncs que en 
breu hem dóna’ls-hi una, hem de substituir-los doncs perquè ja tenen una edat, i em sembla 
que no em deixo res més Sr. Tomás, molt bé, doncs ara sí, després d’aquestes explicacions, 
passaríem el punt a votació. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per : 
-12 vots a favor dels senyors/res: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I 
PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I 
CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ 
CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I 
BARON i FRANCESC J. ARPAL MACIÀ. 
-8 abstencions dels senyors/res: LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ 
ORTEGA, RAÚL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO 
LÓPEZ. 
 
I .- Moció de l ’Alcaldia, relativa a la tramitació de l’expedient de modificació pressupostària 
número 13, dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per concessió de crèdit 
extraordinari, a finançar mitjançant l’aplicació de part del romanent líquid de tresoreria 
resultant  de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016. 
II .- Informe de La Interventora de fons, sobre els criteris d’utilització del romanent de 
tresoreria per a despeses generals i del superàvit pressupostari derivats de la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2016. 
III .- Informe favorable de la Interventora  de fons,  a l’expedient de modificació pressupostària 
número 13 dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per un import total de 
3.483.860,78 euros. 
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IV.-  Per la base número 13 del pressupost municipal exercici de 2017 s’estableix que l’òrgan 
competent per a l’aprovació de la modificació de crèdit per suplement/crèdit extraordinari és el 
Ple.  
En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 13, dintre del 
vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per concessió de crèdits extraordinaris, a finançar 
mitjançant l’aplicació de part del romanent líquid de tresoreria resultant  de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2016/Superàvit pressupostari. 
L ’import  de l ’esmentat expedient de modificació de crèdit ascendeix a la quantitat de 
3.483.860,78  euros,  i el seu desglossament és el que tot seguit es diu :  
A.-  Pressupost de despeses de l’Ajuntament  
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
Codi/denominació 
Partida pressupostària 

Dotació 
inicial 

Crèdit 
extraordinari 

Dotació 
Final 

1013 15300 61904.- Reurbanització Passeig de 
Catalunya, Pça.Era del Pedró i C/Pedró, C/Pau 
Sendrós i C/Ponent 

0,00 864.783,51 864.783,51 

1013 17100 61900.- Reurbanització Plaça del Blat 0,00 331.767,48 331.767,48 
1013 15300 61905.- Reurbanització C/Puig de 
Ravell 

0,00 497.671,78 497.671,78 

1013 15300 61906.- Reurbanització C/Verge del 
Carme, C/Pintor Sert i C/Lluis Gaya, i passatges 
Verge del Carme i Bultó 

0,00 359.808,45 359.808,45 

1013 15300 61907.- Reurbanització Carretera de 
Piera 

0,00 352.385,12 352.385,12 

1013 15300 61908.- Reurbanització C/Sant Antoni 
M. Claret 

0,00 427.444,44 427.444,44 

1013 15300 61909.- Actuacions de millora de la 
via pública 

0,00 650.000,00 650.000,00 

TOTALS 0,00 3.483.860,78 3.483.860,78 
B.- Finançament: Pressupost d’ingressos de l’Ajuntament: 
Aplicació de part del romanent líquid de tresoreria/Superàvit pressupostari 
Concepte pressupostari Import 

17 3011 87000.- Romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals  

3.483.860,78 

TOTAL 3.483.860,78 
Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 
número 13 dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, durant quinze dies 
hàbils,  previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Aquest expedient es considerarà 
definitivament aprovat, si transcorregut l ’esmentat termini, no s’hagués presentat cap 
reclamació, ja que en cas contrari, es requerirà acord exprés per que es resolguin les 
formulades i s’aprovi definitivament. 
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Tercer.- Traslladar el present acord a la Regidoria d’Hisenda , pel seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ 
CENTRAL DE MARTORELL.(EXP. 4168/2017). 
 
El Regidor Sr. Adolf Bargués diu: Des d’ara ja fa 14 anys, i va haver-hi el període 2003 – 
2006 que vam començar les obres del traçat  de l’AVE, però és que és el terme municipal de 
Martorell, com vostès ja saben, aquell traçat, era un traçat, que primer passava havia de 
passar  per sota del Polígon de Buenos Aires, quedava una part de zona fluvial i tirava avall 
cap a Barcelona. 
Es va modificar i quant es comença a executar 2003-2006, va haver aquest problema va 
comportar tota una modificació del sistema ferroviari  a Martorell, previst també doncs la 
modificació de la línea fèrria, la línea que anava doncs de Ferrocarrils de la Generalitat cap a 
dintre la línea secundària de SOLVAY, i es va transformar amb una línea doncs de passatgers 
i de retruc aquestes obres van començar el 2004, i de retruc el 2007, va començar la nova 
estació Intermodal, aquest moment és clau per entendre  el punt que avui entrem a votació, 
aquesta proposta i perquè el 2007 amb l’ordenació de l’estació Intermodal que RENFE  
Ferrocarrils de la Generalitat. 
S’executa la part de Generalitat i hi ha una cessió de l’obra urbanitzada uns anys després el 
2011 o així, on ja es reconeixia tot aquest aprofitament urbanístic quan es va fer el mur, 
l’ascensor, i la rampa del fina de l’avinguda Montserrat, els carrers els que eren PJ, el que 
eren parcs i jardins van passar a ser carrers, el  que era zona ferroviària, va passar a ser 
doncs la plaça de Martí Flores, i vaja tota zona aquesta afectada, la que us vaig comentar que 
va des d’una mica abans de la petanca fins el que eren els terrenys de COBRA, allà darrera 
doncs es va veure modificada tot el que està dibuixat en l’actualitat no té absolutament res a 
veure, faig aquesta prèvia  perquè de fa un any i escaig vam tenir una visita aquí a Martorell 
del Conseller de Justícia, i vam fer una visita als Jutjats, el Jutjats d’aquí Martorell com vostès 
ja saben pateixen un problema de disgregació, acumulació en els pasillos de documentació, 
no compleix, ni les normes d’entrades, doncs de gent encausada, o de detinguts dintre de les 
sala, ha de passar, no hi ha un accés directe des del pàrquing, i és una cosa pendent a 
resoldre. 
Quant amb el Sr. Conseller vam comentar la possibilitat de que a Martorell a via’m sí podia fer 
un esforç, i posar a disposició un espai suficient  i de qualitat pels jutjats aquí a Martorell 
doncs es va pensar en aquest lloc. 
Tinguem en compte que la modificació puntual que es fa, que és al final reorganitzar el que 
estava dibuixat, i tornar-lo a la realitat, afecta a tres propietats, es a dir,, propietats municipals, 
propietats de la Generalitat de Catalunya i propietats dels Ferrocarrils de la Generalitat, o sia 
que aquí es veia una oportunitat, es veu una oportunitat, on l’Ajuntament havia de fer un pas 
endavant que era preparar i deixar llestos, una cosa que teníem atracada, i que havíem de 
fer, com ara per exemple hi ha un camp de futbol, doncs en el dibuix, en el planell doncs  és 
un riu, és una zona fluvial que és el Torrent de Llops, i és així doncs ara actualment hi ha un 
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camp de futbol, tot això s’ha d’anar adequant, i s’ha anirà adequant, i aquesta és la primera 
que  portem, moltes gràcies. 
 
El Regidor Sr. José A. Simón diu: Gràcies, bé, de la seva intervenció Sr. Bargués es 
desprèn  que aquesta modificació puntual del Pla General espero finalment encabir el justats 
en aquest territori, aquesta informació és la primera vegada que la tenim, a la informativa no 
la vam tenir aquesta informació, fins i tot, vam fer alguna consultes fora de la Comissió per 
veure quina era la intenció de l’equip de govern en aquests terrenys, vostè em sembla que em 
va comentar que això bàsicament era per deixar una clau urbanística oberta, i que no tenia 
res a veure amb altres connexions que havien parlat de la nova connexió de l’A-II, per aquella 
zona, varios temes, avui al Plenari l’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual, una 
modificació puntual com dèiem inicial, consultarem l’expedient, mirarem que podem aportar 
de positiu, i quines al·legacions en positiu podem fer. 
El que sí li demanaríem, amb tot el tema urbanístic, que també ho vam comentar l’altre dia, és 
que la modificació del Pla  General d’Ordenació  Urbana, sí no vaig errat quatre o cinc anys 
que es va iniciar aquest tot aquest tràmit de modificació sembla que algun anys més, quant es 
va iniciar vostè seia al costat meu, i això sembla que han passat d’aquesta legislatura dos 
anys i mig i no comença a arrencar, voldríem i per això l’emplacem a que reactivi aquesta 
revisió del Pla General, no fem pedaços de revisió,  sinó una revisió general del Pla General, 
que tots coincidim, i hem coincidit històricament que feia i fa molta falta a Martorell, i per això 
precisament l’emplacem a entomar aquesta iniciativa, i tornar a mirar, i tornar intentar a 
consensuar un nou Pla General, que ens pugui durar com a mínim el que ens ha durat 
aquest, gràcies. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Gràcies Sr. Alcalde, entenem que per l’explicació que ha 
donat Bargués,  i el que hem pogut veure i consultar, aquesta modificació, que com bé s’ha dit 
aquí, és inicial i puntual correspon dient-ho a lo millor més planer Sr. Bargués correspon una 
mica, a endreçar totes el que és aquell espai, que des de que es va fer l’estació Intermodal, i 
totes les coses que es volen fer, desconec els motius perquè ha quedat una mica paralitzat, 
entenc que pot ser un pas previ per poder fer, el que vostè aquí ha explicat. 
Però com dèiem una modificació puntual, per aprofitar i fer aquestes coses, una mica en la 
línea que ha dit el company Simón també volíem preguntar pel nou Pla General, un Pla 
General que ell ha dit fa quatre o cinc anys nosaltres tenim  aquí, que va haver-hi un abans, 
Sr. Simon l’any 2012, sí més o menys cinc anys, ha dit 4 o 5 anys és correcte, i que no fa 
massa mesos el propi regidor Sr. Bargués i l’Alcalde, en alguna Junta de portaveus ja va 
comentar que pràcticament s’estava anant a bon ritme, no va dir que estava enllestit però que 
anava a bon ritme, inclús recordo haver comentat aquí, en alguna resolució que s’havia fet la 
contractació, pensem que amb bon criteri, d’una persona que treballava exclusivament per la 
redacció o planejament d’aquest nou Pla General, i bé de fet, diríem que també és un dels 
temes que està en el seu pla d’actuació municipal en el P.A.M., que és el tema del Pla 
General, ha passat uns quants mesos, sí que es va dir al principi que se intentaria 
consensuar, fer reunions en els grups de l’oposició, però com bé ha dit el company Simón, 
estem ja acabant 2017, i encara no he sapigut res més, gràcies. 
 
El Regidor Sr. Adolf Bargués diu: Respon amb dues intervencions, sí tal i com li vaig 
comentar a la Junta de Portaveus, doncs no era per cap mena de connexió doncs viària, ni 
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això, simplement era un tema d’ordenació, d’aprofitar unes capes que estaven dibuixades 
d’una manera, amb una realitat que està a sobre, i adequar-la a aquesta realitat. 
Amb un saldo de suma zero, es a dir les mateixes càrregues que havia amb un dibuix, 
segueixen existint amb aquest, el que s’ha fet és modificar-ho. Amb aquest cas és discontinu, 
ja un edifici una part de pàrquing que entra doncs per donar suport, serveis a l’edifici aquest 
de Jutjats. 
Com comprendran política, això ja va sortir alguna vegada el tema dels Jutjats, ja l’han 
preguntat i això amb política hi ha una virtut, o una màxima que és el tema de la prudència, 
quant les  coses estan dintre de la cuina, és a dir, quant estan cuinades i estant a punt 
s’ensenyen, nosaltres el producte, el plat l’hem tret ara, el que ha fet l’Ajuntament, que era el 
que havia de fer, està fet, això evidentment no garanteix que estiguin els Jutjats demà  passat, 
però sí que les tres parts que s’han de posar en solfa, que és Generalitat  i Ferrocarrils de la 
Generalitat i la Generalitat de Catalunya, doncs ja tenen el pas previ el pas inicial que 
necessitaven, i llavors  dir escolta’m! una ubicació amb una zona. 
-Primer de fàcil accés, per la gent potenciar l’ús del transport públic. 
-Segon un barri com Can Carreras on necessita el contingut dels centres històrics, és el que 
és, amb lo qual se li ha de donar una vida, i una centralitat, que amb aquest cas creiem 
oportuna ficar-la en aquest centre  Bernardo de Solà, hi ha el dibuix que es va fer al 2007, 
quant va fotre el disseny  del que era l’estació Intermodal, ja dibuixava i preveia  una zona, un 
nucli de serveis i de potenciar aquesta centralitat, que al final les estacions a tot a reu són 
zones de centralitat, per lo tant, disculpeu, sí en la Junta de Portaveus, no us ho vaig 
comentar, però, no us ho vam comentar per un tema  purament de discreció, i ja està, 
Evidentment, poden presentar  totes aquelles al·legacions que vulguin, però jo crec que, és un 
motiu anava a dir “de orgullo y satisfacción”  per Martorell, poder tenir un Jutjats com “il faut” 
doncs d’una vegada, d’una punyetera vegada. 
Recordem que els Jutjats d’aquí Martorell, a més  d’aquesta vinculació Ajuntament-Jutjat, és 
històrica, penseu que l’Ajuntament, l’Ajuntament vell d’aquí de Martorell, que va ser aquí 
davant, abans d’aquest a l’any 1937, ja va estar fins a l’època de la transició els Jutjats a la 
plaça de la Vila, després es van instaurar en un casalet que teníem aquí davant, on ara 
actualment hi ha Correus, però recordin que després aquest Jutjats van passar a Cal Nicolau 
ric, amb una finca que també no reunia les condicions, i que actualment està en diferents 
finques, en diferents lloguers, que els que sou usuaris, tant per la part doncs professional, o 
com la part de usuaris de serveis de justícia, veia amb l’estat que es troben. 
El tema aquest dels pedaços coincideixo plenament amb vostè, amb el tema del pedaços, no 
es pot fer una revisió quant aquesta revisió, això contesto també  al Sr. Tomás, amb la 
mateixa pregunta que m’ha fet, aquesta revisió està supeditada al Pla Director Urbanístic, 
recordin que això els hi explicat vàries vegades que les figures de planejament urbanístic 
municipals, tenim dos coses que la trepitgen a sobre. 
Una és l’àrea residencial especial. 
L’altra és el Pla Director Urbanístic, que estan superposades, en el moment que es desencalli 
la superior, les altres encaixaran, mentrestant el que no podem fer és treballar en contra dels 
ciutadans de Martorell, els convilatants de Martorell quan necessiten barris que estan 
degradats, on es concentra una problemàtica social determinada per una cosa tant tonta com 
són uns ascensors, es fan evidentment les modificacions puntuals perquè aquella zona 
puguin haver ascensors, tot això que es va fer, i exactament ara el mateix, sinó hagués els 
Jutjats estiguessin ara en una zona ben ubicada i això i no hi hagués cap necessitat de dotar  
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d’un servei  que necessita la població de Martorell, els asseguro que no correria cap mena de 
presa aquesta revisió, i ens esperaríem,  dispensi’m! aquesta modificació puntual, i ens 
esperaríem a la revisió, bàsicament l’interés és per això, com s‘ha fet, i gaire bé amb un 
temps rècord, perquè posar d’acord les tres administracions, tampoc no és cosa fàcil, gràcies. 
 
El Regidor Sr. José A. Simón diu: Recordar a la gent que ens està escoltant que a la Junta 
de Portaveus a la qual feia referència el Sr. Bargués o les comissions van ser fa set dies, no 
van ser fa molt de temps i això s’ha cuinat i s’ha d’anar cuinant fa set dies que vam parlar 
d’això i no ens va donar aquesta informació, això és al que jo em referia , a banda de que en 
varies ocasions demani, en multitud d’ocasions li hem preguntat pel tema del jutjat per coses 
que s’han vist a la premsa, notícies, una foto que hem vist, hem preguntat personalment fins i 
tot sense fer-ho públic i també en el Ple aquest tema, si que li demanaríem que també girant 
una mica les seves paraules que no confongués la prudència amb l’opacitat , moltes vegades 
sembla que juguem amb la paraula prudència, esperem, esperem, esperem, però esperem i 
això és ser opac amb la gestió i dir el resultat final perquè la gent no pugui dir, la gent, la resta 
de membres del consistori , per exemple, no puguem participar d’una decisió per exemple, per 
això li deia, respecto la seva opinió, em sembla el projecte és un  projecte inicial, el 
consultarem, no hem tingut l’ocasió de poder-ho consultar profundament i intentarem fer les 
aportacions que puguem però clar, diguéssim que no passem aquest punt, no, no volem dir 
res fins que tot estigui lligat perquè no ens confonguem i que això sigui opac i perquè la gent 
no s’enteri de res , la resta de regidors em refereixo.   
 
El Sr. Alcalde diu:  Només un apunt Sr. Simón, i és que el mateix dia que es va celebrar 
Junta de Portaveus vostè tenia una carpeta amb tota la informació, és a dir això ha passat per 
informativa que és exactament el mateix dia que la Junta de Portaveus i es va explicar això 
mateix el mateix dia, és a dir  que això que diu vostè de fa set dies... vostè ja tenia aquesta 
informació fa set dies, vostè també ho coneix això.   
 
El Regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Agafant el fil del que ha explicat el regidor Bargués  i una 
mica del punt anterior que n’havien parlat , l’Alcalde deia que  tant ell com el regidor de via 
pública es reunien periòdicament amb els veïns, m’agradaria saber si sobre aquesta 
modificació puntual de caire inicial s’ha mantingut algun tipus de contacte amb l’associació de 
veïns i en especial encara més amb els veïns que per x motius desprès de la remodelació que 
es va fer de la Intermodal entenem que no varen quedar massa satisfet i que això ha generat 
alguna que altra problemàtica especialment en aquella part del carrer Montserrat , s’ha 
mantingut Sr.  Bargués  alguna reunió amb l’associació de veïns ? Vostès han preguntat, han 
consultat ja se que hi haurà el període inicial  en el moment que s’aprovi avui en el Ple , però 
han mantingut per avançar feina com deia abans l’Alcalde alguna reunió amb aquests veïns ? 
 
El Regidor Sr. Adolf Bargués diu:   Respon un altre cop totes dues intervencions, reitero el 
tema de la prudència, opacitat cap ni una perquè tot allò que passa pel Ple és públic, notori i 
amb llum i taquígraf evidentment, per tant opacitat no n’hi ha, l’opacitat seria quan en el 
moment de mostrar aquesta informació s’hagués de mostrar no es mostrés, les informacions 
com tot a la vida té un tempo i el tempo que toca és aquest, ni abans ni després, per tant ha 
sigut prudència, la imprudència hagués sigut que no sé quins diaris va llegir, el tema dels 
jutjats i això, és que això doncs fa un any quan encara la cosa era embrionària doncs 
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s’hagués deixat anar un globus sonda que probablement  no ens hagués pogut  aproximar al 
punt on estem ara.  
D’altra banda, contestant  al PSC en relació al que és les consultes amb els veïns , una cosa 
és planificació urbanística i l’altra cosa és via pública o reparacions i temes habituals de via 
pública , en planificació urbanística aquí el treball és un treball purament de tècnics no és un 
treball on intervingui la decisió de deslliurar unes zones,  ni  que siguin zones verdes, que 
siguin  zones de serveis o zones d’equipaments es fa en funció també dels veïns però 
sobretot es fa Sr. Tomàs en funció del bé i de l’interés general i en aquest cas amb  el que 
hem argumentat  del procés aquest de  centralitat de dotar al final dotar de vida al barri, dotar 
de riquesa al barri i d’un moviment important pel barri, jo crec que en aquest cas surt 
guanyant  no només tot Martorell sinó el barri en concret.    
 
El Sr. Alcalde diu:  Abans de passar el punt a votació,si que només recordar que el fet de 
tenir un edifici  judicial amb cara i ulls , jo que soc advocat i conec el tema doncs pensin que 
és una necessitat  que fa dècades, no anys no, dècades que Martorell reclama i que sembla 
ser que ara hi ha les condicions necessàries per part de la Conselleria de Justícia i 
Ferrocarrils de la Generalitat que és qui cedirà aquest  terreny a la Conselleria perquè es faci 
un edifici judicial com el que necessita Martorell i els usuaris de la justícia de Martorell. Li puc 
dir que tots els operadors jurídics estan encantats en que es pugui fer un nou edifici judicial a 
Martorell perquè tal com ha explicat el regidor d’urbanisme, les condicions en les qual s’han 
tingut en els darrers 30 anys els jutjats de Martorell han estat precàries i encara ho són avui 
fins que això no sigui una realitat, però jo crec que avui fem un pas important perquè Martorell 
tingui uns  dels equipaments públics necessaris per tots els ciutadans de Martorell,  i pensem 
que tenim jutjats a Martorell, no tots els municipis  sinó també de tots els usuaris del 
Montserratí que tenen els jutjats de referència a Martorell, per tant , jo crec que és una 
excel·lent notícia que avui doncs iniciant el procés de modificació puntual  en fase inicial del 
Pla General per poder ubicar precisament el nou edifici de jutjats a Martorell.  
 
Sotmesa a votació és aprovada per : 
- 12 vots a favor dels senyors/res: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I 
PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I 
CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ 
CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I 
BARON i FRANCESC J. ARPAL MACIÀ. 
-8 abstencions dels senyors/res: LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ 
ORTEGA, RAÚL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO 
LÓPEZ. 
 
I.- L’arquitecte municipal i cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Rodrigo Alaminos 
Rodríguez, ha redactat el projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Martorell (PGOU) a l’entorn de l’estació central de Martorell. 
Els objectius d’aquesta modificació puntual del PGOU són l’adequació del planejament 
urbanístic de l’àmbit a la realitat urbanitzada, així com permetre la incorporació de noves 
activitats relacionades amb usos d’oficines i administratiu al voltant de l’estació central,  
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atenent a la seva bona posició territorial i estratègica tal com preveu el Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona. 
II.- La legislació aplicable a la present modificació del PGOU és la següent: articles 43, 73 i 
74, i 82 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme; articles 102 a 104, i 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i articles 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
III.- En base a la legislació assenyalada cal dir que els plans d’ordenació tenen vigència 
indefinida. No obstant això, en exercici del “ius variandi”, l’Administració quan les 
circumstàncies li demanin per a una major satisfacció dels interessos generals d’ordenació del 
territori pot procedir a la seva modificació. 
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta 
a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. Les propostes de modificació d’una 
figura del planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents. 
IV.- El cap de la secció d’urbanisme i el secretari d’aquest Ajuntament van emetre 
conjuntament informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, el qual es troba 
incorporat a l’expedient. 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Martorell a l’entorn de l’estació central de Martorell, promoguda per l’Ajuntament d’aquest 
municipi. 
Segon.- Sotmetre l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Martorell a informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits al Butlletí  
Oficial de la província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al 
municipi, i als taulers d’edictes de la Corporació i de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Martorell. 
Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui 
examinar-lo, per tal que es puguin formular les al·legacions oportunes. 
Tercer.- Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, l’informe de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, en compliment d’allò que s’estableix a l’article 85.5 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
Quart.- Suspendre en l’àmbit assenyalat en el corresponent plànol de la present modificació 
del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell, en compliment del que preveu l’article 73.2 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial. La durada de la suspensió serà de dos anys a 
comptar des de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s’extingiran amb l’entrada en vigor de la 
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell, per raó de la publicació de la 
seva aprovació definitiva. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’àrea de territori i sostenibilitat. 
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B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE JULIOL I 
AGOST  DE 2017. 
 
El Regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Molt breument Sr. Alcalde, com ja fem a les comissions i a 
la junta rectora hi ha varies preguntes que fem servir els canals que li traslladarem en l’apartat 
de preguntes.  
 
És dóna compte de la relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 1de juliol de 2017 fins el 
dia 31 d’agost del 2017, en compliment de l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, aprovats per Reial Decret 2588/87, de 28 
de novembre. 
 
7. INTERPEL·LACIONS.  
 
No n’hi ha. 
 
8. PREGUNTES 
 
- Respostes a les preguntes “in voce” formulades durant la sessió plenària del dia 
17/07/2017 
 
A continuació l’alcalde dóna lectura a les preguntes “in voce” formulades durant la 
sessió del dia 17/07/2017, que són contestades pel regidor o per la regidora 
corresponent de l’equip de govern. 
 
Respostes a les preguntes formulades per la regidora Sra. Raquel Pérez 
 
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?. 
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El Regidor Sr. Josep Casasayas respon: Fan varies preguntes, jo em reitero en que molta 
part d’aquesta informació està en el pressupost, però en aquest cas ja que insisteixen els hi 
aclarirem . Hi ha molt poques finques registrals que estiguin exemptes d’IBI a l’Ajuntament de 
Martorell, en total són 44, hi ha  44 finques, 44 bens immobles que es beneficien de 
l’exempció fiscal, com aquestes propietats no paguen IBI evidentment  segueixen sent 44, 
l’exempció és precisament per no pagar IBI, quines són aquestes? Aquestes propietats són 
les que com vostès saben permet la Llei ja que en els impostos no es poden aplicar 
bonificacions i exempcions que no estiguin permeses per la Llei i aquesta Llei emana de 
Madrid,   per tant aquests 44 a títol d’exemple dir-los-hi que és l’Hospital del Sagrat Cor, 
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, la residència d’avis, els col.legis públics, les 
propietats de la Generalitat , aquest que els hi he dit  són els que ocupen el 80% de l’import 
aquest  de les 44 propietats, aquestes 44 propietats si no es deixen exemptes i tinguessin que 
pagar IBI, l’import seria al voltant de 360.000 €.  
 
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 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. 
 
El Regidor Sr. Josep Casasayas respon: Les exempcions fiscals tal com vostè mateixa deia 
a l’enunciat de la pregunta venen determinades pel Ministeri d’Hisenda de l’estat espanyol 
que de moment té les atribucions sobre aquest  tema, qualsevol modificació al respecte de les 
exempcions serà estudiada com no podia ser d’una altra manera per la seva implementació al 
municipi de Martorell.  
 
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. 
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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?   
 
El Regidor Sr. Josep Casasayas respon: L’Ajuntament de Martorell atendrà les lleis que 
sorgeixin del Parlament de Catalunya en el moment que es promoguin cosa que fins ara no 
ha succeït  de la mateixa manera que ha succeït en els Parlaments que esmenta la Sra. 
Pérez,  quan aquí hi sigui també ho farem.     
 
4a. En quant a l’hospital comarca de Sant Joan de Déu de Martorell aquest estiu es tancaran 
els llits? 
 
El Regidor Sr. Albert Fernández  respon: Segons informació del propi departament de Salut  
l’activitat hospitalària a l’estiu es redueix a tot el país, també a la resta de l’Estat, el motiu 
principal és la reducció de l’activitat assistencial  i l’adequació del període vacacional dels 
professionals, en aquest període de baixa activitat programada s’aprofita per realitzar tasques 
d’adequació, manteniment   d’instal.lacions que no es poden fer en altres èpoques de l’any  
quan l’activitat assistencial és molt més alta per tant hem de tenir present que la situació  de la 
utilització de la capacitat  del propi hospital  en aquest període no impedeix de cap manera el 
desenvolupament  i adequada resposta en quant a la prestació dels serveis de salut a la 
població de referència del propi hospital .     
 
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? 
 
El Regidor Sr. Lluís Amat  respon: Tal com vostè mateix ha manifestat durant aquest 
mandat s’han fet importants passos encaminats a la modernització de la gestió de 
l’Ajuntament  de Martorell i per tant a la millora de les eines i instruments dels quals es 
disposen. Aquestes actuacions han permès entre d’altres qüestions que en l’actualitat els 
regidors de l’Ajuntament  tinguin o tinguem accés telemàtic als documents que  formen part 
dels expedients administratius que s’aproven a les Juntes de Governs o en els Plenaris, tenint 
d’aquesta manera a la seva disposició tota la informació necessària per realitzar les seves 
funcions, ara bé, cada pas que es fa en aquest sentit  s’ha de realitzar garantint les condicions 
de seguretat i fiabilitat necessàries i per tant es fa necessari adaptar els sistemes informàtics  
existents als nous requeriments, es tracta doncs d’un procés de modernització que afecta al 
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software i als equips informàtics i a les xarxes del servei informàtic i telecomunicacions  i que 
impacta en aquest cas a la totalitat de l’organització i per tant  com no pot  ser d’una altra 
manera estem fent de forma progressiva, coherent  i amb seny, i estem segurs que en poc 
temps  permetrà donar resposta totes les necessitats de l’Ajuntament, per tant, també aquest 
que vostè reclama.        
 
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 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? 
 
El Regidor Sr. Lluís Esteve  respon: Al març de  2011 va entrar en funcionament el nou 
Centre integral d’esport i salut que com vostè ja deu saber va suposar un salt de qualitat en 
els equipaments del nostre municipi, ja que on hi havia els antics vestidors de la piscina 
d’estiu es va construir un nou edifici de 4500 m2 de superfície construïda que entre d’altres 
incorporarà vestidors col·lectius i tècnics adaptats a les persones a les persones amb mobilitat 
reduïda es clar, dues piscines cobertes, solàrium, bany de vapor, jacuzzi exterior , hamaques 
tèrmiques, sala de màquines i fitnes , els espais necessaris per al personal d’administració i 
tres pistes de pàdel noves, en l’actualitat aquest equipament  funciona tots els dies de la 
setmana i dona servei a 4500 abonats. De forma paral·lela a la construcció del CIES es va 
executar la reforma i  ampliació  de les instal·lacions del complex esportiu la Vila, que va 
suposar un salt qualitatiu important  en la millora d’aquestes instal·lacions on fins el moment hi 
havia l’única piscina coberta de Martorell, aquestes obres van permetre la reordenació 
d’accessos  i circulació interiors, la reforma també del sistema de tractament d’aire i aigua de 
la piscina existent i l’ampliació de l’equipament  amb un nou edifici amb nous vestidors, un 
gimnàs nou i dos nuclis d’escales amb ascensors per eliminar barreres arquitectòniques, com 
també sabrà es van renovar les tres pistes de pàdel existents i es van crear tres de noves. Ara 
podem dir que el barri de la Vila  disposa d’un gran equipament esportiu amb  més de 500 
abonats i es realitzen formació amb cursos de natació, pàdel per totes les edats. 
En tots els casos, la renovació de les instal·lacions i la seva adequació als nous requeriments 
va suposar que fos necessari adaptar progressivament el tipus de manteniment que es venia 
fent  tradicionalment a les dues piscines, de manera que a banda de les feines que 
habitualment  realitzaven els treballadors de manteniment  del Patronat d’esports es va fer 
necessari la participació d’empreses especialitzades en el manteniment i programació que els 
nous equips i unitats de tractament d’aigua,aire, filtres, etc. En un primer moment i durant el 
període de garantia de les instal·lacions el manteniment el van realitzar les empreses 
contractades per les adjudicatàries de l’obra, i posteriorment aquestes feines les han anat 
realitzant personal de l’empresa Serveis Enginyeria Bruch,SL. 
 
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 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
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? 
 
La regidora Sra. Belén Leiva  respon:  La voluntat d’aquest equip de govern es com hem 
estat  fent fins ara prioritzar la pràctica d’esports des d’una base saludable, social i de 
formació, tant sigui física com en valors en tots els seus àmbits, competició, esport per a la 
gent gran, esport inclusiu... L’esport d’alta competició l’he de dir que hi ha un interès que 
creiem que l’espectacle que produeix genera un efecte mirall en els joves del nostre poble i 
els anima a practicar l’esport que els hi agrada i a millorar en ell. De la mateixa manera veiem  
que es produeix també un sentiment de pertinença  i estima cap al nostre poble, tenint en 
compte tot això, la nostra voluntat sempre és la de col·laborar fins ara hem analitzat cada cas 
en base a aquests criteris i d’altres i la situació econòmica d’ambdues parts de l’entitat i del 
propi Ajuntament i hem determinat el grau en el que podíem donar suport al projecte, creiem 
que aquesta és una bona forma de treballar i pensem seguir fent-ho en el futur per donar 
suport a totes aquestes persones que treballen per les entitats de forma altruista i que 
contribueixen a fer de Martorell una població puntera en l’esport.   
 
El Sr. Alcalde diu:  Ara veient-ho crec no se si m’ho han transcrit malament a mi la pregunta 
o la Sra. Pérez s’ha equivocat al formular-la no ho recordo, però jo crec que era 2001-2002 o 
2002-2003, podia ser l’ascens, oi ? Ho desconec, però se que el 2011-2012 segur que no, 
perquè el futbol sala  el 2011-2012 ja no actuava com entitat, però vaja en tot cas ja repeteixo 
no se si és que m’ho han transcrit malament a mi o que va haver una confusió.     
 
Resposta a la pregunta formulada pel regidor Sr. Francesc Arpal: 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 Sr. Alcalde respon: El govern de l’Ajuntament de Martorell està compromès i ha estat 
sempre compromès amb l’exercici de la democràcia.  
I el dia 7 de setembre jo com alcalde vaig signar un decret de suport al referèndum del dia 1 
d’octubre convocat pel president de la Generalitat, el molt honorable Sr. Carles Puigdemont, i 
per la resta de membres del seu govern. I també recordar que en el moment en què jo vaig 
signar aquest decret de suport al referèndum, la llei del referèndum era una llei aprovada pel 
Parlament de Catalunya i plenament vigent i formava part de l’ordenament jurídic, tot i les 
amenaces rebudes i l’exercici  de tics poc democràtics per part de representants de l’actual 
govern de l’Estat, amb la complicitat d’altres forces polítiques també d’àmbit estatal. 
Estem fermament compromesos en l’exercici democràtic, sempre i amb l’expressió lliure dels 
ciutadans que és la màxima expressió en democràcia .       
 
Resposta a la pregunta formulada pel regidor Sr. José A. Simón:  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? 
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El Regidor Sr. Josep Casasayas  respon: Amb aquest reglament la veritat és hem retrassat, 
però esperem poder convoca’ls per una reunió abans  de final de mes, a veure si és possible 
de tenir un projecte ja mitjanament amb cara i ulls per pode’ls-hi  presentar. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel regidor Sr. Antonio Carvajal: 
 
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? 
 
El Regidor Sr. Lluís Amat   respon: De fet des de la Regidoria de Promoció Econòmica ja fa 
anys que estem  fent un esforç especial amb diferents accions de formació i ocupació 
encaminades a facilitar l’accés al treballs dels veïns i veïnes del nostre municipi que es troben 
en situació d’atur, de fet el reconeixement a la feina del personal de la Regidoria ha estat 
posat en valor en diferents ocasions i per diferents ens  públics tant des de la Generalitat de 
Catalunya passant per la Diputació de Barcelona i acabant pel Cecot en la darrera reunió del 
programa  reempresa. Per tant i dins del context de crisi que hem viscut tots a la comarca 
m’atreveixo a dir que no ho estem fent tan malament tot i que repeteixo el context de crisi i 
destrucció de llocs de treball que ens ha tocat viure. Tot i això, i poc a poc anem veiem les 
dades optimistes de la recuperació de l’activitat econòmica i per tant de la creació de nous 
llocs de treball, vostè em comenta que són més de 2000 persones a l’atur des de ... la seva 
pregunta que em fa, jo li actualitzo les dades perquè 2000 persones eren al gener de 2017, 
actualment a tancament d’agost que són les últimes dades oficials que hi ha la xifra és de 
1768 persones i també haig de dir que Martorell ja no encapçala aquesta taxa d’atur de la 
comarca del Baix Llobregat com vostè deia, això doncs com última dada, una mica per donar 
optimisme al tema de dir   que des d’aquest maig 2015 passat la taxa d’atur en el nostre poble 
s’ha vist reduïda en un aproximadament  28%. 
En relació als plans d’ocupació, durant aquest any s’han posat en marxa uns 70 llocs de 
treball i jo crec que acabarem el que és 2017 amb unes 130 persones contractades amb 
diferents perfils socials i professionals segons cada cas i segons cada convocatòria, podem 
anar des de plans d’ocupació de la Diputació que ha hagut 26 persones, des del Programa de 
treball i formació línia A   13 persones , des del  treball i formació la línia B 10 persones,  des 
del treball i formació la línia C 1 persona, que va ser un coordinador, i també que en aquest 
programa hem tingut més persones a contractar gràcies a que la formació ja la fem 
directament des del Molí i per tant alliberàvem recursos per contractar i utilitzar el 100% de la 
subvenció rebuda. També tenim treball als barris que vam contractar 13 persones i la 
contractació de 10 joves en pràctiques de garantia juvenil , en aquest últim tram de l’any 
doncs i també d’un pla d’ocupació de la Diputació contractem o estem contractant perquè ho 
fem en diferents fases a 41 persones, una altra convocatòria que ha sortit ara fa dos dies un 
treball  i formació 18 persones més, i estem a l’espera de les properes convocatòries que 
podran suposar aproximadament una vintena més de llocs de treball com és el treball dels 
barris 2017 i la garantia juvenil joves en pràctica, en resum com vostè podrà veure estem 
pendents de totes les convocatòries que les diferents entitats públiques ofereixen en totes les 
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seves línies d’actuació a fi i efecte de poder oferir tot el ventall de possibilitats en la formació i 
en l’ocupació  al nostre territori.    
 
A les  22:05 abandona la sessió el regidor Sr. Casasayas  
   
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. 
 
El Regidor Sr. Lluís Esteve  respon: El passat 13 de juliol va caure part d’un arbre 
concretament un populus nigra emplaçat en un dels parterres que limiten amb les pistes de 
pàdel del complex esportiu La Vila , es tractava d’un exemplar format per tres peus que al 
perdre amb els anys part de la seva estructura arbòria va quedar al descobert en el seu 
interior fent que quedés totalment descompensat i molt debilitat a nivell del coll, feta la 
corresponent visita d’inspecció per part dels responsables del servei municipal de jardineria es 
va comprovar el risc imminent de caiguda per la qual cosa es va procedir a la seva tala de 
forma immediata, com vostè comprendrà es tracta d’un fet fortuït derivat de l’envelliment 
d’aquest exemplar d’arbre davant del qual l’actuació de l’administració és eliminar el risc i 
evitar que es produeixin possibles danys tant per les persones que transiten per la via pública 
o els mateixos esportistes que utilitzen les instal.lacions municipals com també danys 
materials als vehicles que estacionen a l’aparcament del Vapor . El criteri de les actuacions,  
aquesta i altres que s’han realitzat i altres que realitzarem també en el futur és evidentment 
exclusivament tècnic, en aquest cas el funcionari responsable del servei de jardineria va 
ordenar la tala imminent de la resta de l’arbre que encara quedava en peus pels motius que li 
acabo d’exposar. El criteri tècnic i el motiu de seguretat preval per sobre de qualsevol altre, li 
dic això perquè vostè que és una persona que es veu que amb això dels arbres hi entén o 
almenys així ho explicita i ho dic perquè en la seva condició de regidor es veu amb cor de 
manifestar públicament si un arbre és viu o no, o si aquest arbre s’ha de talar o no s’ha de 
talar, hauria penso de ser un pèl més prudent  en les seves afirmacions sobretot si són 
públiques, doncs és regidor de l’oposició sense responsabilitat de govern però si amb 
responsabilitats, no tot s’hi val Sr. Carvajal per intentar generar malestar per intentar 
esgarrapar 4 vots i m’expresso en aquest to perquè qüestionar una decisió tècnica de manera 
pública volent treure rèdit polític de si un arbre s’hagués hagut  o no de talar ho trobo un 
atreviment més venint de vostè que no és del ram i jo que sóc el regidor ni tan sols m’atreviria  
fer-ho però a més a més crec que és una falta de respecte pels qui entenen bastant més que 
vostè i que jo mateix, i m’atreveixo  a dir fins i tot que és un acte poc responsable. Per acabar 
li recordo que durant els darrers anys hem plantat  més de 200 nous exemplars d’arbre en les 
diferents obres de reurbanització que estem realitzant per millorar tots els barris del nostre 
poble, ja que sabem que no només ajuden a millorar la  imatge urbana dels carrers i places, 
sinó que els arbres de la via pública tenen un important paper en el medi ambient i també en 
la qualitat de l’aire .       
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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? 
 
El Regidor Sr. Lluís Esteve  respon: Les obres realitzades en el barri del Pla han afectat un 
total de 15 carrers i per tant la seva extensió com pel seu abast suposa l’obra d’urbanització 
més important efectuada en el barri des de la seva construcció fa ja molts anys . Efectivament 
els veïns i veïnes del barri han vist com després de la reforma de la plaça 11 de setembre, de 
la reconversió de la antiga N-II i millora dels jardins de l’Alba i de la reforma integral de la zona 
de la Font dels Pastorets amb l’execució del skate parc, durant els darrers tres mesos s’han 
executat les obres del nou By Parc i s’han reurbanitzat més de 15 carrers del barri. En el cas 
dels carrers a banda de la renovació paviments l’actualització i reforç de l’enllumenat i de la 
plantació de més d’un centenar d’arbres s’ha volgut afrontar el soterrament de línies aèries 
d’electricitat i telefonia, com vostè sabrà ho vaig comentar abastament en el darrer Ple 
contestant també una pregunta els treballs que afecten als servies de les companyies 
subministradores els contracten directament aquestes i els executen mitjançant empreses 
homologades per tant, cal una acurada coordinació d’activitats entre empreses i adjudicatàries 
de les obres promogudes per l’Ajuntament i les obres que contracten aquestes companyies . 
Li haig de dir i li vaig dir l’altre cop també no estem gens satisfets amb el servei que ens estan 
donant aquestes companyies, parlem bàsicament de la companyia d’electricitat i també de la 
de telefonia. En aquest cas el ritme de l’obra civil s’ha d’adequar a l’execució de part dels 
serveis afectats cosa que ha fet que el termini d’execució s’hagi allargat fins aquest mes de 
setembre quan es preveu  que a final d’aquest mes com a molt principis del que ve s’acabin la 
totalitat de les obres d’urbanització promogudes per l’Ajuntament . Esperem també que en les 
properes setmanes les companyies responsables acabin del tot la seva part d’instal.lació i que 
per tant es puguin eliminar els pals i cables aeris que han estat des de fa molts anys un 
destorb per al lliure pas de persones per les voreres i que també han suposat un element 
d’impacte visual poc desitjable . També avanço que les actuacions que hem previst fer al barri 
del Pla no s’acaben aquí i que durant aquest any preveiem que comencin les obres de 
reurbanització dels dos eixos més importants del barri tal com ja vam anunciar anteriorment 
com són la Crta. de Piera i el carrer Sant Antoni M. Claret.         
 
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 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? 
 
El Regidor Sr. Lluís Esteve  respon: La Pl. del Blat és un dels espais de lleure més 
important del barri de les Bòbiles i per la seva cèntrica situació és un espai utilitzat de forma 
intensiva pels veïns i veïnes, sabem  doncs que és un espai molt utilitzat però també som 
conscients que necessita una profunda actualització ja que es tracta d’una plaça que es va 
urbanitzar més de 25 anys, ja que amb el temps ha quedat desfasada en relació a altres 
espais del seu entorn que hem pogut millorar durant els darrers mesos com pot ser per 
exemple la Pl. de l’Oli remodelada íntegrament ara fa un any o la mateixa Rambla de les 
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Bòbiles on darrerament també s’ha fet tasques de millores de seguretat dels passos de 
vianants i s’ha renovat el paviment interior augmentant també el nombre de bancs per fer un 
espai d’estada de qualitat . Justament pel fet de ser un espai cèntric i molt utilitzat hem fet 
diverses visites a la plaça per tal de parlar amb els veïns a fi i efecte de resoldre algunes 
queixes de civisme derivades de la utilització d’aquest espai i per conèixer de  primera mà 
també les demandes i suggeriments de millora que proposaven. El projecte de reforma de la 
Pl. del Blat per tant es basa en la voluntat de millorar aquest espai i adequar-lo als estàndards 
de qualitat urbana  de la resta de parcs i places de Martorell , la nostra voluntat com ja hem 
manifestat en diverses ocasions és anar remodelant tots els espais i pretenem incorporar 
aquells aspectes que hem de resoldre de manera definitiva les demandes dels veïns que 
donen a la plaça de forma més directa, per això es preuen 3 zones de jocs diferenciades per 
edats, una zona d’obra per seure i descansar i un tractament perimetral de paviments de la 
plaça que permeti el pas de les persones, l’establiment de terrassa de bar  i la disminució de 
les molèsties de sorolls i cops provocats  per  certs tipus de jocs a les zones més properes 
dels habitatges. A més a més, es renovarà la totalitat de l’enjardinament incorporant nous 
arbres, parterres i jardineres que faran que el conjunt de l’espai disposi de més ombra i més 
cobertura vegetal, tanmateix un cop el projecte ha estat aprovat inicialment s’ha  fet també la 
presentació del mateix als veïns de la plaça de la mateixa manera que també s’ha fet amb els 
veïns d’altres espais que es preveuen urbanitzar els propers mesos com són els veïns de la 
Pl. Era del Pedró i els veïns de Verge del Carme tal com els hi ha explicat detalladament el Sr. 
Alcalde al llarg d’aquesta sessió plenària. Aquestes trobades amb els veïns les considerem 
molt enriquidores ja que ens permeten explicar amb detall les actuacions i alhora  escoltar 
també els suggeriments que els veïns proposen per tal de millorar o completar les actuacions. 
De la mateixa manera mantenim un contacte estret amb les associacions de veïns dels 
diferents barris de Martorell, les qual són coneixedores de primera mà perquè tenim voluntat 
d’explica’ls-hi  i perquè ells són uns bons receptors d’aquestes explicacions dels diferents 
projectes que l’Ajuntament està promovent i participen de manera conjunta també en la seva 
definició i abast. En resum, tal i com els hi hem dit en moltes ocasions estem i seguim 
compromesos per fer un urbanisme al servei de les persones i també amb les persones .              
 
5a.  Ja va ser resposta en la sessió plenària del dia 17 de juliol de 2017.  
 
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? 
 
El Regidor Sr. Adolf Bargués  respon: Sr. Carvajal ¿de qué actuaciones estamos 
hablando?, doncs de les mateixes accions que quan amb la Sra. Vicenta vam estar 
amablement reunits i veient in situ la zona que ella esmentava doncs les mateixes obres que 
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estaven fetes en aquell moment. De manera periòdica amb els propietaris de la zona de la 
Sínia  se’ls hi reclama que facin el manteniment ordinari d’uns terrenys que recordin són de 
natura rústica al costat de zona urbana i amb una clau urbanística pendent de desenvolupar 
que la d’edificar el polígon de la Sínia , amb la Sra. Vicenta vam estar contrastant que s’havia 
fet un perímetre de 5 metres, s’havia netejat, hi ha algun petit ametller , hi ha els arbres típics 
que poden haver-hi en una zona rural, arbres, que no matolls, que no runa, que no... val , tota 
aquesta franja es va netejar Sr. Tomàs com vostè sap abans de la reunió d’aquesta Sra. 
perquè es va requerint de manera habitual, ens va ensenyar també una... això va ser a la 
primavera, probablement a meitat de juny devia ser que ens vam veure amb la Sra. Vicenta i 
ens va ensenyar com uns cuquets que hi havia que ocasionaven molèsties , amb la inspecció 
que van fent els tècnics de manera reiterada i habitual a la zona i durant tot el període estival 
no hi ha hagut cap mena de plaga d’animals com ells han pogut comprovar. Així que, de qué 
actuaciones estamos hablando ? de las que le acabo de contar, i,  ¿por qué no se han llevado 
a cabo todavia ? Doncs perquè ja estaven fetes en el moment de parlar amb aquesta veïna.          
 
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? 
 
El Sr. Alcalde diu: Aprofito per felicitar perquè ho havia de fer al començament i me n’he 
descuidat , deixi’m- ho dir però la regidora Leiva el dissabte va contraure matrimoni per tant 
no l’havien felicitat, ho sento no haver-ho fet al començament però ara m’ha vingut bé per 
felicitar-la. 
 
La Regidora Sra. Belén Leiva  respon:  Gràcies. Bé com li deia vam comprovar que reparar-
lo comportava més molèsties que comprar-ne un de nou per tant ja està encarregat hauria 
d’arribar durant aquestes setmanes i procedirem a la seva instal·lació i bé quan comenci la 
temporada estarà operatiu al camp que li toca.   
 
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? 
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? 
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La Regidora Núria Canal  respon: Sr. Carvajal, li direm el mateix que li vam comentar ja 
quan es va celebrar el consell rector del passat 10 de juliol, consell rector no junta rectora tal i 
com vostè diu, i aquesta si ho recorda quan ens ho van plantejat des del seu grup,  li vam 
comentar que la retirada del punt 3 de la base primera inclòs en les bases reguladores de la 
convocatòria que és el que vostès proposaven, no es pot fer tal i com li va dir el Sr. president  
perquè això és un requisit exigit per la llei per tant no ens ho podem ni plantejar.   
 
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? 
 
La Regidora Sra. Belén Leiva  respon: Efectivament som coneixedors d’aquesta 
problemàtica  ja que diàriament fem seguiment de tots els equipaments i instal.lacions 
municipals. Aquesta molèstia la causa la llavor d’una planta però com ja saben aquest Ple va 
aprovar una moció per a la substitució progressiva de l’ús del glip  posat per altres mètodes 
que no fossin contaminants això preveu entre d’altres evitar l’ús de productes químics en la 
jardineria d’espais públics i equipaments municipals, és per això que no  l’utilitzem a la gespa 
de la piscina. Per tant, que vam fer ? Preventivament es va fer una segada de gespa durant 
tota la pretemporada, bé una sega no, vàries segues i també se’n van retirar manualment , el 
resultat no va ser totalment el desitjat ja que no es van poder eliminar totes i per això estem 
plantejant altres mesures per la propera temporada, com és fer un escarificat de la gespa que 
és un tipus de sega però que fa una profunditat més de fondària  que fem 3 o 4 centímetres. 
Tot i així deixi’m dir que no és tant com diuen, no vull que ningú es faci una idea equivocada, 
són aquelles boletes que tots hem vist tenen unes punxes però bé s’enganxen a la roba, no 
fan ferides .    
 
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 ? 
 
La Regidora Sra. Belén Leiva  respon: No existeix el pagament amb targeta ni de crèdit, ni 
de dèbit per als abonaments d’estiu ni per cap altre tipus d’abonament i les modalitats de 
pagament s’informen quan demanen informació als taulers d’informatius  dels equipaments 
municipals o aquí a l’oficina del Patronat.   
 
Respostes a les preguntes formulades pel regidor Sr. Raul Rozalén: 
 
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? 
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¿Qué control llevan sobre la limpieza y mantenimiento de los contenedores soterrados? 
Sucios y algunos no funcionan correctamente 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve  respon: Els carrers que comenta del barri de la Vila, del barri 
Camí Fondo i del barri de Can Cases hi ha la instrucció donada de que es netegin de manera 
periòdica per part de l’operari de la zona a excepció dels dissabtes a la tarda i dels 
diumenges. El seguiment de l’execució del contracte es realitza setmanalment on el tècnic 
municipal responsable del servei es reuneix amb l’encarregat i el cap de servei de l’empresa 
concessionària per tal de comprovar totes les anomalies, queixes, incidències, que puguin 
sorgir durant la setmana, a més hi ha contacte diari mitjançant via telefònica en els casos de 
qualsevol necessitat o imprevist important, tanmateix el control de l’estat de neteja dels 
carrers i dels bateries de contenidors situades a la via pública també el realitza personal propi 
de l’Ajuntament que treballa principalment al carrer, els quals quan observen alguna anomalia 
important ens el fan saber directament a través dels encarregats de neteja. L’empresa 
Urbaser mitjançant els operaris que manipulen els contenidors tenen també la instrucció de 
comprovar el bon funcionament de les bústies dels contenidors soterrats, així com  de la 
neteja dels mateixos i en el cas de trobar alguna incidència resoldre-la i fer la comunicació de 
manera immediata, és evident però que malgrat els esforços i mitjans que destinem hi ha 
diversos punts del municipi on la neteja viària i l’estat dels contenidors no és la que voldríem, 
però també és clar que si el carrer en una zona concreta és ple de paper o si les bosses 
d’escombraries es dipositen o no en el lloc que toca o a dintre del contenidor o bé es deixen 
fora no sempre és per causa de que la bústia del contenidor no funcioni, sinó que també hem 
detectat en alguns casos concrets situacions on s’ha de millorar el civisme, per sort d’aquest 
casos estem parlant d’una situació molt minsa i de minoria, però evidentment aquestes  
situacions també provoquen aquest efecte del tot negatiu per a la percepció sobre la neteja de 
la resta de veïns i veïnes, per aquest motiu ja fa mesos que hem demanat que es reforcin 
alguns dels serveis de neteja del poble i dels contenidors incorporant també serveis de cap de 
setmana a les zones més transitades, fent també especial atenció  a la neteja de contenidors, 
és obvi que el treball és un treball que s’ha de fer de manera continuada i ens queda 
evidentment zones més problemàtiques i on és més difícil actuar tot i així a banda de disposar 
de més recursos en la neteja que li he dit que s’hi treballa , s’hi treballarà i que  
s’implementaran en aquest sentit, pensem que cal fer també una campanya de conscienciació 
per explicar la importància de mantenir neta la via pública i sobre el bon ús dels contenidors 
soterrats , per aquest motiu durant els propers mesos contractarem cinc agents cívic que 
vetllaran pel bon manteniment de les bateries de contenidors reportant de manera diària 
qualsevol anomalia sobre l’estat de conservació dels mateixos i alhora també informant als 
usuaris sobre la utilització i el bon ús d’aquests contenidors , també recollim queixes i 
suggeriments, tanmateix en aquest sentit de facilitar el traspàs de les incidències que es 
puguin detectar per part dels veïns i veïnes de Martorell també preveiem que abans de final 
d’aquest any entri en funcionament una nova app de manteniment de via pública que 
permetrà notificar directament les incidències i que l’Ajuntament pugui donar resposta de 
manera personalitzada i més eficient, pensem que l’esforç dedicat a donar bon resultat és una 
feina lenta, perquè també és una feina com ja li he dit de conscienciació i que hi hem de 
treballar evidentment tots plegats. Li agraeixo Sr. Rozalén les seves aportacions i també la 
seva aportació i la seva col·laboració en la millora en aquest sentit.  
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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?. 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Les dues rotondes de la Crta. B224 es troben en domini 
de carreteres i pertanyen a la Generalitat de Catalunya, el seu manteniment el realitza de 
forma periòdica el servei corresponent del departament de Territori i Sostenibilitat, de fet pocs 
dies després del Ple de juliol les herbes de l’interior de les rotondes van ser tallades atès que 
estava programada la seva sega abans de final del mes de juliol, en tots els casos quan l’estat 
de manteniment no és adequat des del propi Ajuntament  també efectuem  els requeriments 
oportuns per tal de que la Generalitat actuï de manera immediata doncs òbviament 
l’Ajuntament de Martorell té una presència més estable i continuada i és més coneixedor del 
territori que en aquest cas una administració que és de rang superior.       
 
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? 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon:  El Sr. Alcalde s’ha referit bastant àmpliament  també en 
aquest tema durant l’evolució del Ple, li comentaré que les darreres actuacions que s’han fet 
en el parc infantil situat al carrer Salvador Espriu davant de l’Illa Santacana s’han produït 
bàsicament per minorar l’efecte del mal ús i en ocasions d’incivisme de les seves 
instal·lacions, en aquests casos des de Serveis Municipals el que es fa és procedir a la 
reparació o també substitució d’elements malmesos, abans m’he referit a l’àrea de neteja, és 
una eina la del civisme que també hem treballat en manteniment de via pública i també en 
manteniment de parcs infantils, la solució passa perquè entre tots intentem cuidar el mobiliari 
urbà i en aquest cas els jocs infantils,  ja que a tot el municipi són de característiques similars i 
el nivell de conservació és diferent segons les característiques de la utilització que se’n fa. 
Ens reunim amb tots els veïns  que evidentment ens demanen o ens emplacen a alguna 
qüestió respecte a la millora de la via pública , en hem anat reunint amb diferents 
associacions de veïns, tenim voluntat de fer-ho de manera periòdica i durant tot l’any i quan 
es plantegin obres d’abast evidentment ho fem de manera àmplia, perquè entenem que són 
un element molt important de conscienciació i també perquè ens ajuden a garantir i a treballar 
perquè els espais públics ens mantinguin de manera adequada.     
 
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? 
¿Quién supervisó que las obras se hicieran bien en tiempo y forma? 
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El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Abans explicàvem les obres previstes a la plaça  del Blat 
i dèiem que aquella plaça era una plaça que tenia 25 anys , el temps passa molt depressa, 
això quan tens canalla ho veus els anys passen molt i molt depressa, la Rbla. de les Bòbiles 
es va rebre de la urbanització que va fer en el seu moment Incasol i si ho recorden era una 
rambla on bàsicament hi havia quatre arbres a banda i banda, i hi havia també un paviment 
d’asfalt que era exactament el mateix paviment que hi havia a la zona de rodadura, d’això ja 
fa 25 anys evidentment han passat molts anys, no ? Aquest punt s’ha acabat convertint en un 
punt neuràlgic de Martorell, de fet la gent se l’ha fet molt seu i és un espai doncs que té un 
nivell d’utilització per part dels ciutadans molt, molt alt, això s’ha produït bàsicament en els 
darrers anys, això va obligar en el seu moment fa aproximadament sis anys a que es fes una 
primera actuació que va ser la col·locació dels parterres en jardineria per afavorir elements de 
seguretat i també tot l’enjardinament   lateral, aquella va ser una de les primeres actuacions 
que es van fer a la rambla, però en aquell moment ja des de l’Ajuntament es va plantejar que 
hi havia d’haver una actuació posterior, una actuació posterior per què ? Perquè l’ús sobre 
intensiu d’aquest espai per part dels ciutadans que s’han fet molt seu fa que el pas de 
vianants sigui molt alt, per tant plantejàvem també millores de seguretat viària amb el tema de 
la millora dels passos de vianants que és l’obra que s’ha fet   durant l’estiu, i vam plantejar 
també el fet del recanvi del paviment perquè recordin que inicialment aquest paviment ja he 
dit que era un asfaltat quan es va fer la remodelació inicial fa aproximadament sis anys que es 
van posar les jardineres vam pintar aquest paviment d’asfalt amb una pintura si recorden de 
color groc però evidentment l’ús intensiu doncs fa que d’una manera o altra la vida útil 
d’aquesta solució fos curta i per tant es plantejava una solució definitiva, un cop acabades les 
actuacions de repavimentació de la rambla es va poder comprovar que en diverses zones de 
la rambla les peces de paviment havien quedat soltes degut principalment al poc temps 
d’haver-se  executat el nou paviment s’havia transitat per sobre persones o vehicles, recordin 
que bàsicament les zones on es va produir més aquesta incidència eren zones de pas on en 
el seu moment es van posar doncs unes  valles  que limitessin el pas d’espai però 
evidentment són zones de pas com abans els hi he explicat i el temps necessari perquè això 
fragués no va ser l’idoni i per tant bàsicament a les zones de pas i al seu entorn es va produir 
doncs que es desprenguessin aquest morter de suport de la base i per tant hi havia peces que 
ballaven , ho he dit abans, es tracta d’un espai amb un ús molt i molt intensiu i tot i que es van 
instal.lar tanques de protecció de l’obra aquestes  no van ser un impediment perquè els 
usuaris fessin ús d’aquest espai, fet que també ha provocat doncs el que els hi deia abans 
que no es respectés adequadament el temps fraguat de morter, això explica que aquestes 
situacions de que el paviment no estigués ben calçat es produís sobretot en determinades 
zones de pas. Tant  l’execució material de l’obra com la implantació i manteniment de les 
mesures de seguretat i protecció necessàries per a la seva correcta execució són 
responsabilitat de l’empresa constructora, per la qual cosa les reparacions que 
malauradament s’han hagut de realitzar durant el període de garantia de l’obra òbviament han 
anat a càrrec del contractista i per tant l’Ajuntament de Martorell no ha hagut de fer-se càrrec 
d’aquestes reparacions. La direcció d’aquesta obra com la resta d’obres que promou 
l’Ajuntament de Martorell la realitzen els tècnics municipals els quals vetllen per la correcta 
execució de les mateixes, no obstant, això no treu que en alguns casos podem trobar 
incidències derivades de determinades afectacions com ja els hi explicat a les quals  
evidentment independentment  de la seva causa o origen hem  d’intentar donar resolució de la 
manera més immediata possible tant aviat com en tenim coneixement. Per tant, crec que li he 
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intentat explicar abastament la pregunta i vull deixar-li molt clar que la garantia dels treballs 
fets recau  sobre la pròpia empresa adjudicatària, i evidentment hem de dir que no estem 
absolutament contents i satisfet de com s’ha executat tot plegat perquè pensem que en 
determinades zones haguéssim hagut de fer un vallat molt més intensiu i haguéssim hagut 
d’estar probablement més temps esperant que el paviment estigués absolutament calçat  i 
que no es produïssin les situacions que li he descrit anteriorment.     
 
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? 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués respon: Supone bien, en som coneixedors, és més també 
vam, es van identificar la gent que ho va fer i han sigut enxampats vaja. 
En quant quan tenim previst el govern bellugar això o refer-ho, tal com he comentat abans en 
temes de la cuina, que la cuina el que requereix és discreció per portar a taula un bon plat, el 
parc de Can Casas és una altre dels projectes que es faran i es desenvoluparan abans de 
finalitzar el nostre mandat. Aquest projecte integral del parc de Can Casas evidentment 
aquesta caseta s’hi compta que són els espais, no hi haurà cap altre espai en aquest cas, la 
caseta es refarà, però es refarà quan es faci tot el projecte integral de recuperació del parc. 
 
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? 
 
El regidor Sr. Lluís Amat respon: Buenos de entrada moltes gràcies li agraeixo el 
reconeixement per la feina que hem intentat fer. de fet el mateix dia que vostè en va fer la 
pregunta al respecte de la problemàtica aquesta de la climatització del mercat, la problemàtica 
estava ja resolta i ara li explico una miqueta les actuacions que s’han fet. En el mercat 
municipal tenim tres equips de conformen la climatització del mercat que han anat envellint 
amb els anys produint-se fallades dels mateixos per avaries varies, en general els equips 
s’han reparat cada cop que s’avariaven en el moment que s’anaven produint diferents 
afectacions al servei, de major o de menor durada depenen de la complexitat de la reparació. 
Val a dir que la climatització del mercat es considera suficient i dóna un servei correcte quan 
disposa de les tres unitats en perfecte estat de funcionament, si és cert que aquest estiu hem 
tingut que fer diferents actuacions al respecte de totes tres unitats de producció, una és 
l’original, una que es va renovar el gener de 2015 i l’altre que s’ha renovat aquest juny passat. 
Per últim durant l’agost s’ha tingut que fer una darrera, jo crec que definitiva intervenció 
d’urgència en una d’aquestes tres màquines la qual cosa i sempre des d’aquest període de 
principis d’agost finals de juliol tenim la climatització funcionant perfectament al nostre mercat, 
tot i això i per tal de minimitzar les molèsties que puguin ocasionar en futures avaries s’ha 
previst instal·lar un nou sistema de control de les instal·lacions de climatització en possibilitat 
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de telegestió i programació d’avisos de forma de què en cas de qualsevol incidència el temps 
de resposta sigui el mes curt i mínim possible. 
 
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 cuándo está previsto solventar estas deficiencias? 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués respon: Coincidimos, coincidimos en moltíssimes coses, però 
en d’altres no el equip que vostre defensa no és el nostre equip, però vaja coincidim perquè a 
més ens vam veure allà, ens vam trobar allà i bueno que posa en perill els, com ho fa anar, la 
perillositat de propietarios y mascotas ehhhh, hi va haver-hi un esllavissament de terres am lo 
qual el filferro de  la tanca doncs va quedar obert i això es va reparar al moment, també es va 
repara com poder passat 50000 vegades la font que es va instal·lar, doncs la aixeta estava 
obturada i es va arreglar, els arbres la perogrullada aquesta dels arbres doncs que a més es 
va comentar allà, es va dir al moment, això de les zones d’ombra va ser inaugurat en ple estiu 
i com vostè comprendrà al mes d’estiu plantar un arbre és abocar-lo a una mort segura i això 
o tenir un funcionari tot el dia regant els arbres, ara que es temporada de tardor serà quan els 
arbres es plantaran. I la neteja tampoc no cal marcar paquet de coses innecessàries com és 
la neteja d’un pipican, o zona d’esbarjo de gossos, com vol ficar un lletrero quan la neteja es 
fa de manera diària aproximadament de 10 del matí a 12,  bueno la neteja i desinfecció i la fan 
els funcionaris d’Urbaser que són els que tenen la responsabilitat de fer-ho. 
Miri hem dedicat tal com vostè ha dit, hem dedicat molt esforços a tenir unes zones d’esbarjos 
de gossos adequades, a on pot la gent, sap que aquest parc mateix, perquè vostè hi era el dia 
que es va inaugurar m’hi va veure, i així ho vam comentar-ho, es va fer una segregació també 
de gossos potencialment perillosos versus la resta d’animals, una petició treta  dels mateixos 
ciutadans doncs que es trobàvem que aquell parc estava monopolitzat  pels usuaris dels 
gossos perillosos excloent i fotent fora els altres usuaris que anaven amb gossos d’altra 
mena, i això ja es va a la planificació del nou parc. De totes maneres des del departament es 
fa una visita setmanal  el nostre tècnic, no a aquest sinó a tots els parcs i zones d’esbarjo que 
tenim. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel regidor Sr. Lluís Tomàs: 
 
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? 
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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? 
 
El regidor Sr.Lluís Esteve respon: Els motius de la cessió a favor de l’ajuntament de 
Martorell de les finques que eren propietat de l’empresa Can Bros Habitage Jove, es deu 
bàsicament a la impossibilitat d’aquesta societat per promoure el pla de millora urbana que 
estava desenvolupant des de fa més de 10 anys. És del tot conegut que arrel del país moltes 
de les promocions urbanístiques que s’havien endegat van quedar aturades per caus de la 
crisi, en aquest però la solvència del promotor ha fet que els actius immobiliaris no anessin a 
parar a cap entitat bancària com sovint ha passat i gràcies a les gestions efectuades per 
aquest equip de govern i pel propi alcalde i gràcies també a la voluntat i sensibilitat dels 
anteriors propietaris s’ha aconseguit que aquestes finques siguin cedides de manera gratuïta i 
sense cap mena de cost a l’ajuntament de Martorell. D’aquesta manera l’ajuntament es 
converteix en el propietari majoritari d’aquest sector de planejament que està pendent 
d’urbanitzar i en funció de les seves possibilitats podrà impulsar el seu desenvolupament, en 
tot cas considerem que és una molt bona notícia que les finques i les edificacions existents de 
l’antiga colònia de Can Bros ara siguin propietat municipal atès el seu valor històric i també 
patrimonial, així els hi vam comunicat a representants de l’AV Can Bros i també van 
manifestar aquesta satisfacció en aquest sentit. A partir d’aquests moment el que es preveu 
és acabar la tramitació del pla de millora urbana de Can Bros i estudiar les possibilitats per en 
primera instància consolidar edificis existents i en segona intentar desenvolupar el sector 
urbanitzant el nou barri i rehabilitant els immobles preexistents per posar-los de nou al servi 
dels veïns i veïnes del nostre poble.  
 
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 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%? 
 
El regidor Sr. Lluís Amat respon: Efectivament l’ajuntament té previst aprovar les noves 
retribucions d’acord amb la llei de pressupostos de l’Estat, i amb aquest increment de l’% 
abans d’aquest final d’any, tal com disposa la llei i com sempre s’ha vingut aplicant a 
l’ajuntament s’abonaran els endarreriments corresponents des de l’1 de gener del 2017. 
 
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. 
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El regidor Sr. Lluís Amat respon: Per aquest any 2017, i en concret en la junta de govern 
local del 13 de març ja es va aprovar l’oferta d’ocupació pública mantenint els criteris de la llei 
de pressupostos de l’Estat de 2016, ja que la llei de pressupostos del 2017 ha estat aprovada 
posteriorment, data 27 de juny, publicada el 28 de juny. En aquesta oferta d’ocupació pública 
aprovada el mes de març ja es venia treballant en els objectius de millorar la temporalitat i 
ocupar les places vacants, mostra d’això són, per posar un exemple, els processos de 
selecció que s’estan duent a terme per la cobertura de les places vacants i les ocupades per 
personal interí al departament de la policia local. Els nous condicionants establerts per la llei 
de pressupostos de 2017 referents els canvis de la taxa de reposició d’efectius i l’estabilització 
de l’ocupació temporal s’acordaran juntament amb es representants del empleats públics, 
junta i comitè de personal. Els acords els quals s’arribin s’inclouran en la propera oferta 
d’ocupació pública que s’aprovi. 
 
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? 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués respon: Es tracta d’una modificació de crèdit purament tècnica 
d’assignació de romanents pressupostaris d’una partida amb un altre, que no afecta els 
objectius ni del departament ni de les obligacions amb tercers, de fet vostè mateix ja va 
sol·licitar tenir vista d’aquest expedient mitjançant instància presentada el dia 18 de juliol de 
2017 amb núm. 8138 del registre d’entrada a la corporació. Encara que sembla que malgrat 
hagi vist l’expedient no ha entès el seu contingut li agrairíem que no torni a fer servir aquestes 
dues vies, pregunta al ple, i petició de consulta a un expedient per sol·licitar informació 
municipal, sinó només la segona que és la més adequada.  
 
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. 
 
El regidor Sr. Lluís Amat respon: Aquesta és una reclamació d’una persona que afirma 
haver caigut al carrer Vistalegre, aquesta reclamació ha estat informada pels diferents 
departaments de l’ajuntament i ha estat desestimada. 
 
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: 
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Qui se’n farà càrrec d’aquesta despesa, l’ajuntament o pot ser l’empresa SOREA ? 
 
El regidor Sr.Lluís Esteve respon: Crec que aquesta resposta també la coneix perfectament 
Sr. Tomás ja que en relació a l’expedient que pregunta vostè mateix ja va sol·licitar la consulta 
d’aquest expedient mitjançant instància presentada el dia 18 de juliol de 2017, amb núm. 8138 
del registre d’entrada de la corporació, tot i amb això i am la voluntat d’intentar aclarir dubtes 
que hagi pogut tenir després de la lectura de l’expedient que vam posar a la seva disposició, li 
diré que la nova estació de tractament d’aigua potable a Martorell per l’eliminació de clorurs, 
ferro i manganès, és una de les obres a executar per l’adjudicatari del servei d’abastament 
d’aigua potable de Martorell que com vostè sap és Sorea, i que pretén millorar i optimitzar els 
recursos hídrics de que disposa l’ajuntament. Pensem que és una inversió important i que 
s’ha de traduir com dèiem amb una millora de la utilització dels recursos hídrics i  també amb 
una millora de la qualitat de l’aigua.  
 
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. 
 
El Sr. Alcalde diu: Bé de fet hem comentàvem des dels serveis jurídics Sr. Tomás que 
l’article 84 del ROM, una pregunta és qualsevol qüestió plantejada a un òrgan de govern de la 
corporació relativa a l’actuació o propòsit 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, això és el que m’indiquen des 
dels serveis jurídics,  però com que vostè sap que la potestat última és meva, li he demanat a 
la regidora  de comunicació i participació que li faci la resposta i li farà ara mateix. 
 
La regidora Sra. Míriam Riera respon: Bé Sr. Tomás realment vostè va estar a la comissió 
avaluadora i com bé sap, l’AAVV Illa Santacana no va presentar cap proposta per demanar 
ajuts en la convocatòria d’ajuts de l’AAVV. Tal com diu vostè nosaltres sempre estem en 
disposició d’ajudar-los, perquè a vegades l’entitat no arriba o té dificultats per presentar una 
proposta en el seu moment, sàpiga que finalment més enllà de les taules, de les cadires i el 
generador, no hi va haver-hi cap ajut i encara diria que sort que van haver-hi taules, cadires i 
generador, perquè des de molt abans de l’aprovació de la convocatòria de subvencions fins 
un dia abans de la festa del barri, els vam trucar, enviar correus electrònics, wasapps, fins i tot 
ens els vam trobar pel carrer i els hi vam dir sisplau si teniu alguna necessitat ens ho heu de 
dir ja mateix perquè nosaltres hem d’avisar i aquí si que he d’agrair especialment la feina de la 
brigada municipal que malgrat lo justos que van anar doncs van actuar amb molta celeritat i 
van tenir molta predisposició tenint en compta que aquell mateix dia se celebrava una festa en 
un altre barri també. Per tant es van haver de c¡duplicar i molt a última hora perquè des de la 
pròpia AAVV no se’ns deia si farien la festa, sinó la farien, que necessitaven, és a dir que els 
van d’haver de perseguir bastant. Per això el nostre suport no va anar més enllà del què 
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físicament podíem aportar, però es que tampoc ens ho van demanar eh, és a dir finalment 
després de molt insistir verbalment ens va dir taules, cadires i el generador, al  departament 
no el van demanar els hi van posar d’ofici perquè vam entendre que com a mínim 
necessitarien un generador.  
 
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? 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Quelcom hem dit en altres ocasions i també ho farem 
ara, els serveis tècnics estan treballant en la elaboració d’aquests plecs de contractació, ho 
fem amb tècnics propis, hi fan els tècnics de la casa, són uns plecs complicats. La veritat és 
que estan bastant avançats, no estan tancats encara, tan aviat com estiguin enllestits 
s’iniciarà el corresponent procediment administratiu, òbviament amb la seva exposició pública 
i també amb la publicació i tot el procediment doncs de contractació pertinent. 
 
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. 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Jo crec que l’alcalde ha respost aquesta pregunta 
abans, tal com li hem fet saber en altres ocasions tant a vostès com també a la pròpia AAVV 
de Can Carreras amb qui tenim una relació molt fluida i també amb els veïns i veïnes que van 
assistir la setmana passada a l’Ateneu a la presentació de les obres que properament 
iniciarem a l’entorn de la Pl. de l’Era del Pedró i del Passeig de Catalunya, un cop s’acabin 
aquestes obres iniciarem també la millora dels carrers que es situen a l’entorn del què és la 
estació de RENFE, és a dir els carrers Sant Lluís, Sant Joan, Comerç i Gomis. És un dels 
compromisos que tenim la de millorar aquest barri, complirem amb el compromís adquirit i per 
això quan acabi aquesta legislatura haurem milloret diversos carrers i places d’aquest 
municipi, haurem també actuat a fons en la millora i actualització dels barris més antics del 
municipi, com són el barri de Can Carreras i el barri del Pla, a on hem fet un paquet d’obres 
important i continuarem amb aquesta remodelació i també al barri de Verge del Carme. De la 
mateixa manera que anteriorment ho havien fet i ho havíem anant fet al barri de la Vila. 
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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?  
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Si, abans també li he respost al Sr. Carvajal que 
efectivament el nostre compromís amb el barri del Pla no es limita només a les obres que 
acabem de realitzar en els 15 carrers del barri, sinó que el que volem és seguir treballant en 
aquesta millora, per això tenim previst que durant aquest any 2017 comencin també les obres 
de reorganització dels dos eixos importants del barri, com són la Ctra. de Piera i el carrer Sant 
Antoni M. Claret. 
 
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 amb els 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. 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Bé com ja hem dit en altres ocasions, aquest ajuntament 
destina al cap de l’any més de 1,5 milions d’€ en actuacions de millora i manteniment de la via 
pública i disposem d’un equip tècnic i humà que vetlla pel correcte manteniment dels carrers i 
resolucions d’incidències. Evidentment ni ho podem fer tot, ni ho podem fer tot a l’hora, però si 
que la nostra voluntat és de anar-hi actuant i millorant tots els desperfectes i millores que es 
detectin, en aquest cas aquesta incidència puntual que vostè em comentava el passat mes de 
juliol, em traslladem que ja s’hi ha actuat, la voluntat com ja els dit en reiterades ocasions, és 
d’actuar en diferents barris i espais de Martorell, sense aturador però reconeixem com deia 
abans que és difícil fer-ho tot i tot a l’hora, per això la col·laboració dels veïns és molt 
important, i també ho és la seva i la de qualsevol persona que ens vulguin er arribar situacions 
de millora o de desperfecte, perquè pensem que la comunicació és la millor manera de 
treballar per la solució. 
 
Respostes a les preguntes formulades per la regidora Sra. Remedios Márquez: 
 
1a. Una vez finalizadas las inscripciones escolares para el próximo curso 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.  
¿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.? 
 
La regidora Sra. Núria Canal respon: Bé Sra. Márquez en aquest curs que vostè demana, 
curs 2017/2018 i una vegada finalitzat el procés de preinscripció i matriculació definitiva, el 
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número de grups, el número de línies per aquest curs seran de 13, una línia als Convents, amb 
22 alumnes, 2 a la Mercè, amb 34, Echegaray 2, amb 50, Aleixandre 2, amb 46, Juan Ramón 
2, amb 50, Lola Anglada 2, amb 50, Rodoreda 2, amb 50, en total 302 alumnes, que això 
equival a una rati de 23,2. 
 
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. 
 
La regidora Sra. Núria Canal respon: Bé com vostè ja sap cada any fem actuacions de 
manteniment a les escoles i centres docents municipals, ja que el nostre compromís és que 
tots el nois/es de Martorell disposin de tots els equipaments o els millors equipaments dintre les 
nostres possibilitats, per tant això vol dir que cada any estem impulsant actuacions importants i 
aquest any que és el que vostè pregunta,  doncs amb un pressupost aproximat de 400.000 €. A 
continuació si desitja li detallaré tota les actuacions fetes a cada un dels centres docents, 
començarem amb els Convents, amb un import de 35532,96€, aquí s’han fet: 
-treballs de pintura exteriors en la zones del pati i antic galliner. 
-s’ha finalitzat la col·locació de les mosquiteres al menjador. 
-col·locació de rampa de xapa inoxidable  per superar un rosal a la sortida del ascensor. 
-construcció d’una marquesina per cobrir  comunicació entre ascensor, menjador i aula de la 
planta primera. 
-nou accés al menjador des de la zona coberta amb marquesina. 
-nova instal·lació elèctrica de les estructures de fusta de les aules infantils. 
En l’escola José Echegaray: 
-s’ha substituït peces trencades en paviments perimetral i entre pistes esportives. 
-s’han retirat soques  d’arbres talats per malaltia  i/o risc de trencar-se. 
-s’ha pintat vestíbul de la planta baixa i taques de goteres. 
-s’ha instal·lat l’ascensor d’obra civil. 
-s’ha rehabilitat els canals de coberta envellit i malmesos. 
Aquestes actuacions han tingut un cost de 46528,38€ 
Juan Ramón Jiménez: 
S’ha fet una inversió de 70281,45 € 
-s’han rehabilitat els serveis de l’edifici infantil amb l’objectiu d’assolir els estàndards que 
consisteixen en paviments de greix, sistema de descarrega amb polsador a parapent, cisternes 
altes, detectors volumètrics per enceses de llum, interruptor per anular si hi ha llum natural. 
-estat de pintura correcte, sanitaris homogenis i amb bona estat, ventilació forçada. 
-s’ha rehabilitat la coberta substituint teules trencades i  referents canals que encara no havien 
estat reparades. 
-s’ha reparat d’obra vista el sòcol de façana al voltant dels baixants i reparació d’escopidors 
malmesos. 
-el paviment de formigó estampat de la zona ubicada a peu de rampes de comunicació amb 
l’escola V. Aleixandre. 
-i s’ha construït nova aula de suport ocupant l’espai de dos tutories. 
L’escola V. Aleixandre l’ inversió ha estat de 89038,90 € 
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-Aquí s’ha renovat el recinte de calderes, substituint la caldera, la instal·lació hidràulica de 
col·lectors i circuits primaris, la implantació d’un sistema de control. 
-s’han retirat soques d’arbres talats al pati d’infantil pet malaltia i/o risc de trencar-se. 
-s’ha reforçat la tanca d’obra de separació del centre amb el CAP, consistent en la creació de 
sabates aïllades i pilars per arrossegar el mur existent i el cosit i reparació de les esquerdes 
existents. 
-s’ha sanejat el pati infantil per eliminar pedres i runa 
-s’ha eliminat una  de les dues cistelles del pati infantil 
I s’ha pintant a tanca principal 
En quant a l’escola Lola Anglada, s’ha invertit 70058, 26 €, i les actuacions han estat: 
-la reparació de l’aplacat de pedra del mur del pati de la cuina. 
-pintar reixes metàl·liques de finestres de la planta baixa de la façana del C. Josep Tarradellas, 
protecció tova 
-nou paviment vinílic a la biblioteca, trasllat de tot el mobiliari, estructura d’arxiu i documentació 
per tal de permetre executar la feina i per deixar-ho tot  de nou al seu lloc. 
-instal·lació del nou sistema de producció d’aigua calenta sanitària per augmentar el volum 
d’aigua disponible i el rendiment de la instal·lació. 
I col·locar reixes a encastades al parament del serveis d’infantil per tal de què funcionin com 
armaris.  
L’escola Mercè Rodoreda, la inversió ha estat de 100848,25 € aquí: 
-s’ha fet una nova tanca per separar el pati general del racons morts llindants amb el carrer 
Lluis Gaya. 
-s’han pintant les línies del camp de joc de les pistes esportives. 
-s’ha pintant també els porxos. 
-s’ha substituït la tanca dels horts que està deteriorada i s’ha pintat les portes metàl·liques de 
les tanques de l’equipament. 
El Pontarró amb una inversió de 5000 €, 
-s’ha suplementat la tanca i la porta de vehicles del carrer per homogeneïtzar l’alçada amb la 
resta. 
I s’ha instal·lat una vitrina de comunicacions i anuncis al exterior de la porta d’accés., 
A les llars d’infants, tal i com vostè també demanava l’ informació, comencen per la de Pont 
d’Estels, s’ha invertit 12460,84 €, aquí 
-s’han pintant la sala d’educadores. 
-s’ha rehabilitat dos aules per continuar amb la renovació iniciada a l’estiu del 2016 i que es 
preveu finalitzar el proper curs, que consisteix en la substitució de mobiliari d’aules, substitució 
de mobiliari  sota piques col·locant damunt el silestone i la pintura  de les aules 
I  s’ha substituït el teixit de 4 dels 7 tendals i revisió estructural i de mecanismes de la totalitat 
dels elements. 
Riu de Sons, la inversió ha estat de 15603,52  
-s’ha substituït les cortines d’enfosquiment pel sistema de persianes motoritzades amb 
comandament per radio 
-s’ha pintat tota la planta baixa,això vol dir passadissos, aula i sala de psicomotricitat 
I s’ha refet la perimetria del sorral del pati posterior prèvia excavació. 
Les Torretes, s’ha fet una inversió de 21794,81 €, i aquí les actuacions han estat amb la línia 
de pintar l’aula de psicomotricitat i despatx 
-arranjar esquerdes i fissures de més magnitud de l’edifici per l’interior i exterior 
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-instal·lar una alarma acústica porta de sortida emergència de passadís d’aules 
-s’ha substituït els trams de paviment de PVC malmesos a les aules  
S’ha instal·lat uns sistema de control  de la caldera i s’ha modificat el sistema d’obertura 
antipànic de la porta d’emergència al passadís d’aules per evitar que els nens es pengin de la 
barra obrint accidentalment la porta. 
I la darrera actuació ha estat a l’escola de música, a Cal Nicolau, a on s’ha fet la substitució i 
complementació de la retolació de tot el centre actualitzant informació restaurant  caràcters 
danys per import de 1152,69 €. 
Li haig de dir que moltes d’aquestes actuacions han estat consensuades amb la direcció i amb 
el personal docent de cada una de les escoles. Per tant com li he comentat al principi ha esta 
una inversió de prop de 400000 € que és voluntat de l’equip de govern doncs seguir amb 
aquesta política. 
 
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.? 
 
El regidor Sr. Sergi Corral respon: El cost econòmic del festival PAS, que si m’ho permet val 
la pena destacar que enguany ha tingut un record d’assistència amb els 6 concerts gratuïts que 
es van celebrar i el altre de copagament i a més a més va tenir una millora notable en tot el 
servei de restauració i a destacar també la gran repercussió que va tenir tant a la població de 
Martorell, com a la comarca. Tot plegat va fer que la inversió per aquest festival PAS, que va 
ser exitós, va ser de 73455, 03 € 
En quant al detall que vostè em pregunta en quant a les actuacions va ser de 25552 €, 
publicitat i difusió 12391,92, serveis de seguretat 2472,51, serveis de restauració 1416,48, 
equips de so il·luminació  2369,83, serveis sanitaris 739,84 i assegurança 717,93. 
La tercera pregunta que em realitza és quines empreses han estat contractades o han treballat, 
doncs en el PAS van treballar les següents empreses que són : 
-Associació Jazzport 
-Associació Musical i Cultural Crazy people  
-Taller de músics  
-BM gestió cultural i artística SL 
-Accord Músic Agency SL 
-Guillem Roma Tort 
-Percusions Barcelona SCP 
-Grup enderroc edicions SL 
-Associació professional d’artistes de Catalunya 
-Carles Porta i Cortadella 
-FeedBack &resolutions 
-Jorge Ruiz Mateo 
-Freelance Sociedad Cooperativa Madrileña 
-Associació professional d’artistes de Catalunya 
-Sandra Costa Tur 
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-Smart ib  
-Servicios generales jadfor 
-Bartés i Costa restauración SL 
-So i Art Prat SL 
- Oh desaigües aigües 2003 SL 
-Farré&Ojeda Asociados 
En quant a l’última pregunta de quines subvencions hem rebut del festival, únicament es reben 
de la Diputació de Barcelona una línia de suport de festivals artístics de 5000 €. 
 
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. 
 
La regidora Sra. Núria Canal respon: Efectivament tal com comenta el Sr. alcalde aquesta 
pregunta ja ha estat resposta però li insistiré en dir que aquesta actuació prevista en el projecte 
que vostè pregunta, consisteix a instal·lar un ascensor per suprimir les barreres 
arquitectòniques entre les diferents plantes de l’escola J. Echegaray tot donant compliment a la 
normativa d’aplicació en matèria d’accessibilitat. El nostre compromís tal com li comentava 
abans i seguirem reiterant les vegades que faci falta, és aconseguir en aquest mandat que 
quedin resolts tots els edificis docents a on fins ara encara quedaven barreres arquitectòniques 
per resoldre, per això l’any passat si ho recorden varem instal·lar ascensor als Convents que 
també van ser interpel·lats per aquest motiu  i aquest any al J. Echegaray. En els propers anys 
ja li avanço que esperem que s’instal·li un nou ascensor al l’escola J. Ramon Jiménez, el cost 
total de les obres i dels subministrament d’aquest aparell elevador ha estat de 45009,77 €. 
 
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. 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve respon: Efectivament l’ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de 
Barcelona, el recurs consistent  en la redacció d’un projecte d’intervenció a la Torre Santa 
Llúcia, el qual en aquest moment pendent de resposta. 
 
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 ? 
 
El regidor Sr. Lluís Amat respon: De fet ja fa temps que contínuament ens demanen quines 
han estat les costes judicials d’aquell judici, el qual van fallar a l’Audiència Provincial a favor 
dels directius del futbol sala Martorell, finalment ja tenim la xifra, però abans de donar-li també 
voldria recordar de quins assumptes estem parlant. Aquest és el cas del futbol sala Martorell, 
que com tantes altres entitats del nostre poble, estava subvencionat en part per l’ajuntament de 
Martorell, com vostès saben les subvencions es donen per anticipat, però la condició de què 
justifiquen les despeses pagades amb els diners de les subvencions davant de l’ajuntament, o 
en aquest cas del PMSAP. En aquest cas el futbol sala Martorell va rebre una subvenció, però 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
no va remetre a l’ajuntament en temps i forma adients la justificació d’aquestes despeses, per 
tant van ser uns diners concedits al futbol sala Martorell que no van ser justificats, l’ajuntament 
va reclamar aquesta justificació al futbol sala i al no obtenir resposta va reclamar-la 
judicialment. Tot i reconeixent que les quantitats no van ser justificades ni retornades a 
l’ajuntament, va considerar que els administradors no van tenir responsabilitat en aquesta 
actuació, però en definitiva el que es innegable és que es va concedir una subvenció al futbol 
sala Martorell que no va retornar ni justificar i que per exhaurir el procediment l’ajuntament  va 
reclamar els seus directius d’aquell moment. Crec que és el que s’havia de fer i que en defensa 
dels diners del martorellencs tots els grups municipals ho haguessin fet. 
En definitiva i contestant la seva pregunta, les costes van ascendir a 32056,12 €. 
 
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 
? 
Tendriamos que recordar que el presupuesto municipal del 2017 existe una partida económica 
presupuestaria de 120.000 euros  destinada al Progrés. 
 
El regidor Sr. Sergi Corral respon: Sra. Remedios com vostè sap el teatre a on es va 
celebrar aquesta activitat és propietat de l’associació cultural i recreativa el Progrés i el 
patronat ostenta el dret d’ús gracies al conveni signat entre les dues parts el  31/07/2014. En 
aquest conveni precisament estava la resposta a la seva pregunta, el descompte s’aplica en 
compliment precisament d’aquest conveni en el seu punt 23è que especifica el següent: 
Aquelles persones que en el moment de signar el present conveni tingui la condició de socis 
del Progrés gaudiran d’una bonificació del 35% en el preu de les activitats que es duguin a 
terme a qualsevol dels equipaments del C. Mur 64, quan l’organitzador de l’activitat  sigui el 
patronat mentre mantingui la seva condició de soci de l’entitat. 
En quant a la segona pregunta que realitza, quien corre con los gastos que genera esta 
actividad?, també està resolta en el conveni que es va realitzar entre el patronat i l’associació 
Coral Ars Nova, i la lectura del mateix es desprèn que el patronat es feia càrrec de les 
despeses de subministraments, neteja de l’espai, equips de so i llum i la seguretat.  I en el 
pacte 3r punt 4t especifica que el promotor, és a dir Coral Ars Nova, es farà càrrec del 
pagament dels artistes participants, dels pianos, dels dret d’autor, i tot allò que sigui intrínsec a 
la producció  i que no estigui recollit en el pacte 2n del present conveni. 
En quant a l’última pregunta si hi havia alguna aportació, alguna subvenció econòmica en 
concret pel festival  per part del patronat municipal, el patronat no ha aportat cap subvenció 
econòmica en concret per aquesta activitat.  I en quant a la seu record de què hi ha una partida 
pressupostaria de 120000 € destinada al Progrés, és una partida destinada al Progrés i 
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aquesta activitat realitzada per la Coral i dins del marc del PAS, per tant no entenc la seva 
reflexió en aquest punt.  
 
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?  
  
La regidora Sra. Míriam Riera respon: Aquestes dues empreses tenen a veure acom es 
poden imaginar amb el que és la part de la comunicació i de les eines de participació, pel que 
fa a la Guerrilla comunicació SL, l’import és de 5180 € en concepte de la creativitat i materials 
de la campanya i totes les adaptacions que com saben doncs van ser diversos, la creació 
d’imatges animades i de càpsules de vídeo i les campanyes de promoció a Facebook.   
ATOTAREREU SL, va treballar  tot el que seria la, que és la plataforma a través de la qual es 
va fer la votació, l’import és de 6098 €, en concepte de desenvolupament i creació de 
l’aplicació web per les votacions dels pressupostos i la seva adaptació a la imatge de la 
campanya, desenvolupament i creació de l’app per fer la votació des de mòbils android, i 
també l’allotjament de l’aplicació web. Em de dir que tant la campanya com l’aplicació han 
tingut un gran impacte, tant a nivell local com al municipis de l’entorn, l’objectiu que era donar a 
conèixer aquest procés participatiu a tota la població s’acolli’t  més enllà de la participació que 
després han tingut els propis ciutadans, la majoria de la població s’han assabentat, això es una 
evidència i vam dirigir les accions del pla de comunicació de diferents col·lectius, infants, joves, 
adults, gent gran, i també de manera sectorial, han estat protagonitzades com bé saben les 
campanyes per martorelllencs, per gent del poble a fi de què la gent se sentís més identificada 
i a més a més ha esta una companya que ha anat evolucionant en funció del moment en què 
es trobava el procés. Hi ha hagut molta presència al carrer, més enllà del què és la campanya 
de comunicació, en quant a presència al carrer, vull dir de persones  del departament que 
s’han desplaçat de diferents punts del municipi per informar doncs d’una manera més propera i 
més accessible. Com el deia ha tingut impacte al nostre municipi però també fora ja que 
diversos ajuntaments de la nostra rodalia per posar només un exemple Abrera, s’han interessat 
per saber com havien dissenyat el pla de comunicació i la campanya i també per la aplicació 
que hem fet servir per les votacions. 
Com saben una aplicació mòbil pot ser aprofitada però en aquest cas era especialment creada 
per aquest projecte i l’hem anat adaptant a les necessitats del procés, que hem de dir que tots 
els participants han destacat que era bastant intuïtiva, era senzilla d’utilitzar i bastant atractiva 
des del punt de vista del disseny. A les xarxes socials, la campanya també ha tingut una bona 
acollida, el vídeo promocional ha tingut més de  13000 reproduccions i algunes de les 
publicacions han impactat amb més de 50000 persones.Com ja saben aquesta primera 
experiència es van presentar 88 propostes i van votar 1417 ciutadans que això pot semblar poc 
o molt, però que sàpiguen que és un % del 6,2 % de les persones que podien votar i un estudi 
de la Generalitat ens diu que en una primera experiència  de pressupostos participatius la 
participació que s’acostuma a donar és entre el 2 i 4% i que després es va incrementant a 
mesura que es van reproduint aquest processos. Per tant nosaltres creiem que ha estat una 
bona inversió, és a dir que va ser, doncs que ha tingut un retorn doncs prou bo i probablement 
ha estat aquest disseny de campanya el que ha fet que aquest 2,2% més de la participació que 
la població hi participés, evidentment la nostra voluntat és augmentar més aquesta participació. 
 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
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? 
 
El regidor Sr. Albert Fernández: Bé la millora de la sanitat és un dels camps de més 
transcendència en qualsevol municipi, tenim una relació fluida amb el departament de Salut i 
la Conselleria i també entenem que vulguin aparentar que estan treballant molt en aquest 
tema i qualsevol grup polític i té molt interès, perquè només així podem entendre que 
reiteradament formulen les mateixes preguntes en petites variacions en el seu text o aprofitin 
altres preguntes com ha passat avui amb el Sr. Carvajal i aquesta mateixa pregunta la intenti 
colar amb una pregunta que no tocava, per tant no es poden estranyar si en la resposta faig 
reiteració del que ja els he anat desmanant en els plens anteriors, ja els hi vaig dir que els hi 
tornaria  a repetir el mateix, perquè en sembla que al passat ple si llegim l’acta ja els hi vaig 
dir això. La solució a la millora de la sanitat del nostre municipi ve de lluny, el mèrit no és del 
govern actual, el treball constant, la complicitat amb els dispositius assistencials i amb els 
seus treballadors han facilitat la reivindicació de la millora dels serveis sanitaris de Martorell, 
el propi conseller els ha reconegut públicament, el conseller s’ha compromès públicament en 
la millora i ampliació dels equipaments sanitaris i s’hi està treballant des del departament de 
salut i les direccions dels centres, pla funcional, pla executiu i pressupost per fer-ho efectiu és 
el compromís que en tenim. Pel que fa a reobertura de les urgències del CAP, els hem 
recordat una i una altra vegada i avui tornem, i és que els hi torno  dir, vull dir vostès van tenir 
un paper destacat en aquest sentit però negatiu a l’inversa, i ens remuntem a l’any 2005, ja 
faria anys que Martorell tindríem un CUAP, vostès governaven a l’ajuntament de Martorell, 
vostès governaven a la Generalitat, tenien la consellera del PSC, tenien un president del PSC, 
una alcaldessa de Martorell del PSC i el CUAP es va acabar fent en un altre municipi. Com 
sabem perfectament era previst instal·lar un CUAP a Martorell que donés servi 24 h. a 
Martorell i municipis de l’entorn aprofitant les obres de reforma del CAP de Martorell al barri 
de Buenos Aires que vostès demanaven i que en el seu moment ja es va preveure aquesta la 
ubicació o del CUAP, però com els he dit això no és així la tripleta màgica en comptes 
d’afavorir Martorell doncs va afavorir que el CUAP es fes a al poble veí, en aquest cas Sant 
Andreu de la Barca a on 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 ja els hem dit moltes vegades i els hi tornat a dir, estem intentant 
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esmenar-la i tenim la complicitat activa del Departament de Salut d la Generalitat per 
aconseguir-lo. Poca cosa més es que cada ple els hi dic lo mateix i sembla que el proper ple 
també els hi tornaré a dir el mateix si m’ho pregunten, però acabo com he acabat les darreres 
vegades,  volem urgències d’atenció primària a Martorell les 24 h. treballem ferm per 
aconseguir-ho i treballem per esmenar la seva deixadesa i error.  
 
-. Preguntes “in voce” formulades durant la sessió plenària del dia 18/09/17. 
 
El regidor Sr. Francisco J. Arpal pregunta:  Bé, el suport que el senyor alcalde ens ha 
manifestat que va donar, signant el passat dia 7 de setembre, al referèndum anunciat per la 
Generalitat  de Catalunya -  sabem que a hores d’ara el Tribunal Constitucional doncs ja l’ha 
declarat inconstitucional – per tant, és no és una qüestió de donar suport o no al procés 
perquè aquesta no era la pregunta que jo li vaig fer el passat mes de juliol, la pregunta doncs 
que li torno a fer ara, suports a part que em sembla molt lícit, és si complirà la llei o no la 
complirà, si permetrà el senyor 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 i declarat ja inconstitucional. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Carvajal intervé per fer les següents preguntes: Gràcies, bona nit de nou.  
 
1a. El passat mes de juliol ens vàrem assabentar de la tala de l’emblemàtic pi ubicat davant 
de l’Institut Pompeu Fabra del Barri de Buenos Aires. Un pi amb un gran valor sentimental i 
considerat patrimoni de la localitat pels veïns i veïnes del barri.  

- Quin han estat els motius per portar a terme aquesta tala?  
- S’han aplicat els criteris oportuns per a la seva justificació? 
- Existeix cap informe tècnic al respecte? En cas afirmatiu voldríem tenir còpia del 

mateix. 
 
El senyor alcalde diu: Gràcies, anava dir, vagin d’una en una per això. Endavant, endavant. 
 
El regidor Sr. Carvajal diu: Si, si, gràcies.  
 
2a. Ens comenten usuaris i usuàries de l’esplai de gent gran del barri de Buenos Aires que 
durant el mes d’agost un any més l’esplai roman tancat al matí. Tenint en compte el gran 
nombre d’usuaris que no marxen de vacances restant a la nostra localitat en aquest període 
estival, amb les conseqüents elevades temperatures habituals en aquest mes estiuenc, 
voldríem conèixer quins han estat els motius d’aquest tancament. Tanmateix, s’ha consensuat 
amb la junta de l’esplai els usuaris aquesta decisió? 
 
3a. El passat 1 d’agost sortia una publicació al web municipal informant que des del 31 de 
juliol s’estaven portant a terme diferents actuacions de millora a la beurada i les rajoles de la 
piscina exterior del complex esportiu La Vila, amb previsió de finalització de les incidències el 
9 d’agost. Tenint en compte el període estiuenc i el greuge que suposarà pels usuaris i 
abonats per fer-ne ús d’aquest espai preguntem: 
- Amb quina antel.lació s’ha avisat d’aquestes incidències als abonats d’aquesta instal.lació? 
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- Quin ha estat el procediment? 
 - Els nous usuaris que han adquirit l’abonament d’estiu han sigut prèviament coneixedors 
d’aquestes actuacions? 
- S’ha ofert cap mena de compensació econòmica d’altra índole als usuaris afectats? 
Tanmateix voldríem conèixer el cos econòmic i el detall de les actuacions portades a terme en 
aquest espai.  
 
4a. A l’inici d’una nova temporada la programació de Ràdio Martorell preguntem, s’ha inclòs 
cap espai de debat polític tal i com vam sol.licitar el nostre grup municipal des de la darrera 
temporada? 
 
5a. El passat 29 de maig i 16 de juny, a petició del cap de Protocol i Relacions Institucionals 
es requeria al nostre grup municipal de dos articles d’opinió per a la seva publicació al butlletí 
municipal. Accedint a la petició, com sempre fa el nostre grup, a hores d’ara només un 
d’aquests articles s’ha vist publicat a l’esmentat butlletí corresponent al mes d’agost. 
Preguntem: 

- Quins han estat els motius per a la no publicació del primer dels dos articles lliurats? 
- Quina és la periodicitat de publicació del butlletí municipal? 

 
6a. A la Junta de Govern Local del passat 24 de juliol, i en concret en el punt 2, s’aprova 
l’expedient de contractació de servei d’intervenció artística a la façana exterior del Centre 
Cultural per a la creació d’un mural pictòric amb un import econòmic de 24.000 €, s’ha 
contractat  a l’empresa PF Urban Agency SL, i en concret a l’artista Okuda San Miguel. 
-  Voldríem conèixer quin tipus de concurs s’ha portat a terme per aquesta adjudicació.  
-  Es tracta d’un artista local? En cas negatiu, s’ha donat la possibilitat a artistes local per dur 
a terme aquesta tasca, tenint en compte que a Martorell hi ha entitats que treballen i mostren 
les seves inquietuds per les arts plàstiques? 
 
7a. A la Junta extraordinària de Govern Local del passat  31 de juliol i en concret del punt 3, 
es fa l’aprovació de l’adjudicació “Obres reforma Centre Cultural” a l’empresa Infraestructures 
Trade SL per valor de 239.910,54 € més IVA. Voldríem conèixer els següents aspectes: 

- S’ha tingut en compte aprofitant aquestes reformes contemplar el ja existent pla 
d’accessibilitat, un pla que nosaltres ja ens vam interessar per adequar-ho a les 
persones que tenen la seva mobilitat reduïda? Cal recordar que el regidor Esteve va 
afirmar en el seu moment que quan es fessin les reformes es contemplaria completar 
el pla esmentat. 

 
8a. Amb l’inici del nou curs escolar 2017-2018 voldríem conèixer si l’Ajuntament ha fet cap 
difusió, a través de campanya informativa, sobre l’existència de la Targeta T-16. 
Traslladem aquesta pregunta perquè hi ha estudiants que resideixen en barris allunyats del 
que és el seu centre d’estudis i han d’utilitzar a diari el bus urbà amb la despesa que això 
suposa. Bona nit. Gràcies. 
 
 
 
 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
El regidor senyor Raul Rozalén formula les següents preguntes: 
 
1a. Atès que en aquesta legislatura massa sovint hem vist que la població de Martorell 
encapçala les xifres d’atur de la comarca i estem molt interessats per les polítiques actives 
d’ocupació, per aquesta raó volem reformular preguntes sobre el tema. 

- Des de l’inici de la legislatura al maig del 2015 i fins a data d’avui quina ha estat en 
euros la despesa total dedicada a plans d’ocupació?  

- D’aquesta despesa quina ha estat la participació de l’Ajuntament de Martorell i quina 
d’altres institucions? 

- Quantes persones aturades diferents s’han pogut contractar a través dels plans 
d’ocupació? 

- Quina ha estat la definició de cada lloc de feina associats als plans d’ocupació de cada 
lloc de feina? 

- Quin ha estat el nombre de contractes fets? 
- Finalitzats els plans d’ocupació han creat o preveuen crear abans de finalitzar la 

legislatura algun lloc de feina no vinculat a plans d’ocupació per cobrir necessitats de 
l’Ajuntament? 

 
2a. Senyor Bargués me ha respuesto una pregunta que no puedo decir si me gusta o no me 
gusta porque no ha respondido, es cartel donde ponga que días y horas de la desinfección de 
la zona d’esbarjo dels gossos, no limpieza, era lo que le estaba preguntando, luego aparte la 
limpieza y todo. Entonces en esa zona d’esbarjo habrá desinfección? 
Continuo o…. 
El senyor alcalde diu: Un segon senyor Rozalén perquè el senyor Bargués aquesta li vol 
contestar ara mateix. 
El regidor senyor Adolf Bargués diu: No tenim previst posar-hi cap cartell i es farà la 
desinfecció, es fa la desinfecció de manera regular. 
El regidor senyor Raúl Rozalén diu: Vale, de acuerdo. 
 
3a. Hace ya unos meses preguntamos al equipo de gobierno sobre la posibilidad de instalar 
lavabos móviles en la zona del mercadillo de Buenos Aires, la respuesta por parte del equipo 
de gobierno fue que no lo tenían previsto ya que los paradistas que necesitaban este servicio 
bien podían ir al espacio de gent gran o al pabellón. Durante este mes de agosto estos dos 
puntos han permanecido cerrados, volveremos a preguntar sobre este tema, han previsto 
instalar estos lavabos móviles para períodos vacacionales. 
 
4a. En las plicas de la recogida de residuos urbanos se dice que los contenedores se han de 
limpiar por dentro una vez por semana, en concreto, lunes basura, martes orgánica, miércoles 
envases. Preguntamos: 

- ¿Este servicio se está haciendo tal y como lo marcan las plicas?  
- ¿Qué tipo de control hace el Ayuntamiento con respecto a este servicio? 
- ¿Podríamos tener vista a los informes que acreditan que este servicio se realiza con 

normalidad? 
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5a. Durante el mes de agosto se han realizado diferentes actuaciones en la calzada de la 
calle Llosellas, preguntamos: 

- ¿Qué actuaciones y que motivos han provocado dichas actuaciones? 
- ¿Qué empresa las ha realizado? 
- ¿Cuál ha estado el coste de las mismas? 

 
6a. En el paseo de la Nacional II, subiendo por el tramo que va desde los jardines Manel 
Caballero dirección el Congost, el tramo izquierdo, es decir al otro lado de la acera, la 
vegetación es muy abundante, pensamos que puede ser un peligro para los vehículos que 
circulan, preguntamos: 

- ¿Quién es el responsable de mantener limpio ese tramo del paseo? 
- ¿Cuál ha sido la última vez que se realizó algún tipo de actuación en el mismo? 

 
Gracias. Bona nit. 
 
El regidor senyor Lluís Tomàs fa les seves preguntes:   
 
1a. Començaré preguntant per l’Escola Municipal d’Anglès, aquesta escola que recordem està 
situada a l’edifici del Centre Cultural, una escola que ha començat anàvem a dir amb 
normalitat no, anormalitat aquest curs 2017-2018, perquè cal recordar que mitjançant el 
concurs que es va fer es va canviar l’empresa que porta aquest tema, se’ns diu per part de les 
treballadores que el seu salari s’havia reduït un 40% i a més a més que han estat 
contractades per hores, el que pot suposar que al mes d’agost, perdó, al mes de desembre 
les seves retribucions no siguin les que estaven habituats.  

- La pregunta és, tot això que hem preguntat és així? 
- Perquè s’ha fet la reducció dels salaris del 40%? 
- Perquè s’ha contractat a les persones que ja estaven treballant en allà amb uns 

contractes que van per hores? 
Gràcies 
 

2a. Després, avui ha estat d’actualitat parlar aquí d’arbres, ja que s’ha parlat abans tenim 
constància de què es van tallar aquest estiu dos arbres que estaven dins del patí del col·legi 
Els Convents, dos arbres dels històrics. Queden dos més, està previst tallar aquests dos que 
queden? 
 
3a. Tenim constància de què s’estan fent unes obres al Centre Cultural, preguntem: 

- Quines obres s’estan fent? 
- Quins són els motius? 
- Quin és el seu cost? 
- Quina és l’empresa que ho està portant a terme? 
- Hi ha algun informe tècnic per tenir que fer aquestes obres? Tècnic parlo de les 

persones que treballen habitualment en el Centre Cultural. 
 
4a. I després, senyor alcalde, una pregunta sobre un decret, el decret 3853 del 2017 que 
parla de la delegació de l’alcaldia durant el mes d’agost. Vostè com és habitual fa un decret 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
parlant de les persones que el tenen que substituir en aquest mes d’agost. Parla del 7 al 13 
en la substitució per part de la regidora Núria Canal, i del 17 al 27 d’agost del 2017, ambdós 
inclosos, parla del seu substitut per dir-ho així, Adolf Bargués i Asturias designat com alcalde 
accidental. Nosaltres preguntem: 

- Entre les coses que s’assignen a aquests alcaldes accidentals, hi ha la disponibilitat 
d’estar, de les 24 hores entenem, però d’estar a Martorell. Això s’ha complert en 
aquestes dues persones que han estat substituint-lo de manera accidental? M’ho 
podrà confirmar? M’ho podrà assegurar si aquestes dues persones han complert amb 
aquest requisit? Gràcies. 

 
El senyor alcalde diu: Les ha fet totes ja senyor Tomàs?  
 
El senyor Tomàs diu: Si, si. 
 
El senyor alcalde diu: Aquesta última li contestaré ara, perquè a més a més com que la 
intenció que vostè hi ha posat doncs no em sembla massa correcta li puc dir que com vostè 
sap jo faig alguns dies de vacances, no masses eh, com vostè mateix ha vist en el decret, 
però alguns dies de vacances faig i com vostè sap doncs quan ja l’alcalde s’absenta perquè 
està fent vacances el que fa és un decret en el qual doncs nomena un alcalde accidental. En 
aquests primers dies previs a la Festa Major doncs va ser la senyora Núria Canal que va ser 
l’alcaldessa accidental i després de la Festa Major, aquestes deu dies posteriors a la Festa 
Major l’alcalde accidental va ser el senyor Bargués. Li puc dir que tots dos van complir de 
manera escrupolosa tot allò que està reservat en l’alcaldia i per tant, com vostè sap, l’alcaldia 
no vol dir que s’hagi d’estar aquí tots els dies sinó que hi hagi una distància suficient com 
perquè en qualsevol moment doncs es pugui estar aquí. Prova d’això és que jo en ús de les 
meves vacances doncs quan va haver-hi l’atemptat, el fatídic atemptat terrorista que hem 
tingut a Barcelona aquest mes d’agost doncs era prou a prop de Martorell com per venir i el 
senyor Bargués i jo vam estar reunits amb un inspector de la policia local i amb el cap de 
l’ABP de Mossos d’Esquadra al cap de dues hores que havia passat l’atemptat terrorista a 
Barcelona. Per tant, l’alcaldia no va estar en cap cas desatesa en la meva absència per 
vacances, es més, fins i tot en el moment en què va ser requerit que hi hagués l’alcalde al 
davant doncs hi havia l’alcalde en aquell moment que era el senyor Bargués i jo que vaig 
acostar-me a Martorell expressament doncs perquè el fet jo crec que s’ho mereixia. Per tant, 
si la intenció que vostè tenia en aquesta pregunta és que l’alcaldia va estar desatesa en 
aquests mesos, ai perdó, en aquests dies en els quals jo vaig estar d’estar de vacances, li puc 
assegurar que no va estar en cap cas desatesa. La resta de pregunta com és habitual li 
respondrem en el proper Ple. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Quedava una pregunta senyor alcalde. 
 
El senyor alcalde diu: Com havia dit que ja estava. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: No, no, però quedava una pregunta.  
 
El senyor alcalde diu: Vaja, jo em sembla que he escoltat... 
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El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: La faig igualment, si m’ho permet la faig. 
 
El senyor alcalde diu: Senyor Tomàs, jo l’he escoltat que deia que ja estava. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: M’he descuidat, m’he descuidat. 
 
El senyor alcalde diu: En tot cas, el que vol dir-me es que en vull fer una altra 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: No, no, la tenia aquí. 
 
El senyor alcalde diu:  Ah, doncs sembla que ho hem sentit tots que deia que ja estava, oi? 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Si m’ho permet. 
 
El senyor alcalde diu:  Si home, i tant que li permeto. Endavant senyor Tomàs. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Moltes gràcies senyor alcalde per la seva benevolència amb 
aquesta persona que s’ha oblidat una pregunta.  
 
5a. Bé, crec que es important. És una pregunta que parla de què en concret el passat mes 
d’agost, el 3 d’agost, vaig tenir l’oportunitat de veure en una plana d’una immobiliària amb 
transaccions de finques, es lloguen, es venen, anunci que parlava de la venda del bar El 
Passeig, situat al passeig de Catalunya. Cal recordar que aquest establiment té una 
concessió anys amb un cost anual de 6.000 euros el que suposa al mes 500 euros. Em va 
sobtar molt perquè parlava d’una venda per valor de 600.000 euros. La meva pregunta és, 
l’Ajuntament té constància d’aquesta possible venda d’aquest local per part de l’empresa que 
ho porta ara a alguna altra persona? 
Mirant el que és el concurs, no el concurs, perdó, les condicions, no surt en cap moment això. 
La pregunta és vostès tenen constància de què els propietaris d’aquest establiment van fer o 
tenen la intenció de vendre aquest local per valor de 600.000 euros tenint en compte que és 
una concessió. Ara si, gràcies. 
 
El senyor alcalde diu: Moltes gràcies. Bé, li responc ara. Això no en tenia absolutament cap 
mena de constància però li haig d’explicar que un concessionari no pot vendre allò que no és 
seu, per tant quan una cosa no és de ningú, perdó, no és teva, no te la pots pas vendre. En 
tot cas és titular d’una concessió administrativa que si que és transmissible, això si, dins del 
termini de vigència de la pròpia concessió, però en cap cas l’establiment que vostè fa 
referència jo n’era desconeixedor però ja li avanço que això és impossible perquè un no es 
pot vendre allò del qual no es propietari, per tant , si vostè ho ha vist en un portal immobiliari 
sàpiga que si té alguna oferta no la podrà vendre perquè això no es pot vendre senyor Tomàs, 
d’acord.  
Molt bé, doncs si hem acabat amb l’apartat de preguntes, ai perdó, si, senyora Márquez és 
veritat, perdoni, no me’n recordava, faci, faci, digui, digui. 
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La regidora senyora Remedios Márquez formula les següents preguntes: 
 
1a. En primer lugar Sr. Fernández, decirle que la pregunta núm. 9 que formulé en el pasado 
pleno no me ha sido respondida, se ha limitado a criticar hechos de hace unes cuantas 
legislaturas, hecho que ustedes en dos legislaturas no ha sido capaces de resolver; es un 
tema importante para los ciudadanos de Martorell y preguntaré cada vez que haya alguna 
información al respecto como es el hecho de unes resoluciones dictadas por el Parlament de 
Catalunya, la pregunta es muy simple 
¿Qué acciones está realizando el equipo de gobierno municipal para hacer que se cumpla la 
propuesta de resolución del pasado 6 de julio aprobada por el Parlament de Catalunya y las 
enmiendas aprobadas en los presupuestos de 2017 de la Generalitat de Catalunya? 
 
2a. En el presupuesto municipal 2017 y en concreto en los gastos , aparecen las siguientes 
partidas: 22700/17100/1021 con el titulo “Manteniment Parc  Can Casas” con un Crédito 
inicial de 16.748 euros,  
- A fecha de hoy 18 de septiembre de 2017, que cantidad económica se ha gastado de esta 
partida, y teniendo en cuanto el estado de mantenimiento en el que se encuentra el parque  
quisiéramos  tener el detalle de las actuaciones que se han realizado . 
Otra partida es la 4700/24100/ 3022 con el título “Programa ayudas par la creación de 
ocupación”, con un Crédito inicial de 58.531 euros, 
 A fecha de hoy 18 de septiembre de 2017 quisiéramos  saber el detalle de las actuaciones 
imputadas a esta partida presupuestaria, así como el detalle de los correspondientes importes 
económicos aplicados a las citadas actuaciones 
 
3a. En estos pasados meses de julio y agosto hemos observado que en algunas 
dependencias del Ayuntamiento y del Patronato la presencia de conserjes nuevos que 
entendemos han sustituido en periodo vacacional a los que ocupan durante el resto del año 
estas plazas, 
¿En qué dependencias se han producido nuevas contrataciones? 
En las que así ha sido, ¿todas las personas contratadas formaban parte de las bolsas de 
Trabajo creadas ? , que hay que recordar que se hicieron con este fin  
O por el contrario, ¿algunas de estas  personas han sido contratadas por empresas externas?  
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los motivos por los que no se ha contratado a las 
personas que constan en la citada bolsa de Trabajo?. 
 
4a. ¿Cuál ha sido el coste económico del pregón de la pasada fiesta Mayor 2017? 
 
5a. La Sra. Canal ha respondido un pregunta que también formulé en el pasado pleno y 
relacionado con las actuaciones efectuadas en distintos centros escolares y coincidiendo con 
la reunión anual para ser informados de las previsiones de las inscripciones para este curso 
2017-18 de de las llars d’infants , donde por cierto recibimos la buena noticia de que en 
principio todos los ninos/niñas que habian solicitado plaza dispondrían de ella. Una de las 
responsables de la Llar “Riu de Sons”, le recordó a la regidora Sra. Canal que estaba 
pendiente la instalación de sistema de climatización, 
Y no habiendo  aprovechado las actuaciones realizadas en el periodo estival para hacer la 
citada instalación,  ¿cuándo esta previsto realizar la misma? 
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6a.  En el pasado pleno del mes de Junio yo misma realice una pregunta sobre la adquisición 
de una finca situada en la plaza de la Vila número 50, el importe y los motivos, en su 
explicación el regidor Sr. Esteve esgrimió entre otros motivos evitar la degradación de la finca 
, así como la posterior construcción de una nueva edificación en esta finca. 
Habiendo pasado ya unos meses ( la adquisición se realizó en mayo), y teniendo en cuenta 
que la degradación de la mencionada finca afecta también a la parte posterior calle Llosellas 
números 87 A y 87A 1, así nos lo hacen saber vecinos adyacentes a estas fincas, 
Preguntamos: ¿Existe ya fecha para realizar las actuaciones, teniendo en cuenta la 
ruinosidad de la finca?. ¿Tienen constancia el equipo de gobierno del estado actual de las 
fincas  descritas situadas en la calle Llosellas? En caso afirmativo, ¿qué acciones tienen 
previsto realizar en las mismas? 
 
7a. Nos trasladan padres y madres que el PMSAP ha decidido que no se podrá acceder a las 
grades del Complex Esportiu La Vila durante las clases de los cursillos de natación. Se les 
comunica que en este nuevo curso sólo podrá acceder durante unos días en concreto  
Preguntamos: En caso de que sea así, ¿cuáles han sido los motivos de esta decisión?, ¿es 
una medida de nueva implantación? 
¿Cuándo y cómo se les ha comunicado a los padres y madres esta nueva norma? 
Teniendo en cuanta la corta edad de los usuarios de esta actividad, pediríamos que se 
reconsiderase esta medida, tenemos constancia que algunos padres y  madres ya lo han 
solicitando mediante el servei de suggeriment, queixes i reclamacions. 
 
8a. En el último Consell Rector del PMSAP. en el apartado “B” activitat de control donar 
compte de les resoluciones , y concretamente en la resolución núm. 189 de 14 de agosto , se 
da cuenta de un expediente de modificación presupuestaria, 
Nos llama la atención el decremento en partidas como “  programes en suport a les famílies 
en situación de crisis”  por valor de 35.000 euros y el decremento en las partidas de “ 
retribucions bàsiques i Seguretat  social” de diferentes departamentos por valor de 141.900 
euros y el incremento entre otras partidas como la fira de la primavera y la fiesta Major por 
valor de 30.400 euros  
Preguntamos: ¿Qué criterio y motivos se han seguido para la modificación presupuestaria y 
especialmente para los decrementos en las partidas anteriormente mencionadas? 
 
9.PRECS.- 
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal formula el següent prec: Bé, aquest prec va adreçat al 
senyor Esteve, li volia fer un prec al senyor Casasayas però no hi és, ha abandonat la sala fa 
més d’una hora i per tant ja...Si de cas li faré la propera sessió plenària. 
 
El senyor alcalde diu: Pot fer-li el prec encara que no hi sigui. Ha hagut de marxar per una 
urgència. 
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Si, si, ho desconec els motius. Senyor Esteve li faré un 
doble prec, si em vol mirar i sinó doncs si m’escolta ja n’hi ha prou. Li prego que quan li toqui 
respondre preguntes que formulen en aquest consistori no en faci un míting. Tanmateix li 
prego que no sigui tan agosarat en entrar en valoracions personals de la meva persona, com 
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la irresponsabilitat i com vostè també moltes vegades fa ús de la retòrica i també utilitza 
recursos com el diccionari jo també li vull dir que una persona irresponsable és qui obra a la 
lleugera sense tenir en compte que és responsable dels seus actes. Crec que cap d’aquestes 
dues qüestions avui no les he comés i potser vostè hauria de fer una reflexió. Gràcies. 
 
El senyor alcalde diu: Vostè senyor Esteve no pot pregar perquè els precs són una activitat 
de control del govern, al formar part del govern vostè no pot pregar senyor Esteve. Els precs 
senyor Esteve em sap greu però no pot fer-los vostè. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Un parell de precs, ràpids. 
 
Una part té que veure amb el barri de Can Carreras, traslladat per veïns d’aquest barri del que 
n’hem parlat avui molt. Un parla del pàrquing de RENFE que ja vam preguntar a l’anterior Ple, 
però el prec i entenem que ja va quedar clar que és propietat d’ADIF, si us plau si 
l’Ajuntament pot fer alguna cosa per dir-los-hi que controlin el tema de l’enllumenat públic, ja 
sabem que segurament ho té que pagar ADIF però amb els diners de tothom. Estan enceses 
les llums dia i nit de forma permanent, pregaria que prenguin nota i li facin la reclamació o la 
queixa oportuna.  
 
Després parlaríem quan es va fer la remodelació que també ha sortit avui i aquí, del carrer 
Montserrat, havia una bústia de correus històrica, justament a la cruïlla mateix del carrer 
Gomis, que va desaparèixer. També els hi pregaria que parlin amb Correus que és 
l’encarregat de fer aquestes instal.lacions perquè torni a reposar aquesta bústia que no hi és i 
que ara normalment als altres barris tothom en té. 
 
I després també relacionat amb aquest barri, justament a l’avinguda Montserrat, on es van fer 
les instal.lacions d’aparcaments, d’estacionaments, demanaríem, és una zona ampla que està 
limitada a càrrega i descàrrega, entenem que tampoc el volum – entenem i els veïns així ho 
entenen – d’establiments que hi ha no requereix de fer la reserva de tots aquests 
aparcaments durant tot el dia fins les vuit del vespre, i a més a més també els hi pregaria que 
amb aquests aparcaments es contemplés fins que es faci la remodelació que abans ha 
explicat bé el senyor alcalde, que fes una reserva com a mínim en aquests aparcaments on hi 
caben 8 o 10 cotxes d’un estacionament o dos per discapacitats que no n’hi ha cap. Així ens 
ho traslladen els veïns. 
 
I l’altra ens ho trasllada una gent que passegen a diari pel Parc de Can Cases i després fan 
servir part del circuït molt a prop de la factoria SEAT, concretament sobretot en horaris 
matinals. Des de les 6 fins a les 8 del matí es produeixen, anava a dir carreres però entenc 
que no, però que els vehicles passen a altes velocitats, recordem una interpel.lació que es va 
presentar aquí i que en aquell moment el senyor Casasayas va comentar que es prendrien 
unes mesures d’unes bandes reductores que no s’han posat i això de moment amb la 
velocitat que porten aquests vehicles poden comportar algun accident. Demanaríem, 
pregaríem que intentin fer alguna cosa per reduir sobretot aquestes grans velocitats que a 
vegades, com dèiem els veïns així ens ho han fet saber, s’acaben traslladant o produint com 
si fossin carreres de vehicles en aquests punts. Gràcies 
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10. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR. FRANCISCO JOSÉ ARPAL 
MACIÀ AL SEU CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL (EXP. 
70/2015). 
 
El senyor alcalde diu: Jo li donaria la paraula al senyor Arpal i a més a més després farem 
un torn d’intervencions perquè cadascun dels grups doncs pugui fer la despedida del senyor 
Arpal que és, vull recordar, el càrrec públic electe d’aquest Consistori més antic, és a dir que 
fa més anys de manera ininterrompuda doncs forma part d’aquest Consistori. Per tant, 
endavant senyor Arpal. 
 
El regidor senyor Francisco Arpal diu: Bé, a la vida tot té un principi i un final. En el meu 
cas són ja quasi 6 legislatures, són més de 22 anys com regidor de l’Ajuntament de Martorell 
en representació del grup Popular. Amb el pas del temps els anys ens fan canviar les nostres 
prioritats i es van perdent les ganes, tot i que a vegades puguem pensar que no és així per 
totes aquelles coses que fem de manera rutinària diària. Per tant, quan tot això comença a 
passar el millor que es pot fer és donar pas a altres persones que aportin noves energies, 
ganes i il·lusions i més pel que fa a la política municipal. Reconec que ser regidor de 
l’Ajuntament de Martorell doncs haurà sigut una etapa molt important a la meva vida. Són 22 
anys defensant unes idees i unes conviccions. He de dir que durant aquests anys he viscut 
alguns moments complicats. Complicat va ser quan la banda terrorista ETA tenia en el seu 
punt de mira als regidors del Partit Socialista i Partit Popular. Quan la guerra d’Irak fins i tot 
em van titllar d’assassí o últimament que també doncs m’han acusat de ser un lladre pel cas 
Bárcenas o per altres casos de corrupció, però bé, com se sol dir això son coses doncs que 
van associades al dia a dia de les persones que ens dediquem d’una manera o d’altra a la 
política. 
Un altre moment que recordo amb molta tristesa va ser la mort del regidor Manel Caballero 
que era una bona persona, molt dinàmica, afable i que tenia moltes ganes de fer coses pel 
poble de Martorell. Però bé, no tot han estat moments complicats i tot plegat he de dir que ha 
sigut un període molt enriquidor en la meva vida. 
Durant aquests anys he sigut regidor d’aquest Ajuntament estant sempre en l’oposició i els he 
compartit amb molts i diferents companys de consistori. Vull destacar, perquè clar de tots no 
puc parlar perquè la veritat és que han sigut molts, d’haver coincidit amb tres regidors els 
quals han estat alcaldes, un d’ells ja ho era quan jo vaig arribar a l’Ajuntament de Martorell, el 
Salvador Esteve, després la Dora Ramón i en l’actualitat el Xavier Fonollosa. Amb els tres he 
tingut una bona sintonia i cordialitat tot i que a vegades, com és lògic i normal, els 
posicionaments polítics ens han portat al confrontament però sempre crec que ho he intentat 
fer des del respecte i la cordialitat. Durant aquests anys he conviscut també amb els regidors 
dels diferents grups municipals i com he dit abans doncs la veritat és que han sigut bastants.  
Crec que aquesta ha estat la meva percepció que també amb tots he tingut també una bona 
sintonia i cordialitat per més que els nostres posicionaments doncs fossin també a vegades 
molt diferents no? Tot i això si en alguna ocasió durant els debats algun regidor present o 
passat s’ha sentit molest per alguna de les coses que els hi hagués pogut dir doncs els hi 
demano les més sinceres excuses. Vull aprofitar per agrair als treballadors de l’Ajuntament i la 
tasca que han vingut realitzant en tots els seus àmbits i els encoratjo a que ho segueixin fent i 
com no, donar també les gràcies a totes les persones de Martorell que amb el seu 
recolzament a les urnes m’han donat la possibilitat de treballar per Martorell durant tots 
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aquests anys i que han fet possible la representació del Partit Popular a l’Ajuntament de 
Martorell, ja que sense ells això no hagués estat possible. Moltes gràcies a tots. 
 
El senyor alcalde diu: Moltes gràcies, obrim un torn d’intervencions. 
 
El regidor Sr. José A. Simon diu: Senyor Arpal és evident que no compartim postures, no 
compartim idees, no compartim projectes, és evident, és sà i és natural que estem 
diametralment oposats el seu grup i el nostre grup, la seva persona, com a partit polític i lo 
que representem a Movem Martorell. Tot i això i com vostè ha senyalat molt bé, crec que és 
una persona educada, una persona cordial, una persona que mai no ha cridat al Consistori, 
que mai no ha alçat la veu, que sempre ha intentat buscar la cordialitat, això amb els temps 
que corren sobretot és molt d’agrair i li agraïm i coincidint plenament amb la segona part de la 
seva intervenció i sobretot li encoratgem a que li vagi molt bé tot fora del Consistori i que sigui 
molt feliç.  
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: De fet, fora de la sessió plenària ja tenim la broma aquesta, 
però volia fer un últim prec, ja que marxa vostè senyor Arpal li volia pregar que no em guardi 
rencor, que la meva bel.ligerància l’ha motivat sempre, temes polítics, l’edat també, així que 
espero que quan arribi a la seva edat sigui tant comedida com vostè, ho espero i li desitjo, 
com ja li vaig traslladar en persona, doncs tota la sort i els encerts professionals no polítics. 
Gràcies. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: També vull tenir paraules d’estima i de respecte cap al 
senyor Arpal. El que jo només a nivell de la tasca política he conegut aquests dos anys que es 
porta de l’aquesta legislatura com a company de Consistori, no cal dir com ja ha sortit aquí i 
ell mateix ho ha dit amb diferents divergències polítiques, que no hem traslladat o no ha estat 
el nostre interès del meu grup de traslladar mai a nivell personal però permeti’m que li faci una 
reflexió, no com a company de Consistori sinó com a membre que en el meu treball de molts 
anys en un mitja de comunicació local ens ha permès tenir una comunicació constant, 
permanent amb vostè. Tot el que s’ha parlat aquí del respecte, de l’educació, tot això sempre 
ha estat present en els nostres contactes, com dèiem, fora d’aquest Consistori. Igual que ja li 
vaig traslladar, perquè vostès sembla que s’han posat d’acord, tant vostè com la seva 
senyora, per fer no unes dimissions no en cadena però quasi quasi, igual que li vaig traslladar 
amb ella, companya del Consell Comarcal durant un temps, a vostè també desitjar-li molta 
sort, segur que coincidirem com ho hem fet en moltes ocasions a nivell familiar senyor Arpal 
en algun establiment fent una bona paella, fent alguna història de les que sempre hem tingut 
l’oportunitat de compartir i no cal dir-li. No sé si aquesta dimissió o aquesta renúncia per dir-ho 
d’una altra manera no deu tenir res a veure en el seu treball quotidià, per tant espero poder 
retrobar-lo algun dia en la seva tasca professional i a la que vostè tant estima com és el tema 
dels ferrocarrils, l’ AVE, etc...Tot el nostre suport i tot el nostre coratge i espero que li vagi 
força bé i espero que continuem veient-se, com dèiem, en altres àmbits que no sigui la 
política. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: En nom dels companys del grup municipal d’Esquerra 
Republicana i amb el meu particular doncs molt contents d’haver pogut compartir aquí com a 
càrrecs electes amb profunds debats, i això no ho fa el teu segon cognom que és collonut i és 
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un cognom com “il faut”, no, Francesc agrair-te tres virtuts que crec que has tingut que són la 
bonhomia, la finezza i la responsabilitat, no? Bonhomia perquè els que et coneixem de 
sempre hem vist també, no sé, recordem l’època que hi havia l’Antonia Tió, el Pepet Arqué, el 
Mestre Carreras Pastisser, o el Saraca, o a les eleccions hi havia l’escala del Navarro Pintó, el 
Morodo, vull dir tots aquests personatges que heu format el PP històric, l’Alianza Popular 
antiga d’aquí de Martorell o amb l’exalcalde també Santiago León que ha tancat llistes amb 
vosaltres, jo crec que sent l’antítesi política dels valors que defensem des d’Esquerra 
Republicana el tracte sempre ha sigut molt proper i molt correcte. Has tingut amb les 
intervencions que has fet aquí, quan em vaig estrenar com a regidor pensava, un senyor 
regidor preparant-se aquí les respostes com déu mana, amb una profunditat ja et dic, encara 
que ideològicament allunyada però molt preparades, vull dir-te has tingut una finezza política i 
per últim ha sigut una responsabilitat molt potent de votar allò que en el municipi moltes 
vegades la ideologia sempre hem dit que al municipi la ideologia és una cosa que quedava en 
segon pas quan el que realment importava són les coses que és una millora substancial per la 
població no? Doncs per aquestes tres coses i per tot el que portes al darrere l’esquena d’anys 
representant la teva gent doncs, escolta’m, que per molts anys més puguis seguir gaudint de 
la política, en aquest cas des de fora o des d’altres posicions. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Esteve diu:Bé, senyor Arpal, és veritat que li han tocat viure uns anys que ser 
representant del Partit Popular, sobretot pels representants que té a nivell estatal de vegades 
se’l posava com reflex d’unes polítiques que vostè haig de dir que ha defensat de manera 
estoica i amb tota dignitat però ha sigut un tema complicat. Vostè ho ha fet molt bé perquè té 
les seves creences, perquè té la seva manera de pensar i evidentment això és absolutament 
doncs respectable. És veritat que hem tingut desavinences jo diria ideològiques quan hem 
parlat de país i segur que les seguirem tenim, però és veritat que també hem tingut molts 
punts de coincidència quan hem parlat de Martorell i que vostè en moltes ocasions ha sabut 
també destriar, diguem, aquesta situació independentment del govern que hi hagués en el seu 
moment o de qui regís, diguem, l’alcaldia, i vostè ha sabut recolzar i donar els seus arguments 
quan ha convingut en benefici doncs de Martorell i de la seva ciutadania. El senyor Vergés 
abans deia tres adjectius, jo també en tenia tres de preparats i parlar del tema de l’educació i 
jo crec que això és un tema molt important i que de vegades es perden formes buscant no sé 
que, jo crec que vostè ha mantingut sempre diguem-ne un to molt adequat i això és un tema 
d’agrair i del que també tots plegats n’hauríem d’aprendre. El tema de la rigorositat, jo també 
ja fa uns quants anys que sóc regidor i no tothom s’ha preparat o es prepara com vostès les 
seves intervencions, els punts i crec que això és un element que també hem de destacar 
perquè ha desenvolupat la seva feina de manera, diguem-ne, molt digne i resumiria en una 
paraula, ho hem comentat molts cops en les reunions també del grup municipal, on diem, 
escolta el senyor Arpal és un senyor, d’acord? I jo voldria també que es quedés amb aquesta 
definició. El considerem com una persona entregada al servei de Martorell des de la seva 
ideologia i li agraïm molt també el haver compartit durant aquests anys la seva tasca de 
regidor amb la nostra. Moltes gràcies per tot 
 
El senyor alcalde diu: Bé, moltes gràcies. Avui Sr. Arpal, si em permets et tutejaré, fa molts 
anys que ens coneixem, que som companys d’aquest Consistori i per tant deixa’m dir-te 
abans de tot doncs moltes gràcies, t’ho dic com a company, t’ho dic com Alcalde i t’ho dic com 
a ciutadà de Martorell. Gràcies per aquests anys de dedicació al poble de Martorell, són 22 
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anys, 22 anys és un període prou ample com per haver conegut doncs aquest poble amb tota 
la seva dimensió i durant aquests anys hem tingut acords i també hem tingut discrepàncies, 
però sempre tant en els acords com en les discrepàncies ho hem fet amb un to cordial i 
d’escrupolós respecte institucional i això jo personalment t’ho vull agrair molt perquè els dos 
hem estat a l’oposició i ens hem trobat nosaltres en el govern i tu a l’oposició i això la 
cordialitat i el bon to no l’hem perdut mai. Hem estat companys de lluites a vegades a 
l’oposició, hem estat a vegades doncs amb disparitat d’opinions, uns en el govern i els altres a 
l’oposició però malgrat les discrepàncies ideològiques jo crec que has estat un gran servidor 
públic i un molt bon company de Consistori. Després d’aquests 22 anys sent regidor segur, 
n’estic seguríssim que continuaràs defensant Martorell per allà on vagis i personalment saps 
que estic a la teva disposició perquè si ho vols puguis seguir aportant els teus coneixements, 
la teva experiència, tot allò que creguis que pugui ser una bona aportació pel poble de 
Martorell. En nom de l’Ajuntament de Martorell, en nom del poble i en el meu nom propi et 
desitjo moltíssima sort en aquesta nova etapa, t’agraeixo moltíssim els serveis prestats al 
poble de Martorell i a tots els martorellencs, has estat un senyor de la política i de ben segur 
que et trobarem a faltar i per tant, m’agradaria acabar aquest punt, si tots ho troben bé, doncs  
amb un aplaudiment a la teva dedicació durant aquests 22 anys en aquesta casa. 
 
I.- El ple de la Corporació pren coneixement de la renúncia del senyor Francisco José 
Arpal Macià al seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell.  
II.- Es trametrà a la Junta Electoral Central certificació d’aquesta presa de coneixement, 
indicant que, com l’esmentat regidor va concórrer a les passades eleccions locals dins 
de la candidatura “PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP)” corresponent al 
municipi de Martorell, la persona a qui, a judici d’aquesta Corporació, correspon cobrir 
la vacant és el senyor Vicente Casal Carriedo, que figurava en segon lloc dins de la 
mateixa candidatura. 
 
11. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SRA. RAQUEL PÉREZ 
MARTÍNEZ AL SEU CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL (EXP. 
70/2015). 
 
El senyor alcalde diu: La senyora Raquel Pérez és la regidora del grup municipal de Som 
Martorell, ella per qüestions personals no ha pogut venir. Si volen vostès, volen algun torn 
d’intervencions? Ens va fer arribar un escrit a la Secretaria de l’Ajuntament dient doncs 
portant la seva renúncia, per tant, entraria amb normalitat doncs en el proper Ple la propera 
persona de la llista de Som Martorell però hi ha una sèrie de renúncies i llavors entrarà crec 
que és el número, no sé si és el número 6 de la llista que és el senyor Sergio Rodríguez 
Márquez que entrarà com a regidor en el proper Ple del mes d’octubre. Per tant, desitjar-li el 
millor de les sorts a la senyora Pérez i que li vagi molt bé i des del moment que entrin tant el 
senyor Casal com el senyor Rodríguez com a nous regidors en el Ple del mes d’octubre doncs 
ja els hi donarem la benvinguda com a companys de Consistori. Endavant, endavant senyor 
Tomàs, és que em pensava que no volien intervenir, com que ho he demanat, per això, 
endavant senyor Simón. 
 
El regidor Sr. José A. Simón: Ja que la senyora Raquel Pérez no ha comparegut. 
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El senyor alcalde diu: Perdonin, és que havia entès que no intervenien. Si, si, endavant, 
endavant. 
 
El regidor Sr. José A. Simón: Serà ràpid. Ja que la senyora Ráquel Pérez no ha pogut venir 
doncs quan la veiem en persona doncs li traslladarem directament amb ella que és la persona 
interessada, aprofitarem i li direm directament i aprofitem ràpidament ja que els dos substituts 
estan aquí per donar-los la benvinguda. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs: També molt breument, de fet ja li hem traslladat a la Raquel 
Pérez el que li volíem comentar però aprofitant que té aquí dos companys, un que prendrà 
possessió en el moment que calgui i l’altre en el seu company inseparable, senyor Eugenio, 
traslladar-li així com ja li vam dir, el nostre agraïment per la feina que ha fet, difícil, complicada 
en dos anys, a vegades, i com a parlàvem abans amb el senyor Arpal, de forma encertada i 
altres desencertades sempre segons el nostre punt de vista, però li volem agrair sobretot el 
que ha estat sobretot el seu treball constant, difícil, però un treball com crec que se li té que 
fer a tots els regidors que per “x” motius, i en aquest cas ella per motius personals i familiars 
té que deixar el seu lloc de regidora, agrair-li, i m’agradaria Eugenio que le trasladaráis el 
agradecimiento y la buena relación que ha mantenido durante todo este tiempo, una persona 
que no conocíamos absolutamente de nada, con los compañeros del Partido Socialista así se 
lo hemos hecho trasladar, se lo hemos hecho llegar perdón, y muchas gracias y dar también 
la bienvenida a Sergio y al compañero Vicente. Esperemos verlos aquí el próximo 17 de 
octubre. Muchas gracias. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: És una llàstima que no hagi vingut la senyora Raquel 
perquè sinó parlaria i li podria dir però de totes maneres també ho trasllado, la Raquel va 
començar aquest mandat també, com a persona nova amb moltes inseguretats, avui una mica 
amb aquests “compañeros”, aquests panegírics que foten són els mateixos que quan vam 
arrencar aquest mandat i des de les altres forces polítiques vam estar parlant de què si us 
plau no es menystingués cap mena d’opció política, aquests mateix que van renegar 
d’aquesta persona ara li estan foten aquí un panegíric total. La Raquel s’ha equivocat, ha 
tingut una etapa curta a l’Ajuntament de Martorell, ha tingut els encerts, l’encert de 
representar la seva opció política però ha tingut altres desencerts d’acusar a companys, de 
regidors, de coses que ni estaven contrastades, és a dir, aquí en aquest cas si que hi ha 
hagut una irresponsabilitat. De totes maneres però el que em rebel·la són aquests actes 
doncs de fariseisme de partits, no tant de partits polítics sinó de gent que té els pebrots 
d’haver-la menystingut i ara aquí doncs despedir-la com si fos la no sé qué. Res més, li desitjo 
a la Raquel la millor de les sorts i el grup municipal doncs que seguiu tirant endavant. Gràcies.  
 
I.- El ple de la Corporació pren coneixement de la renúncia de la senyora Raquel Pérez 
Martínez al seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de Martorell.  
II.- Es trametrà a la Junta Electoral Central certificació d’aquesta presa de coneixement, 
indicant que, com l’esmentada regidora va concórrer a les passades eleccions locals 
dins de la candidatura “SOM MARTORELL (SM)” corresponent al municipi de Martorell, 
i han presentat la seva renúncia a substituir-la les persones que figuraven en segon, 
tercer, quart i cinquè lloc dins de la candidatura, la persona a qui, a judici d’aquesta 
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Corporació, correspon cobrir la vacant és el senyor Sergio Rodríguez Márquez, que 
figurava en sisè lloc dins de la mateixa candidatura. 
 
=== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la sessió, 
que s’alça a les 00:14 hores del dia 19 de setembre de 2017, de la qual s’estén la present 
acta, i jo com a Secretari, en DONO FE. 
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