
 
 
 
 
 
 
  
09/2017. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 16 D’OCTUBRE DE 
2017. 

A la Vila de Martorell, el dia 16 d’octubre de 2017,  essent les 20:00 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 
 
Assistits pel Secretari  de la Corporació: 
-JAUME TRAMUNT I MONSONET. 
 
El Sr. Alcalde diu:  Bé, bona tarda a tothom. Iniciem la sessió ordinària de l’ajuntament en 
ple, però abans d’entrar en els assumptes i els punts de la convocatòria volíem expressar el 
nostre condol als familiars de les víctimes mortals provocades pels incendis a Galícia i a 
Portugal; fins ara són 4 a Galícia i 31 a Portugal i des de Martorell. Volem mostrar i 
manifestar tota la nostra solidaritat amb el poble gallec i el poble portuguès, traslladar també 
el suport als que estan lluitant a hores d’ara per sufocar aquests incendis molts dels quals 
continuen actius encara a Galícia, Portugal i també Astúries. 
I, d’altra banda, també volem expressar el nostre condol al poble de Somàlia per un altra 
situació igualment tràgica, com es l’atemptat terrorista del dissabte passat a Mogadiscio. En 
aquesta ciutat, la capital de Somàlia, segons l’últim balanç més de 300 persones van morir i 
350 van resultar ferides per l’explosió de dos cotxes bomba. Des de Martorell, doncs, la 
nostra solidaritat i condol amb les famílies de les víctimes del terrorisme siguin on siguin. 
I ara si entraríem en els assumptes de la convocatòria el primer punt és: 
 
1.PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR DEL SR. VICENTE CASAL CARRIEDO 
(EXP. 70/2015). 

S’ha rebut la credencial estesa per la Junta Electoral Central del regidor de l’Ajuntament de 
Martorell, senyor Vicente Casal Carriedo, pertanyent a la candidatura Partit Popular/Partido 
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Popular (PP), que substitueix al regidor que va renunciar al seu càrrec, senyor Francesc 
Josep Arpal Macià. El senyor Vicente Casal Carriedo va presentar el dia 6 d’octubre de 2017 
les preceptives declaracions de béns patrimonials, així com de causes de possible 
incompatibilitat i d’activitats. 
 
El Sr. Alcalde diu: Procediríem a la formula de jurament o promesa que vostè hagi triat Sr. 
Casal i jo veig que tinc aquí la credencial de la junta electoral central per tant tot és correcte i 
si el secretari vol procedir si us plau. 

El Secretari llegeix la fórmula de jurament o promesa: “Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament 
de Martorell amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat.” 
 
El regidor Sr. Vicente Casal Carriedo respon: ho juro. 

El Sr. Alcalde diu: Molt bé. Passem ara i després si que farem els agraïments a i les 
felicitacions oportunes al segon punt, tot i no tenir-lo en l’ordre del dia que tots i totes no 
tenen vostès en l’ordre del dia aquest punt, perquè estàvem pendents de rebre la credencial,  
fins a l’últim moment que ha arribat, justa però ens ha arribat la credencial també per poder 
fer la pressa de possessió, com a regidor, del Sr. Sergio Rodríguez Márquez, que també la 
tenim aquí la credencial com a regidor que ens ha arribat de la Junta Electoral. Per tant, li 
demanaríem al secretari també que fes la lectura de la fórmula de jurament o promesa. 

2.PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR DEL SR. SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ 
(EXP. 70/2015). 

S’ha rebut la credencial estesa per la Junta Electoral Central del regidor de l’Ajuntament de 
Martorell, senyor Sergio Rodríguez Márquez, pertanyent a la candidatura Som Martorell 
(SM), que substitueix a la regidora que va renunciar al seu càrrec, senyora Raquel Pérez 
Martínez i als quatre candidats que el precedien dins de la candidatura i que van renunciar 
anticipadament. El senyor Sergio Rodríguez Márquez ha presentat el dia 16 d’octubre de 
2017 les preceptives declaracions de béns patrimonials, així com de causes de possible 
incompatibilitat i d’activitats. 
 
El Secretari llegeix la fórmula de jurament o promesa: “Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament 
de Martorell amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat.” 
 
El regidor Sr. Sergio Rodriguez Marquez diu: ho juro. 
 
El Sr. Alcade diu: Molt bé, doncs ara si deixi’m que com alcalde els feliciti pels seus 
nomenaments  com a regidors en substitució dels seus regidors dels seus respectius grups 
municipals que van presentar la seva renúncia. Per tant, els hi dono molt efusivament, jo 
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crec que en representació de tots els companys i companyes d’aquest consistori, doncs la 
nostra benvinguda. 
 
I ara passaríem a fer una el punt que posa : 

3. LECTURA DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONDEMNA DE LA 
REPRESSIÓ POLICIAL CONTRA LES PERSONES QUE VAN PARTICIPAR A L'1 
D'OCTUBRE. 
 
El Sr. Alcade diu: Vull explicar, prèviament abans de donar lectura, que aquest és un punt 
que vam tractar en junta de portaveus, que en junta de porta veus es va acordar, doncs, fer-
ho amb fórmula, amb aquesta fórmula, fer una declaració institucional. Això s’ha fet en 
diferents institucions del país, com és la Diputació de Barcelona, i altres institucions 
exactament el mateix text.  
I el que vam acordar de manera unànime és que faríem aquesta declaració institucional en 
la qual ens sumaven tots els grups en aquell moment en la junta de portaveus. Vull recordar 
que hi havia dos grups que no hi eren, perquè en aquell moment no tenien encara regidor, 
que era el grup Som Martorell i el grup Popular, però la resta de grups doncs vam manifestar 
per unanimitat, doncs el text el vam acordar per unanimitat i avui volem fer aquesta 
declaració institucional. 
També vam acordar que tindríem un únic torn d’intervenció per donar oportunitat a cada 
grup s’expressi amb un límit màxim de 3 minuts, que intentarem, intentarem que es respecti 
d’acord. 
Per tant, passo a fer la lectura d’aquesta declaració institucional de l’ajuntament de Martorell. 
 
El Sr. Alcalde llegeix la declaració institucional: “L’Ajuntament de Martorell condemna 
la repressió policial contra les persones que van participar a l'1 d'octubre, una repressió 
injustificable que ha vulnerat els drets fonamentals i les llibertats civils que defineixen 
tota democràcia. 
Rebutgem enèrgicament la intimidació i la violència extrema de les actuacions deis 
cossos policials de I'Estat espanyol al llarg de la jornada, que han commocionat el 
conjunt de la societat catalana. Així mateix, ens solidaritzem amb els ferits i exigim 
una investigació judicial sobre la desmesurada actuació policial envers la ciutadania 
que exercia pacíficament els seus drets polítics. Lloem i remarquem l'actitud pacífica  i 
democràtica que la ciutadania catalana va mostrar en tot moment. 
D'altra banda, volem expressar el suport a tots els Alcaldes i Alcaldesses de Catalunya 
que, d'una forma o altra s'han vist afectats per accions o reaccions al voltant de la 
convocatòria de l'1 d'octubre, tant per promoure l'exercici del dret a decidir com de 
qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i 
democràtica amb empara en els principis fonamentals d'autonomia local i dret a la 
participació política. 
Creiem que la unitat és la millar defensa de la democràcia, i fem una crida a les 
institucions i al conjunt de la ciutadania de Catalunya, en la seva pluralitat i diversitat, 
per la defensa d'un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la 
política i no l'autoritarisme, el respecte i no la intolerància. Per tant, demanem que els 
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governs acordin el desmantellament del dispositiu policial extraordinari que hi ha 
actualment a Catalunya. 
En aquest sentit ens adherim al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per 
les entitats, els sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana per donar una 
resposta unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, 
els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur 
polític i la democràcia. 
En darrer terme, l’Ajuntament de Martorell reitera el seu compromís per preservar la 
cohesió social i la convivència cívica del nostre municipi des de la defensa de la pau, les 
llibertats i els valors democràtics. En democràcia, la pluralitat d'idees i opcions polítiques 
es gestiona per mitjà del diàleg, el respecte mutu, la negociació i el vot, mai de la 
violència.” 
 
El Sr. Alcalde diu: Molt bé. Aquest és el text, aquesta és la declaració institucional que fa 
l’Ajuntament de Martorell i ara, si volen vostès, doncs obrirem un torn d’intervencions. Vol 
intervenir, endavant Sr. Rodríguez. Serà la seva primera intervenció .endavant . 
 
El Sr. Rodríguez diu: ¿Hola que tal? Sí, bueno, queríamos decir que desde Som Martorell  
y Podem Catalunya condenamos toda la violencia y la represión indiscriminada contra los 
ciudadanos desarmados y en actitud no violenta.  
También estamos en desacuerdo con la manipulación y declaraciones incendiarias que 
algunos medios y personas han hecho, que no ayudan a calmar el ambiente. 
Defendemos el derecho a los ciudadanos  a votar y expresarse libremente y eso nunca 
constituirá un delito para nuestra formación política. Muchas gracias. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Casal. 
 
El Sr. Casal diu: Bona tarda tothom. Bueno, respecto a este punto yo voy a hacer un inciso. 
La violencia evidentemente no es ningún recurso, a todos nos dolió ver el día 1 golpes, vale. 
Todos los partidos que estamos aquí representados, menos Podemos que no está en el 
gobierno, todos hemos tenido responsabilidades y hemos tenidos nuestros superiores o en 
otro tipo de esferas hemos tenido responsabilidades de interior y todos  hemos vivido pues 
lo mismo. 
Evidentemente, yo siento la misma tristeza, sentí el día 1; además, yo casualmente tengo 
conocidos que estaban en el ajo, incluso a alguno le dieron un porrazo. 
También te digo que después de lo que paso el martes  a lo mejor dice  que se lo hubieran 
dado otro porrazo pero bueno. 
Todos hemos tenido, los que han tenido responsabilidades policiales que utilizar la fuerza  
de acuerdo, pues sin ir más lejos el 19 de marzo de 2009 contra estudiantes plan Bolonia 
estaba Iniciativa, ustedes, desalojo plaza Catalunya, las cargas del 15 –M.  
No es grato, de acuerdo, yo no me voy a añadir, no nos vamos como grupo, no nos vamos a 
añadir como grupo a esto  porque, a ver, a  mi me parece muy bien. Usted, desde su prisma 
quiere votar este texto, bueno yo entiendo que haya otros grupos que se adhieran. También 
ha habido violencia contra otros cargos electos, no de mi partido, han recibido presiones, 
incluso han recibido carteles con amenazas con sus fotos y no lo veo aquí reflejado. 
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Y yo también, en aras de esa pluralidad que comentamos, cohesión social, pues también 
pongan de su parte, Sr. Fonollosa, desde el aprecio, o político o personal, y los años que 
nos conocemos. 
A mi, personalmente, cuando he estado fuera pues me duele que por ejemplo nos 
vanagloriemos de la libertad  expresión  y no dejemos votar una moción de un compañero. 
Empecemos, por ejemplo, por ahí. 
Otra cosa. Llevamos años, yo sé que ustedes quieren mucho a la bandera de España, 
porque me la tienen más limpia cada año, tres veces a lavar de acuerdo, cada año tres 
veces a lavar. Ahora incluso ya no os escondéis, ya habéis quitado el palo. Es simbólico, 
¿pero ganamos con eso Sr. Fonollosa ?, ¿qué ganamos?, ¿con eso van a ganar 
votos?,¿qué es para fastidiar al de al lado?.  
Pues eso, si queremos vivir en paz, todos tenemos que poner de nuestra parte. 
Evidentemente, yo voy a votar en contra, muchas gracias. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gracies, només un aclariment, Sr. Casal, no es vota això, és una 
declaració institucional, perquè es va prendre, nomes vull explicar-li que això es una 
declaració institucional que es va acordar per unanimitat en junta de portaveus, on hi havia 
en aquell moment tots els grups municipals. Nomes fer-li aquest aclariment.  
Sr. Simon endavant: 
 
El Sr. Simón diu: Vinga gràcies. El model territorial actual i el règim del 78 està decrèpit, 
esgotat;  no és que estigui en crisi, és que no funciona. A això hem de sumar que el govern 
central està en mans d’un partit autoritari, cec, hereu del franquisme  i de tot allò que 
representa, que no reconeix la sobirania de Catalunya, ni sent cap respecte cap a la cultura i 
la història del nostre país. 
D’un partit que va aprovar en solitari la LOMCE, o que aplica la llei mordassa malgrat les 
denúncies que ha rebut a nivell internacional, no es pot esperar cap altre actitud que no sigui 
la violència i la repressió que hem vist durant aquests dies a Catalunya; repressió, no 
obstant, que mai no hem deixat de patir als carrers contra tuitaires, titellaires, contra 
sindicalistes d’una vaga general, contra activistes d’unes manifestacions diverses o 
directament inventant operacions com l’operació Pandora, que han dut a la presó molts 
companys i companyes sense cap prova, davant del silenci de molta i massa gent que ara 
tot just veu que es capaç de fer l’aparell repressió de l’Estat, de qualsevol Estat. 
La gent de Movem venim precisament del carrer i entenem molt bé la diferència entre allò 
que és legal i allò que és legítim. Era legítim el multireferèndum, però pel govern de 
Catalunya d’aleshores no era legal i ens van reprimir. I ara nosaltres no oblidem. Nosaltres 
vam encerclar la Caixa durant la diada del 2013.  
Movem Martorell reivindiquem la nostra defensa de la sobirania i el dret d’autodeterminació 
de Catalunya i de tots el pobles del mon, també del Kurdistan i del Sàhara, també de 
Palestina, malgrat que Carles Puigdemont sigui un fervent i reconegut sionista.  
L’1 d’octubre ens vam trobar amb una atac sense precedents a la nostra democràcia, van 
atacar els nostres drets i llibertats nacionals i van anar mes enllà, van atacar els drets molt 
més basics de les persones, el govern del PP va creuar una línea molt perillosa com és la de 
la repressió, basant tota la seva estratègia en la violència, la por i la repressió.  
Necessitem governs dialogants per trobar una solució en aquest conflicte polític. Per això 
condemnen enèrgicament la violència que el govern de l’estat va mostrar l’1 d’octubre. 
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I aprofito per fer un comentari al Sr. Vicente Casal, que s’incorpora avui i des de fa molt 
temps que ens coneixem a nivell personal. Creiem en lo que ha dit vostè, però d’una altra 
manera, que de tot això no hem de fer bandera i aquí hem d’intentar amb la mesura que 
podem que hi han línees que no es poden passar i una d’elles és la violència i la repressió 
que van patir moltes persones. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, Sr. Tomàs. 
 
El Sr. Tomàs diu: Gràcies Sr. Alcalde. Bona tarda a tots i a totes. Efectivament, com ha 
explicat el Sr. Alcalde, aquesta és una declaració institucional  que vam acordar el tres 
grups, els quatre en aquest cas que estàvem  a la junta de portaveus i ell ho ha dit que és 
una declaració que s’aprovà en altres institucions, com pot ser la Diputació de Barcelona i 
afegiria l’Àrea Metropolitana que té un munt de partits i colors polítics. Jo crec que aquest és 
un fet destacable, aquesta declaració institucional algú pot pensar que ja han passat uns 
quants dies des del dia 1 d’octubre, però està en plena vigència perquè han passat 
tantíssimes coses, però el text central de la declaració continua sent vàlida. 
El fet a valorar per nosaltres és la complicitat de tots els grups que la presenten i coincidim, 
tal i com es diu a la declaració, en tots els punts però si ens agradaria incidir en algun d`ells. 
Tots estem d’acord en la condemna de la repressió policial contra la ciutadania. La nostra 
solidaritat per totes les persones i famílies que varen patir aquell 1 d’octubre aquesta 
repressió. 
Volem que es respectin les llibertats de tothom, sigui el que sigui el seu pensament. Els 
grups que estem avui aquí volem estar al costat de la ciutadania en total respecte, repeteixo 
sigui quin sigui els seus  pensaments. Apostem per al diàleg i la cohesió social entre tota la 
ciutadania.  
El nostre grup, com entenc també la resta que va proposar aquesta declaració, volem viure 
en pau i llibertat i apostem per la concòrdia entre totes les persones.  
Tanco tornant a valorar aquesta declaració que ha salvat totes les diferències, que com és 
lògic i com és conegut per les diferents ideologies que representem avui aquí, que 
existeixen. Però crec que el fet mes destacat és que els grups l’han subscrit  i hem deixat de 
banda aquestes lògiques diferencies ideològiques, hem de deixat de banda com deien totes 
aquestes  diferencies per transmetre la ciutadania, en aquest cas a la ciutadania en general, 
però més en concret a la de Martorell, que per davant d’altres qüestions, perdó, que en 
temes com aquest la nostra obligació penso que és així de tots el grups que estem aquí és 
estar i treballar junts per al diàleg, sempre al costat de les persones. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Bargués. 
 
El Sr. Bargués diu: Bona tarda. Sr. Casal, jo tampoc la votaria aquesta manifestació, 
tampoc la votaria perquè aquí no fa esment, aquí nomes fa esment a l’1 d’octubre, quan 
realment va ser el dia de votació del referèndum per la independència de Catalunya, no fa 
esment que va ser el Parlament de Catalunya el que va provocar el que va convocar aquest 
referèndum i no fa esment a totes aquelles petites realitats que hi van haver-hi.  Petites 
realitats que podien ser a quarts de set del de matí, un avi de 85 anys a les portes de 
l’ajuntament amb una cadira esperant-se juntament amb 30 persones més que es van anar 
afegint fins a 200 persones fins l’hora que es va obrir el col·legi; cadascú amb les seves 
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motivacions, amb les seves il·lusions, amb les seves ganes únicament de poder votar, en el 
que feia esment ara el Sr. Tomàs, referint-se a les persones.  
Aquí sí que no hi ha prisma, no hi ha, no hi ha un prisma polític perquè si hagués d’haver-hi 
un prisma polític reitero que no l’aprovaríem, seríem els primers en no sumar-se en aquest 
manifest. Però aquest manifest, en ares d’aquesta transversalitat, en ares a buscar la 
concòrdia i també amb respecte del que és la taula per la democràcia composada, doncs, 
des de Cecota a PIMEC, des de Sos Racisme a UGT, o la gent d’Unió de Pagesos, o USOC 
o CCOO, a part d’altres entitats, el meu profund respecte i recolzament. 
Però la condemna únicament, únicament de la violència. Reitero, això no va de partits. 
M’agradaria que s’hi sumés, personalment m’agradaria que s’hi sumés el seu grup polític 
perquè entenc que la violència es violència. 
Evidentment, tots els que hem tingut alguna responsabilitat de govern dintre d’un area 
d’interior o de govern de la policia o de la seguretat d’un país o d’una regió, del que sigui, 
evidentment que s’ha tingut que actuar. Però aquí hi ha tres casos que no s’han respectat: 
un es la brutalitat, hi hagut una brutalitat, hi hagut una desproporcionalitat, les del 15 M li 
recordo el temps que feia que estava la plaça de Catalunya plena de gent, el perill potencial 
que podia evidentment no es comparable una plaça Catalunya amb un col·legi electoral tan 
lluny com el que pugui ser de l’ escola Roureda de Sant Esteve Sesrovires, on gent que 
estaven assentades van entrar a saco amb unes cares que feia por, i en definitiva en un 
tema de manca de professionalitat. Perquè aquí la professionalitat, quan hi ara entrem amb 
política, quan políticament el partit Popular avui aquest matí han fet anar amb els seus 
jutges perquè l’ha fet anar el Partit Popular a través d’uns titelles que gestionen 
perfectament, els ha fet anar a declarar. Escolti’m, l’actuació dels mossos d’esquadra va ser 
tan bona com va ser durant els atemptats del mes d’agost a Barcelona o com puguin haver 
estat durant tota la vida o la curta vida d’aquest cos dels mossos d’esquadra. 
I també, Sr. Simon, reiterant el tema de la política, i ser que fa uns discursos abrandats, això 
no va ni de sionistes val, ni de bolivarians, no, va d’això va de condemna de la violència. 
Condemnem públicament la violència. Per tant, des del grup municipal d’Esquerra 
Republicana si no entrem en política i ni entrem en els valors universals del dret a expressió 
i del dret a vot.  evidentment que el recolzem i la condemna de la violència. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Esteve. 
 
El Sr. Esteve diu:  Bé, bon vespre. Nosaltres, evidentment, subscrivim aquesta declaració  
institucional de l’ajuntament de Martorell. 
Pensem que el dret a decidir és inherent a qualsevol poble i condemnem la repressió policial 
contres les persones que van participat l’1 d’octubre i també demanem que es desmantelli el 
dispositiu policial extraordinari que hi ha actualment a Catalunya i que converteix la situació 
en un estat absolutament excepcional i de setge. 
Pensem que la violència i la repressió són injustificables, més quan s’exerceixen contra 
persones que volen expressar lliure, pacíficament i democràticament la seva voluntat 
exercint una cosa tan banal com es donar la seva expressió a través d’un vot.   
Pensem que els silencis contra la violència són també absolutament condemnables  i són 
absolutament irresponsables i injustificables, sobre tot per la part de persones que tenen 
molta, molta, molta, molta responsabilitat a nivell del govern  i del propi Estat i que justament 
la no condemna d’aquests fets l`únic que fa es empitjorar encara més la situació.  
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Fa molts anys un pensador va dir una frase que ens podem fer nostra que és que “no hi ha 
pitjor tirania que la que s’exerceix a l’ombra de les lleis i sota la calor de la justícia”. Aquesta 
frase avui es absolutament vigent, i desgraciadament avui vivim amb una situació 
absolutament kafkiana. 
Volem decidir el nostre futur com a poble i ho hem de poder fer de manera endreçada, de 
manera lliure pacífica i democràtica.  
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, doncs jo els agraeixo a tots que s’han cenyit al temps, jo 
he anat mirant si per si tothom s’ha cenyit al seu temps i també doncs agraeixo el to amb un 
tema, com no pot ser d’altra manera hi havent-hi doncs el representant del Partit Popular, 
que és aquell que avui ostenta la titularitat del govern de l’Estat, doncs que el to hagi estat 
correcte que jo personalment com alcalde ho agraeixo. 
Ara passem a la part resolutiva que és la comencem amb el primer punt, que és la proposta 
de la part resolutiva punt número 3 que és la proposta d’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària. Han tingut tots vostès l’acta, si tenen alguna cosa sobre l’acta, sí, Sr. Casal . 
 
El Sr. Casal diu: Bé, yo quiero decir que es que no he tenido acceso porque yo he estado y 
no he podido venir. Vine, como usted sabe, a la junta de portavoces y bueno no he tenido 
acceso. Entonces, va para este punto para el acta y para el resto de puntos que son 
propuestas de aprobación, que no me lo he podido mirar, no voy a votar a favor porque no 
me lo he mirado, como tampoco me voy a poner. Más que nada lo quiero comentar, gracias. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, Sr. Casal, fem l’explicació, bàsicament per aquelles 
persones que ens escolten: vostès no han pogut tenir accés perquè no eren encara regidors. 
 
A) PART RESOLUTIVA 

 
4. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (18-09-17). 

Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 18 de 
setembre de 2017. 

El Sr. Casal diu:  Perquè no era regidor encara i no podia, és a dir, no culpo a ningú, 
explico la motivació del perquè m’abstinc, és a dir, no és ni per tocar els nassos, ni per res 
més, és per aquest motiu. 
 
El Sr. Alcalde diu: M’imagino Sr. Casal. Jo només ho explico només per les persones que 
ens estan escoltant. Vull dir que si no han tingut ni vostè, ni el Sr. Rodríguez accés a la 
informació és perquè fins que no tenien l’acta de regidor, que l’hem rebut avui i hem fet el 
jurament i avui sí que ja doncs són membres de ple dret d’aquest consistori, per tant tindran 
accés absolutament a tot. Per cert, ja els hi ha explicat el Sr. Secretari com s’accedeix a la 
informació perquè ara tenim un sistema informàtic diferent; ja això els hi explicarà el Sr. 
Secretari, d’acord. 
Si no ha cap cosa més sobre l’acta passaríem sobre el punt a votació , vots a favor del’acta , 
abstencions. Queda aprovat amb l’abstenció de Som i del Partit Popular. Passem ara al 
següent punt. 
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
-19 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, LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAÚL 
ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA 
RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS i SERGI CORRAL I BARON. 
-2 abstencions dels senyors: VICENTE CASAL CARRIEDO i SERGIO RODRIGUEZ 
MARQUEZ. 
 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA, 
D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES RETRIBUCIONS PER A L’EXERCICI 2017 DEL 
PERSONAL FUNCIONARI, LABORAL I EVENTUAL DE LA PLANTILLA DE 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL (EXP. 4545/2017). 
 
El Sr. Alcalde diu: Per exposar el punt te la paraula el Sr. Casasayas. 
 
El Sr. Casasayas diu: Molt bona nit. Durant l’any 2017 el personal al servei de l’ajuntament 
no ha tingut increment salarial. Aquest increment salarial es fa ara, amb efectes retroactius 
des de l’ 1 de gener hi correspon a un 1 per cent tal com deia en la llei de pressupostos, 
gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, obrim un torn d’intervencions , hi ha alguna intervenció? 
Sr. Tomàs endavant. 

El Sr. Tomàs diu: Sí, gràcies, Sr. Alcalde, molt breument. Tot i que el regidor ha explicat, 
però també per traslladar a la gent que pugui estar escoltant, bé, de fet nosaltres ja vàrem 
preguntar en el seu dia sobre aquest increment, ja el regidor que ens va contestar en aquell 
moment , el regidor Amat ja ens va dir que es faria abans de que acabés l’any amb efectes 
retroactiu evidentment es correcte tot el que es va dir es compleix. Només dir que això ve 
amb vigència del que es l’article 18.5 de la llei dels pressupostos generals de l’estat de l’any 
2017 i que com deien es retroactiu des de l’ 1 de gener. Estem contents i satisfets per una 
banda per haver ho aprovat, però tal i com va afegir l’alcalde Sr. Fonollosa en la comissió 
informativa, o la junta rectora, en aquell moment parlaven dels treballadors del Patronat 
municipal de servei  d’atenció a les persones , crec que s’ha optat per un bon criteri en fer 
aquest  increment de l’1 per cent per tothom. Gràcies. 

El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies. Per respondre-li, si vol respondre, no? , doncs si no hi ha 
més intervencions passaríem el punt a votació, vots a favor del punt, abstencions, queda 
aprovat el punt amb l’abstenció del Grup Popular. 

Sotmesa a votació és aprovada per: 
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-20 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, LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAÚL 
ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA 
RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARON, i SERGIO 
RODRIGUEZ MARQUEZ. 
-1 abstenció del senyor: VICENTE CASAL CARRIEDO. 
 
Vist el que preveu la Llei 3/2017 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, de 27 
de juny 
Vista la necessitat de procedir a l’aprovació de les retribucions del personal de l’Ajuntament, 
per a l’any 2017. 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer: Aprovar les retribucions del personal de l'Ajuntament per a l’exercici 2017, en actiu a 
la data del present acord, amb efectes des de l'1 de gener de 2017, i segons el següent 
detall: 
Personal funcionari 
Les retribucions, tant bàsiques com complementàries, s’abonaran en dotze mensualitats, 
més dues pagues extraordinàries els mesos de juny i desembre, d’acord amb el següent 
detall: 
a) Retribucions bàsiques:  
Les retribucions bàsiques dels funcionaris de la corporació, s’estableixen d’acord amb el 
previst a l’article 18.5 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l’any 2017, per als 
funcionaris públics inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost: 
Mensuals (de gener a desembre)        
     

GRUP SOU MENSUAL 
 

TRIENNI MENSUAL 
 

   A1 1.131,36 € 43,52 € 

   A2 978,26 € 35,48 € 

   B 855,13 € 31,14€ 

   C1 734,51 € 26,85 € 

   C2 611,31 € 18,27 € 
Agr.Prof
. 559,50 € 13,75 € 

Pagues extraordinàries (juny i desembre)      
       

GRUP SOU MENSUAL  
TRIENNI MENSUAL 
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   A1 698,13 € 26,85 € 

   A2 713,45 € 25,87 € 

   B 739,07 € 26,92 € 

   C1 634,82 € 23,19 € 

   C2 605,73 € 18,09 € 
Agr.Prof
. 559,50 € 13,75 € 

b) Retribucions complementàries: 
- Complement de destí: les retribucions a percebre per aquest concepte seran les que es 
determinen per a cada nivell per l’article 22.1.c) de la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat, per als funcionaris públics inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d'agost, d’acord amb el següent: 
 

Nivell 
Import 
mensual 

30    988,23 €  
29    886,40 €  
28    849,14 €  
27    811,85 €  
26    712,25 €  
25    631,93 €  
24    594,64 €  
23    557,40 €  
22    520,09 €  
21    482,88 €  
20    448,55 €  
19    425,65 €  
18    402,73 €  
17    379,83 €  
16    356,97 €  
15    334,03 €  
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14    311,16 €  
13    288,22 €  
12    265,31 €  
11    242,40 €  
10    219,53 €  
9    208,08 €  
8    196,59 €  
7    185,16 €  
6    173,70 €  
5    162,25 €  
4    145,08 €  
3    127,95 €  
2    110,76 €  
1      93,60 €  

-Complement específic: les retribucions a percebre en aquest concepte s’incrementaran un 1 
per cent, respecte els imports vigents a 31 de desembre de 2016, d’acord amb allò establert 
per l’article 22.1.d) de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, així com el Quadre de 
Llocs de Treball que acompanya l’aprovació de la Plantilla de personal per a l’any 2017. 
-Complement de productivitat: Les retribucions a percebre per aquest concepte 
experimentaran un increment de l’1 per cent, respecte l’establert a 31 de desembre de 2016, 
d’acord amb l’article 22.1.e) de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Es concretaran 
mitjançant Decret d'Alcaldia, a través d’una relació del personal.  
Personal laboral 
Les retribucions brutes mensuals del personal laboral experimentaran un increment de l’1 
per cent de la massa salarial, respecte els imports vigents a 31 de desembre de 2016, i 
d’acord amb allò establert a l’article 18 punts 2 i 4 de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2017. 
Les retribucions del personal laboral s’abonaran en dotze mensualitats, més dues pagues 
extraordinàries per import d'una mensualitat íntegra, als mesos de juny i desembre, o la part 
proporcional que correspongui. En aquestes pagues extraordinàries no s’inclourà l’import 
corresponent als següents conceptes: Ajut fills discapacitats, Plus d’especial 
dedicació/responsabilitat/cap d’Àrea, Plus de tasques de superior categoria/coordinació i 
Guàrdies, llevat d’allò establert als corresponents acords. 
Personal eventual 
La retribució bruta mensual del Cap de Protocol i Relacions Institucionals de l’Alcaldia, del  
Coordinador de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior i del Responsable del Pla 
d’Actuació Municipal, personal eventual, experimentarà un increment de l’1 per cent, i 
s’abonarà en dotze mensualitats, més dues pagues extraordinàries per import d'una 
mensualitat íntegra, als mesos de juny i desembre, o la part proporcional que correspongui. 
Segon.- Traslladar el present acord al departament d'Intervenció, així com als representants 
del personal de l’Ajuntament. 
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6. PROPOSTA DE FIXACIÓ PER A L’ANY 2018 DE DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS 
D’OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA AL TERME MUNICIPAL DE MARTORELL 
(EXP. 3527/2017). 
 
El Sr. Alcalde diu: Per exposar el punt té la paraula el Sr. Amat. 

El Sr. Amat diu: Bona nit a tothom. Efectivament el que proposem es la fixació d’aquests 
dos dies addicionals pel 2018, d ‘obertura comercial, la proposta que fem des de 
l’ajuntament que és la potestat que té és el 9 de desembre de 2018 i 30 de desembre del 
2018. Per tant, el calendari de festius en el que es podrà obrir el comerç a Martorell serà el 
següent pel 2018, que és el 7 de gener , 1 de juliol, 12 d’octubre, l’ 1 de novembre  i del mes 
de desembre el dia 6,8,9,16,23 i 30. Gràcies. 

El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies obrim un torn d’intervencions. Sí, Sr. Simon. 

El Sr. Simón diu: Gràcies. Segons hem pogut veure a l’expedient de aquest punt, només 
tres grans superfícies de Martorell han respost al correu electrònic que es va enviar, el 
Carrefour, dient 9 i 30 de desembre, el DIA 30 d’abril i 18 d’agost, i el Caprabo que deia que 
no tenia cap data concreta.  
Això és un fet que, trobem any rere any i que creiem que es preocupant i així lo volem 
traslladar al regidor Amat, que creiem que és preocupant que les associacions de 
comerciants de Martorell no responguin amb aquestes peticions que se’ls s`hi fa  des de del  
departament de Comerç. No hi ha resposta i fins i tot van fer la pregunta i van dir que no hi  
havien respostes amb aquesta petició. Bueno, el perquè no hi ha resposta no ho sabem, 
però sí que els hi agrairíem que aquest contacte intentés ser una mica més fluid intentant 
saber  les necessitats també dels petits comerços davant de les grans superfícies de 
Martorell, que no sé si ho tenen perquè a l’expedient no hi és. Per això, per això, li dic que 
seria bo que si hi és estigués a l’expedient per poder consensuar aquesta informació i si no 
hi és doncs fer una mica de més de treball des de la regidoria doncs per tenir aquesta 
informació. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies te la paraula el Sr. Tomàs.  

El Sr. Tomàs diu: Gràcies Sr. Alcalde. Una mica en la línia en el que ha comentat el regidor 
Simon, avui el que presentem aquí, així ho ha dit el regidor, es tracta de la designació dels 
dos dies festius pel proper 2018, a part dels que ha marcat el departament d’empresa i 
coneixement  i  que es té que comunicar abans de l’1 de novembre de aquest 2017. Ell ja ho 
ha dit els dies ja estipulats són el 7 de gener, 1 de juliol, 12 d’octubre, l’1 de novembre, 
6,8,16 i 23 de desembre. També mirant l’expedient, com es comentava fa un moment, ens 
hem adonat que els establiments  van rebre un comunicat , una carta signada, pel tècnic de 
Comerç, mercats i consum, que se’ls hi donava de data fins al 15 de setembre per donar la 
contesta. Nosaltres hem pres nota dels establiments i de les associacions en el que els hi va 
enviar aquest requeriment, estem parlant de Caprabo, Lidl, els 2 Mercadona, Carrefour i DIA 
Martorell, i ens preguntaríem, hem trobat a faltar no sabem els motius una altra superfície, 
que està instal·lada a ple rendiment com es Consum, o Condis o també hem trobat a faltar el 
Mercat municipal, els paradistes del Mercat municipal. Nosaltres li preguntaríem al regidor, 
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seguint una mica en línia que ha comentat el regidor Simon, si ens podria dir, de fet, bé m’he 
oblidat també de les Associacions del Nou Martorell i de la nova Associació que es troba 
present a qui en Fem Vila, nosaltres preguntaríem quants establiments comercials hi ha en 
aquests moments, segur que vostès tenen un cens a Martorell, això seria una pregunta per 
saber quants han rebut aquests comunicats, què passa amb els establiments comercials 
que no estan associats ni a Nou Martorell ni a Fem Vila?.  
Vostès, i crec que amb bon criteri els hi agrada la participació. Crec que tindríem que buscar 
alguna eina, com es deia abans, perquè aquests petits comerços o mitjans i que no estan en 
cap tipus d’associació poguessin dir la seva. De fet he mirat l’acta de l’any passat quan vam 
aprovar això  i la conversa era la mateixa, li demanaven si per part de la regidoria es pogués 
fer un esforç per intentar captar mes opinions. 
Després en quant a les empreses, establiments que van contestar ens trobem que en la 
Distribuidora internacional d’aliments coneguts com DIA, a vostès els hi proposàvem, al 
tècnic de comerç  les dates del 30 d’abril i 16 d’agost, Carrefour com be vostè a dit el 9 i el 
30 de desembre, mentre que Caprabo no feia cap proposta  i la resta ni tan sols van arribar 
ni a contestar, perquè s’ha decidit suposo que te que haver-hi alguna resposta pel part de 
l’àrea o del departament d’acceptar  l’oferta de Carrefour i no s’ha acceptat per exemple 
l’oferta de DIA, per què no s’ha enviat aquests escrits a altres establiments con Consum, 
Condis i Mercat o als paradistes del Mercat municipal? i quants establiments actualment ja hi 
ha Martorell tenim? que basant-se aquesta aprovació en només que ha dit un establiment 
que és del tot respectable i és gran i és important i es Carrefour. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies per respondre-li i te la paraula el Sr. Amat. 

El Sr. Amat diu: Bona nit. Aviam nosaltres sempre fem les comunicacions a totes les 
entitats en cas Mercat Municipal, associació de la Vila, Fem Vila, i el Nou Martorell, a més a 
més de les grans superfícies. Segurament Sr. Simon la no resposta a lo millor en aquests 
correus es per que a banda d’aquesta comunicació puntual per aquest tema periòdicament 
ens reunim amb ell com 4 o 5 vegades a l’any amb tots, aquí evidentment es parlen 
d’aquests dies i altres temes inquietuds o necessitats que tinguin el comerç, vale , però sí 
que en tot cas podem mirar que per properes vegades suggeri`ls hi i que a més a més 
contestin aquests correus, són temes que debati’m repeteixo molt periòdicament tan com 
venen festes quina previsió tenen quins actes volen fer, bueno fent tot un seguiment del que 
passa en el petit comerç a Martorell. 
Amb els grans fent el mateix tenim reunions també periòdiques per tal de veure doncs 
possibles modificacions o obertures , tancaments, com van de personal, selecció de 
personal, lligant que també sóc titular de la regidoria de Promoció econòmica, per tant 
intentem cobrir totes les necessitats tant del comerç petit que intentem cuidar molt, tan com 
el nostre Mercat municipal com de les grans superfícies en la mesura que els podem ajudar, 
en quant a preguntes que em fa vostè Sr. Tomàs no li se dir quants establiments hi han 
lògicament  no tinc el numero al cap com per poder li dir son, 226 o 314, en tot cas si vol 
després ho podem mirar. Gràcies.  
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies si volen un segon torn d’intervencions, sí, Sr. Tomàs. 
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El Sr. Tomàs diu: Sí, gràcies per la resposta regidor Amat no dubto que em passarà  també 
a títol de curiositat saber quants establiments  segur que vostès tenen el cens, però li he fet 
una pregunta que vostè no m’ha contestat perquè s’ha acceptat la proposta de Carrefour i 
no s’ha acceptat la proposta de DIA? I jo mirant la documentació de l’expedient  i perquè no 
s’ha comunicat a altres establiments com a son Condis, Consum i ho sento, poder ho he 
mirat malament  però en la i no dubto de les reunions perquè jo els hi vist algun dia venir 
aquí però no he vist tampoc cap comunicat al mercat municipal. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Gràcies per respondre ara te la paraula el Sr. Amat. 
 
El Sr. Amat diu: Gràcies, respecte a qui s’ha comunicat  exactament o no li haig de mirar i 
jo entenc que se li ha comunicat a tothom lo que no se dir-li si Condis, o aquests 
establiments han rebut una comunicació ho revisarem, vale, i l’altre pregunta em deia... 
 
El Sr. Tomàs diu: per que s’ha acceptat la proposta de Carrefour i no la de DIA ? 
 
El Sr. Amat diu: Correcte, molt fàcil, doncs perquè des de la regidoria tenim un criteri 
nosaltres anem amb una proposta i a les hores hi ha una gent que ens l’ ha acceptat,altres 
ens ha fet un altre proposta, i ens ha semblat que nosaltres havíem de decidir un criteri que 
prèviament  havíem establert, aquest és el motiu. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies  nomes aclarir la , la, les sol·licituds de propostes per part 
de grans superfícies i les entitats de comerciants es plenament voluntària  ue la major part 
de municipis per establir aquests dies d’obertura no ho fan i que això es orientatiu i que 
bàsicament sempre acabem al mateix lloc que es al cap del carrer que es la campanya de 
Nadal , sempre el que volen es obrir la major part de botigues durant la campanya de Nadal, 
per tant és la lògica, ho dic per aclari’ls s’hi alguna qüestió. 
Passem el punt a votació, vots a favor del punt, vots en contra, abstencions, queda aprovat 
amb l’abstenció del SOM, grup Popular, grup Socialista i MOVEM. 
Passem ara al següent punt que és la. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per:  
-11 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 i SERGI 
CORRAL I BARON. 
-10 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, ASUNCIÓN MORENO 
LÓPEZ, VICENTE CASAL CARRIEDO i SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ. 
 
I.- L’article 1.2.c) de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció estableix: “El nombre de diumenges i festius en què 
poden romandre oberts els establiments comercials és de vuit l’any. Cada ajuntament ha de 
fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, que s’han de comunicar d’acord 
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amb el que estableixi una ordre de departament competent en matèria de comerç.”  
El precepte transcrit ha estat desenvolupat per l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la 
qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 
festius per als anys 2018 i 2019, els articles 1, 5 i 6 de la qual assenyalen: 
 “Article 1 
Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al 
públic per als anys 2018 i 2019, d'acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, 
d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 
6568, de 24.2.2014), són els següents: 
Per a l’any 2018: 
7 de gener. 
1 de juliol. 
12 d’Octubre 
1 de Novembre 
6, 8, 16, 23  de desembre. 
Per a l’any 2019: 
13 de gener. 
7 de juliol. 
12 d’octubre. 
1,6,8,15,22 de desembre. 
Article 5  
5.1 Als efectes del que preveu l'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, els ajuntaments, amb l'acord 
previ de l'òrgan competent, han de comunicar, mitjançant la plataforma EACAT 
(http://www.idp.eacat.net) davant la Direcció General de Comerç, els dos dies festius 
addicionals d'obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal. Les 
comunicacions preceptives s'han de presentar abans del dia 1 de novembre de 207 per a 
l'any 2018, i del 1 de novembre de 2018 per a l'any 2019. Per determinar les dates d’aquests 
dos dies addicionals els ajuntaments han de tenir en compte el que estableix l'article 1.2.d) 
de la Llei 3/2014. 
5.2 A instàncies del Departament d’Empresa i Ocupació es publicarà al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la llista de les dates addicionals comunicades pels ajuntaments. 
Article 6 
En el supòsit dels municipis els ajuntaments dels quals no hagin presentat la comunicació 
preceptiva a què fa referència l'article 5 anterior dins dels terminis previstos, s'entendran 
com a dates escollides i aplicables als seus àmbits territorials respectius el 15 d’agost i el 30 
de desembre  en el cas de l’any 2018 i el dia 30 de juny i el dia 29 de desembre en el cas de 
l’any 2019.” 
 II.- L’informe emès pel tècnic de comerç, mercats i consum, en data 4-10-2017 diu 
literalment:  
 I.- Atesa la normativa reguladora dels horaris comercials de la Generalitat de Catalunya, a 
través de la ordre EMC/127/2017, de 16 de juny,  on s’estableix el calendari d’obertura dels 
establiments comercials pels anys 2018 i 2019. 
II.- La empresa Carrefour, expressa com a resposta al requeriment de data de notificació el 
2/7/2017 que la seva proposta de dos dies addicionals serien els dies 9 de desembre i 30 de 
desembre de 2018 ; la empresa Dia  expressa com a resposta al requeriment notificat el dia 
25-7-2017 ( instància núm. Registre d’entrada 2017-E-RE-265) que els dos dies addicionals 
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per obrir en festiu siguin els dies 30-4-2018 i 16-8-2018; la empresa Caprabo assenyala com 
a contesta al nostre requeriment notificat el passat dia 21-7-2017 que “ no tenim cap 
proposta concreta”; la resta de requerits ( establiments LIDL notificat el passat 26-7-2017,els 
dos establiments Mercadona , notificats  el passat 21-7-2017, i les dues associacions de 
comerciants de Martorell, Nou Martorell i Fem vila Associació de comerciants i serveis del 
nucli antic de Martorell, requerits per correu electrònic el passat 26-6-2017) no ens han 
manifestat cap resposta.      
Es per això que escoltats als agents comercials implicats,  proposem els següents canvis:  
1.      Que els dos dies dos festius addicionals en que el comerç  pot obrir en festiu i que son 
potestat de l’ajuntament de Martorell siguin els dies  9 de desembre de 2018 ( diumenge) i  
el dia 30 de desembre de 2018 ( diumenge). 
2.      Així doncs la proposta de calendari de festius en que pot obrir el comerç a Martorell  
pel 2018 seria el següent:  
7 de gener 
1 de juliol 
12 d’octubre 
1 de Novembre 
6,8,9,16, 23, 30 de desembre 
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Fixar per a l’any 2018 com a dos dies festius addicionals d’obertura comercial 
autoritzada al terme municipal de Martorell els dies 9 de desembre de 2018 (diumenge) i 30 
de desembre de 2018 ( diumenge). 
Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació de Botiguers Fem vila Associació de comerciants i serveis del nucli 
antic de Martorell, a l’Associació de Botiguers Nou Martorell, a l’Associació de Comerciants 
del Mercat municipal de les Bòbiles, als establiments de Carrefour, Mercadona, Caprabo, 
LIDL, DIA de Martorell així com al departament d’activitats de l’Ajuntament de Martorell. 
Tercer.- Establir que una vegada autoritzat aquest canvi per la Direcció General de Comerç, 
aquest Ajuntament haurà de fer-lo públic adequadament, per tal que els establiments 
comercials situats al seu terme municipal en prenguin coneixement. 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 3/2017, DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS 
D’ATENCIO A LES PERSONES DE MARTORELL, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB BAIXES D’ALTRES PARTIDES (EXP. 4410/2017). 
 
El Sr. Alcalde diu: Per exposar el punt té la paraula el Sr. Casasayas. 
 
El Sr. Casasayas diu: Bé en aquesta ocasió i tractant-se del Patronat municipal de servei 
d’atenció a les persones, el que hem fet es veure quines necessitats de cara a finalitzar l’any 
hi havia amb certes partides pressupostaries buscar el seu finançament que prové 
bàsicament d’estalvis en altres partides que estaven pressupostades per lo tant el que 
estem fent es agafar unes dotacions pressupostaries que ja estaven en el pressupost i 
canviar-les de destinació amb aquest cas estem parlant de 139.900 euros sobre un 
pressupost de mes 11 milions d’euros. Gràcies. 
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El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies obrim un torn d’intervencions, Sr. Simon. 
 
El Sr. Simon diu: Gràcies, com deia vostè són 140.000,00 euros , que 139.900,00  que 
donen de baixa. El fet més destacable és la baixada del capítol 1 en gairebé  50.000,00 
euros , 48.900,00 la baixada també o l’eliminació entenc perquè baixa en si tota la partida en 
capitulo 1 personal baixa d’aquestes partides de  48.900,00 i una partida que dona de baixa 
programa suport a les famílies en crisi, 65.000,00 euros i passa directament a ajut de de text 
a llibres escolars, aquestes són a gran traç la gran modificació més que fan el nostre vot 
serà l’abstenció.  
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies , Sr. Tomàs. 
 
El Sr. Tomàs diu: Gràcies Sr. Alcalde recordem que estem parlant com be a dit el regidor 
Casasayas d’una modificació del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones, 
que de fet ja va passar la junta rectora i també a la Comissió informativa d’ econòmica una 
vegada més ens crida l’atenció les baixes que es fan del capítol 1 amb les seves baixes 
corresponents també en el capítol de la corresponent  servei social ay perdó serveis socials , 
la seguretat social per exemple destaquen baixes en el servei general en serveis socials, de 
26.000,00 amb la seva corresponent seguretat social, 12.500,00 també crida l’atenció a la 
baixa de 15.000  en equipaments socioculturals i també retribucions bàsiques en 
biblioteques 7.000,00 més els 3.000,00 euros de la seguretat social això ens pot donar 
entendre, donar entendre que ens donen de baixa , perquè no s’acabaran gastant i una de 
les inquietuds que sempre he mostrat es sobre la possibilitat d’ externalitzar els treballs de 
algunes àrees del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones en concret a 
empreses externes també, veient que hi ha el programa de suport a  famílies en crisis que hi 
un decrement de 65.000,00 i es passen a llibres de text si que això ho bamp preguntar allà 
en concret a la regidora Canal, en el consell rector del patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones, sobre la partida no possiblement sobre la baixa però si sobre 
l’increment amb una partida d’ajudes de llibres de text escolar quan de fet no fa masses 
setmanes vam aprovar totes les ajudes que pujàvem 45 mil i escaig del que era les peticions 
que hi havia hagut durant aquest any 2017 , li ven preguntar si ens podria fer 5 cèntims d’on 
anava destinat aquests diners tenint en compte que ara a principi no hi ha programades cap 
ajudes de llibres de text.  
També hem vist que tenim el suplement tan  partides com esplai d’avis, en que correspon 
3000,00 euros, entenc que deu ser consergeria a part entenc deu ser que s’hagi contractat a 
nivell extern, també veiem partides que s’han suplementat com a treballs a altres empreses 
mitjans de comunicació en 8.000,00 euros nosaltres hem mirat l’expedient si havia alguna 
memòria i no surt absolutament res també veiem que s’amplien partides com la festa del 
Roser en 10.000,00 euros, i activitats esportives una xifra important pensem de 30.000,00 
volíem conèixer com repeteixo l’expedient no hi es ni la memòria no dubtem que segurament 
faran falta aquests imports per suplementar-les de quines activitats esportives estem parlant 
que no estaven previstes inicialment? i també, la que hi comentat del llibres i en principi no 
tenim cap cosa més el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies per respondre te la paraula el Sr. Casasayas 
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El Sr. Casasayas diu: Per molt que li expliqui suposo que el seu vot no serà de ser 
d’abstenció por lo tan no se quin interès te que li expliqui gaires coses tot i que la junta, tot i 
que a la comissió informativa part de les preguntes que ens van fer ja els hi vam contestar jo 
estava davant i vaig veure com la regidora Canal li contestava, per exemple quan li va 
preguntar que passava amb els llibres de text que vostè va dir escolti que ja s’han pagat les 
subvencions d’aquest any la regidora li va dir pensi que el curs escolar va de setembre a 
juny, i que estem intentant per afavorir el pagament dels llibres de la gent avançar aquest  
pagament de l’any següent això li va dir, que jo estava davant i ara m’ho torna a preguntar 
doncs si senyors aquest any intentarem abans del 31 de desembre pagar a l’ajut dels llibres 
del curs 2017-2018, que com vostè sap cada any hem anat molt tard i per no anar tan tard 
aquest any intentem fer aquest canvi. Cada vegada que vostè vegi aquí que estem parlant 
del capítol 2 vostè ens pregunta si això correspon a una externalització no hi ha cap més 
externalització  de tot allò que hi ha ens estant donant el servei les empreses externes, no hi 
ha cap més, no hi ha cap més, per lo tant si veu que és capítol 2 segur que es pagament a 
una empresa per algun servei determinat , si em diu per aquest cas per quin servei 
determinat és? Ara mateix no tinc ni idea de per quin servei és ara mateix aquí, però si que 
en tot cas i també amb això aprofito un altre de les afirmacions que ha fet que també li va 
explicar el sr. Secretari  en aquell moment es que no hem trobat els informes, per fer una 
modificació pressupostària tots els estalvis tenen que estar informats per la regidoria i pel 
tècnic tots hi ho sap vostè perfectament  perquè vostè ha tingut responsabilitats de govern 
en un altre poble i sap que s’han de fer aquests informes, que li van dir també en aquesta 
reunió que jo estava davant , que això tot i que va ha aprovació de l’ajuntament tots els 
informes estan posats en el patronat perquè primer s’ha d’aprovar per la junta rectora del 
patronat i por lo tant els que fan aquests informes que diuen aquesta partida ens ha sobrarà 
aquests diners i expliquen una mica el perquè tot això ho fan des del patronat cosa que 
vostè ja sap però per si estem , des del govern estem una mica encantats i no li , i no estem 
al cas en aquell moment vostè ho torna a preguntar tot i sabent de sobres quina resposta es. 
Per lo tant en quant els llibres ja li he explicat avançarem el pagament, en quant a les 
partides de capítol 2 també ja li he explicar segur que es pagament de serveis si em diu quin 
serveis ara mateix aquí , aquí no ho tinc i evidentment en quant a capítol 1 sempre 
pressupostem absolutament totes les places que hi ha han incluides les que seran que hi ha 
gent de baixa això ja ho saben també vostès sempre s’ha de fer això per lo tant nosaltres 
hem de preveure que tot el personal que tenim treballarà tot l’any si han baixes i ens paguen 
aquestes baixes una part la seguretat social es produeix un estalvi en aquella partida per lo 
tant en aquest cas també hi ha això estic segur seguríssim que això ho sap de les seves 
antigues responsabilitats  de govern per lo tant, si m’ho pregunta a mi a qui suposo que no 
deu ser perquè no ho sàpiga deu ser per algun altre motiu no se quin però en definitiva el 
que estem fent amb aquesta suplementació de partides es exactament el buscar poder 
pagar totes aquelles coses que creiem que podem fer abans de final d’any, quant parla 
d’activitats esportives evidentment durant l’estiu hem fet més activitats esportives de les que 
preveiem, però, però ,aquests trenta per acabar de setembre cap a desembre farem la llista 
de les activitats esportives que hi ha de mes i li farem arribar per que de memòria 
evidentment es impossible que conegui tots aquests tos aquests aspectes, per lo tant jo crec 
que hi contestat a totes les coses que vostè m’ha preguntar incluit el de la biblioteca que te 
que veure també amb el capítol 1, moltes gràcies. 
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El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies si volen un segon torn, sí Sr. Tomàs. 
 
El Sr. Tomàs diu: Sí, gràcies, regidor Casasayas per les seves explicacions. Jo no sé si 
vostè estava al consell rector o no  tampoc ho puc dir si es fes a la comissió econòmica això 
es va explicar però al consell rector i sinó demanaria a la regidora que en rectifiqui quan vaig 
preguntar sobre els llibres de text ella en va contestar que s’estava planificant una altra 
manera, una altre criteri, un altre manera de fer que vostè m’ha explicat correctament si no 
jo no ho hagués preguntat en absolut això ja li puc garantir perquè el consell rector jo no se 
si vostè hi era, jo crec que no però la regidora va dir ara mateix li podria contestar que s’està 
intentant aplicar un altre criteri que ja els hi explicaré, escolti’m vostè m’ho ha explicat 
perfecte inclús li puc dir que estaria d’acord després vostè m’ha dit totes les modificacions te 
que haver-hi  un informe jo no he dit absolutament això que preguntava coses com vostè ara 
m’ha dit sobre la memòria de les activitats esportives vostè m’ha dit no es preocupi que 
farem una planificació, un llistat  i li faré arribar, jo només li estava preguntant això si teníem 
alguna previsió de quines activitats ens anaven a fer vostè me les farà arribar perfecte 
encantat cap problema però jo pensava que a part de  l’informe com ha dit va comentar el 
secretari o que hem comenta la interventora que si que estan els informes pensava que hi 
hauria una memòria explicativa aproximada de lo que es pensava fer, no existeix també 
entenc que vostè no sàpiga quin son, que no ho sabria ni jo, els altres serveis com mitjans 
de comunicació o la consergeria de l’esplai d’avis, això ho entén l’únic que li demano es que 
vostè m’ho faci arribar com ha sigut la seva darrera frase i escolti’m encantant de tenir 
aquesta informació, res més gràcies Sr. Casasayas. 
 
El regidor Sr. Casasayas diu: La seva intervenció doncs casi bé que estaria d’acord, doncs 
si...casi bé que estaria d’acord podria votar-ho a favor i així veuríem , així veuríem que les 
explicacions que li donem de vegades serveixen per alguna cosa.   
Jo insisteixo, estava davant quan la regidora Cana li va dir algo així com: recordi que el curs 
comença al setembre i acaba al juny.  Això jo estava davant, per lo tant això també estava 
contestat en la.. per la regidora Canal el dilluns passat.  Moltes gràcies. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per:  
-11 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 i SERGI 
CORRAL I BARON. 
-10 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, ASUNCIÓN MORENO 
LÓPEZ, VICENTE CASAL CARRIEDO i SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ. 
 
Identificació de l’expedient: Expedient núm. 3/2017 Modificació del pressupost de 2017 
del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, per suplement de 
crèdit finançat amb baixes d’altres partides per import de 139.900 euros. 
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I.- La Comissió de Govern del Patronat  per Acord  de data 25 de setembre, va resoldre 
aprovar la tramesa a l’Ajuntament de Martorell la proposta de modificació de crèdit per 
suplement de crèdit finançat amb baixes d’altres partides, per tal de procedir al seu tràmit o 
aprovació per l’òrgan competent. 
II.- La Regidoria d’Hisenda, proposa a l’alcaldia que ordeni l’inici de la modificació 
pressupostària per suplement de crèdit finançat amb baixes d’altres partides, i que la 
Intervenció procedeixi a practicar la corresponent retenció de crèdit (S’incorpora l’informe 
existent a l’inici de l’expedient). 
lII.- L’Alcalde ordena que els serveis econòmics de l’Ajuntament  tramitin  l’expedient  3/2017 
del Pressupost del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones, amb el 
corresponent informe d’Intervenció. 
IV.- La Interventora acctal. d’aquest Ajuntament emet informe favorable sobre la modificació 
pressupostària 3/2017, i procedeix a practicar la retenció de crèdit corresponent a les 
partides que s’han de minorar (R.C. número 17/6370)  
IV.-  Segons 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 3, dintre del 
vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per  suplement de crèdit a finançar mitjançant 
baixes d’altres partides. 
L ’import  de l ’esmentat expedient de modificació de crèdit ascendeix a la quantitat de 
139.900  euros,  i el seu desglossament és el que tot seguit es diu :  

PARTIDA 
PRESSUP. 

DESCRIPCIO BAIXES SUPLEM. 

2021 23100 13000 Retrib.bàsiques S.G.S.Socials 26.000,00   
2021 23100 16000 Seg.Social S.G.S.Socials 12.500,00   
2050 34000 16000 Seg.Social serv.grals.esports 400,00   
2000 92500 22715 Treb.real.per altr.empr.S.Grals. 2.000,00   
2000 92500 22798 Serv.recepció equip.sociocult. 15.000,00   
2020 92501 22799 Contract.prest.serv.proj.Cruyff 9.000,00   
2021 23116 22798 Treb.real.alt.empr.esplais avis   3.300,00 
2033 49100 22715 Treb.real.alt.empr.mitjans com.   8.000,00 
2050 34000 22300 Transports esports   2.900,00 
2050 34000 22609 Activitats esportives   30.000,00 
2060 33804 22616 Festa major   800,00 
2060 33806 22615 Festa del Roser   10.000,00 
2020 32000 48900 Ajuts llibres de text escolars   65.000,00 
2021 23100 48900 Progr.suport famílies en crisi 65.000,00   
2050 34000 48900 Transf.a.fam.i inst.esports   19.900,00 
2060 33210 13000 Retrib.bàsiques biblioteques 7.000,00   
2060 33210 16000 Seg.social biblioteques 3.000,00   
  TOTALS............................ 139.900,00 139.900,00 
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Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 
número 3 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. 
Tercer.- Traslladar el present acord a la Regidoria d’Hisenda i Règim interior, al Patronat 
municipal d’atenció a les persones i al departament d ’Intervenció, pel seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 9/2017, DINTRE DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA 
PRÒPIA ENTITAT LOCAL, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT i CONCESSIÓ DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS, FINANÇAT AMB BAIXES D’ALTRES PARTIDES I AMB CANVI DE 
DESTÍ DEL FINANÇAMENT (EXP. 3010/2017). 

El regidor Sr. Casasayas diu: Molt bé, aquest punt té per situar’l. Ara estem parlant de 
l’Ajuntament, estem parlant també de... que el que estem fent és aprofitar les baixes o els 
estalvis que tenim a algunes partides per a poguer-les aprofitar i destinar-les a altres 
partides del mateix pressupost per a poder acabar l’any amb soltura diguéssim i per altra 
banda per que ja sabem vostès que el que diem sempre des de l’equip de Govern és: els 
diners al calaix no hi fan res, els diners han d’estar al carrer, han d’estar en serveis, han 
d’estar en obres, no tenim per que tenir-los guardats doncs.  Si hi ha estalvis quan abans 
millor els poguem utilitzar pues més estaran a disposició de la ciutadania. 
Dintre del mateix expedient hi ha un canvi d’una modificació de finançament.  Que vol dir 
això? Nosaltres teníem o tenim unes subvencions concedides per la Diputació de Barcelona.  
Aquestes subvencions de la Diputació estan destinades en principi a uns projectes 
determinats, en aquest cas, hem demanat a la Diputació el canvi de destí d’aquests diners i 
els apliquem a altres partides que considerem que avui per avui son més urgents que a les 
que estaven destinades.  Vol dir això que les partides a les que estaven destinades no les 
tirem endavant? Sí, les tirem endavant però no durant l’any 2017 sinó que ho faríem durant 
l’any 2018.  Moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. Simón diu: En aquest cas com deia el regidor Sr. Casasayas ens trobem 
amb una sèrie de modificacions de crèdit que pugen gaire...no gairebé no, més de migmilió 
d’euros entre les que com vostè bé deia hi ha un canvi de finançament de la Diputació de 
Barcelona bé 210.000,- euros i és cert que nosaltres a la comissió informativa vam demanar 
la resolució de la Diputació conforme acceptaven aquest canvi de finançament i no hem 
tingut resposta encara.  Li agrairíem que ens faci arribar aquesta informació que entenen 
que tenen conforme han canviat de finançament aquestes dugues partides, una com deiem 
de 100.000,- i una altra de 100.000,-. 
I per una altra banda sobte també una partida que és manteniment d’equips, instal·lacions i 
utillatge d’esports en el qual la partida inicial eren 48.000,- euros al pressupost que vostès 
van fer per aquest 2017, d’aquests manteniments i veiem que hi ha un increment del 172 % i 
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acabem amb 131.000,- euros i ens agradaria que d’aquesta partida, si vostè pot, que ens 
faci un aclariment. 
I per últim, la subvenció a la rehabilitació a les façanes de Buenos Aires, vam preguntar fa 
no sé si va ser fa dos o tres plens com estava el conveni pel tema de les façanes de Buenos 
Aires i ens va dir que encara, que encara no el tenien per saber si aquest conveni ja està 
signat.  Gràcies. 
 
El regidor Sr. Tomàs diu: Gràcies Sr. alcalde, ara se’ns presenta com bé ha dit el regidor 
Casasayas la modificació pressupostària en aquest cas l’Ajuntament unes modificacions que 
son habituals ja en aquestes alçades, aquí i a tot arreu, de l’any, eh! i hem mirat les partides 
que es fa al Pressupost d’ingressos, veiem com hi ha en equipament  nou del magatzem 
municipal amb un import de 165.000,- euros eh, m’agradaria tornem una mica a lo d’abans, 
suposo que deu existir, sinó Sr. Casasayas ja m’ho farà arribar, de quins equipaments estem 
parlant dins de la nau del nou magatzem municipal .  També veiem la rehabilitació de les 
façanes del Barri de Buenos Aires en 320.537,- que no ens sembla malament, però sí que 
veiem que bé, com ha dit el company regidor Simón hi ha unes partides que surten d’unes 
subvencions de la Diputació de Barcelona, unes subvencions que estaven adreçades al 
manteniment de la via pública o també unes subvencions de l’adequació del teatre El 
Progrés que de les 120.000,- euros que venien d’una subvenció de la Diputació queda.. es 
retiren per 610.000,- euros.  Fins podríem estar com vostè ha dit abans d’acord amb alguna 
d’aquestes modificacions, sobretot en la de les façanes del Barri de Buenos Aires, però com 
li he dit abans voldríem conèixer del tema dels equipaments que és el que s’ha pressupostat 
per a posar allà.   
També parlaríem del decrement de les partides. Es baixen, per exemple partides tot i que 
els imports, havent parlat  de 200.000,- i 320.000,- i 100.000,- no son molt molt alts, però sí 
que ens crida l’atenció per exemple el decrement en partides com el parc de Can Cases on 
recordem nosaltres sempre hem reclamat la manca d’inversió, tot i que en el darrer Ple el 
regidor Bargués ens vadir que teníem previst fer alguna actuació.  També val a dir que s’ha 
decrementat en 3.000,- i escaig euros eh! o neteja viària on es rebaixen de....es fa un 
decrement de 20.000,- euros.  També ens ha parlat, perdó, en diferents ocasions de 
decrements de partides d’aquest tipo com la neteja viària o la neteja en edificis municipals o 
en edificis d’esports 43.508,- i 10.000,- respectivament, sí que vam preguntar en el seu dia 
quan es tornessin o vam demanar que quan es tornessin a treure les pliques si es podrien 
ajustar una mica més per que son contractes entenem tancats per anys i aquí sí que es 
podrien arribar a ajustar molt més els imports. 
S’han fet també i insisteixo en la pregunta que ha fet el company Simón, entenem i el regidor 
ho ha dit el regidor Casasayas s’han fet les peticions del canvi de destí, entenem Sr. 
Casasayas i no ho dubten que aquests canvis de destí han estat, i ens sembla bé el canvi 
de destí si no es poden fer servir per una altra cosa per fets com els que vostès proposen, 
entenem que tenen l’autorització d’aquest canvi de destí per part de la Diputació de 
Barcelona i també deu haver-hi un ball de números Sr. Casasayas o jo no he sapigut  trobar-
ho, és el fet de que mirant l’import d’increment i decrement hi ha una diferència de 10.000,- 
euros, segur que té alguna explicació que repeteixo jo no he estat capaç de veure. 
I també hi ha una partida que ha sortit aquí inicialment de 140.000,- euros que és sobre el 
tema que s’ha comentat aquí de rehabilitació elements col·lectius que es fa un decrement 
també important.  Voldria saber en aquesta partida inicialment es va dotar en 140.000,- 
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euros i a la que es treuen 100.000,- per a totes aquestes actuacions és el que havia imputat 
en aquesta partida de rehabilitació elements col·lectius per que no hem estat capaços de 
veure-hi.  Moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. Casasayas diu: Evidentment, quan es fa un canvi de finançament d’uns 
diners que ens dona qualsevol altre ens públic, aquest canvi de finançament no es pot fer de 
cap manera si aquest altre ens públic no ha acceptat aquest canvi, per lo tant, de totes totes 
hi ha un document de la Diputació que diu que accepten el canvi, això no hi ha cap dubte, 
cap dubte, sinó o bé la interventora o bé el secretari no deixarien passar aquest punt a 
l’ordre del dia, per lo tant, sense cap dubte hi ha un document de la Diputació que els hi faré 
arribar si delló si si si demà li demanaré a la interventora li fagi arribar on hi ha el document 
de la Diputació que diu: “lo que era antes lo que és ahora” eh! i està aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació això, per lo tant no tinguin cap dubte que el document de la Diputació 
existeix. 
Segona el conveni de les façanes de Buenos Aires aquí m’ha enganxat amb renuncio per 
que no sabia si s’havia signat o no.  Ens comunica el secretari ara mateix que sí que està 
signat ja aquest conveni amb la.. per la reparació de les façanes de Buenos Aires. Els hi 
recordarem que son unes façanes que en un moment determinat podien en un futur 
presentar perill de desprendiment i per aquest motiu vam considerar que era necessari tirar-
ho endavant.  Això ho enllaço amb la partida que ens parlava el Sr. Tomás de la rehabilitació 
d’elements col·lectius.  La rehabilitació d’elements col·lectius hi havien pressupostats en el 
seu dia hi havien pressupostats 40.000,- per a la rehabilitació de façanes de de de tot 
Martorell i 100.000,- preveient el tema de Buenos Aires.  En aquest cas aquests diners els 
posem ja amb nom i cognom i fem aquesta transferència de partida que és una partida 
també del grup 7, canvi de grup 7 a grup 7 a rehabilitació de façanes de Buenos Aires, per 
tant aquests diners ja estaven previstos per això amb un nom genèric per que o sabíem 
exactament quina era la cantitat i ara veient com va l’execució de de de les subvencions 
demanades durant l’any traspassem aquests 100.000,- ja amb nom i cognom a les façanes 
de Buenos Aires. 
Respecte al parc de Can Cases.  Respecte al parc de Can Cases el projecte necessari per 
arreglar el parc de Can Cases puja molts més diners de lo que diu aquí, per lo tant el que 
fem és en aquest moment traiem aquests diners de la partida parc de Can Cases i els 
aprofitem per altres temes i durant el pressupost de l’any 2018 que suposadament portarem 
a aprovació del ple en el mes de novembre d’aquest any hi haurà una partida que parli 
explícitament de l’arranjament del parc de Can Cases, però és una partida de bastants més 
diners de les que de les que diu aquí.  Quan a coses més petites, vostè fa referència  a que 
a que de neteja viària traiem 20.000,- euros.  La partida de neteja viària puja 1.000.000,- 
d’euros 1.000.000,- d’euros Sr. Tomás,  20.000,- veiem que no ens els gastarem en neteja 
viària d’aquest 1.000.000,- d’euros i els aprofitem per a posar en altres partides.  És lo que 
els hi he explicat moltes vegades, conforme avança l’any es van donant compte de en 
quines partides se’t produeixen estalvis i aquestes partides a on se’t produeixen estalvis les 
utilitzes per alimentar a altres partides de coses que en principi estan dintre de la manera de 
pensar de l’equip de Govern i que en aquests moments necessiten necessiten diners. 
Hi ha una altra partida que em parla em parla de que hi ha una diferència de 10.000,- euros 
entre una cosa i una altra.  Bé això en la comissió informativa ho va preguntar i s’ho va 
contestar ella mateixa amb molt d’encert la Sra. Moreno en aquesta comissió informativa 
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vostè és veritat no hi era però sí que hi havia el Sr. Carvajal i va sentir exactament 
l’explicació que ella mateixa es preguntava i es va fer.  Diu això és que estem adelantant de 
l’any.. 10.000,- euros de l’any 2018 a l’any 2017 d’acord amb la Diputació sí, la cosa va ser 
sí, té tota la raó amb tot això, però això el Sr. Carvajal ho sap per que estava davant i va 
sentir l’explicació aquesta.  Potser no ha tingut ocasió de de d’explicar-li.  En definitiva el que 
el que estem fent és amb per a dir-ho col·loquialment passar el rasclet per aquelles partides 
que creiem que tindrem estalvi i aquest estalvi aquest mateix any aplicar’l a altres partides, 
insisteixo, com he dit abans per a posar els diners al carrer, per a posar els diners per 
comptes de a la caixa al servei dels martorellencs, moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. Simón diu: Molt ràpid.  Només només un incís que la Diputació ha acceptat 
aquest canvi no en tenim cap de dubte, l’únic que aquest informe consta a l’expedient pues 
ja està, dubte resolt, és només que no hem trobat aquest informe.  No dubtem de que el 
secretari i la interventora han acceptat aquest punt i un altre incís que li hem preguntat sobre 
la partida de manteniment d’equipaments d’instal·lacions d’esports a veure si ens podria 
explicar això, aquest canvi de 48 a 131 a veure si hi havia un dèficit al pressupost inicial o o 
per què era aquest fet, gràcies. 
 
El regidor Sr. Tomàs diu: Gràcies Sr. alcalde.  Sr. regidor Casasayas evidentment que no 
ho dubtem els informes de la Diputació i que aquí no es faria res sense que hi hagués 
aquest informe.  Jo només li he dit que segurament que sí que hi eren però que en 
l’expedient on està aquesta modificació no hi és.  Vostè s’ha brindat amablement per a fer-
me’l arribar jo no tinc cap problema.  Jo no el vaig sapiguer veure, per això era la pregunta.  
Vostè ha parlat de la rehabilitació de les façanes i ha explicat el nom, el títol genèric que 
tenia aquesta partida, em sembla perfecte que ara si era un nom genèric i ara ja té un nom 
propi ens sembla perfecte.   
També li he preguntat sobre la modificació en el parc de Can Cases, entenc Sr. Casasayas 
que vostè ha dit que en principi aquest any pel poc temps que queda no es pensa fer cap o 
gaires actuacions en el parc de Can Cases però sí que ens ha avançat que en el pressupost 
que s’aprovarà o que vostès presentaran en el proper mes de novembre existirà una partida 
important pel 2018 per a fer una inversió al parc de Can Cases ens ha satisfet i coincidirem 
en aquesta partida per que de fet nosaltres i només cal mirar les actes ja li hem vingut 
preguntant a l’equip de Govern de tant en tant i després també sobre el rasclet que ha dit en 
la partida de neteja o altra partida que li he comentat d’aquests tipus jo no dubto que i no em 
sembla malament que si no es gastaran es passin a una altra partida però lo que jo li he 
preguntat és que entenc que si és 1.000.000,- o el que sigui o 900.000,- euros és un 
contracte que està tancant i sobre el paper no pot , sobre el paper penso jo no pot fluctuar la 
quantitat si ja és un contracte tancat.  I després sobre el fet de que vostè ha comentat el 
tema dels 10.000,- euros que jo ja li he reconegut que no sabia d’on acabaven de sortir 
vostè diu ja es va dir a la comissió informativa si ens semblava bé, però sap que passa Sr. 
Casasayas que aquí també hi ha gent que ens escolta i a vegades també és bo explicar i 
crec que és divulgatiu, vostè ho fa ho intenta fer bé que sapiguem què fem o que es fa amb 
els diners de tots, per lo demés agraït per les explicacions. 
 
El regidor Sr. Casasayas diu: Bé, molt breument si els hi he explicat això de que la 
interventora i el secretari no ho deixarien passar és per que m’ha donat la sensació de que 
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dubtaven.  Vostè diu que no dubtaven, perdoni’m eh! a mi m’ha donat la sensació i per això li 
he contestat com li he contestat. 
En quant al canvi aquest  que em parla d’esports jo crec jo crec que s’ha equivocat amb els 
càlculs que ha fet per que en el paper que jo tinc davant que és el el la proposta que portem 
a aprovació de manteniment i adquisició d’utillatge d’esports hi ha un pressupost inicial de 
48.000,- i n’hi afegim 20.000,- , 20.000,- sobre 48.000,- és menos d’un 50 % i son 20.000,- 
euros eh! que no és cantitat astronòmica a no ser que vostè que m’ha dit de 100 i pico mil 
euros que no no crec a no ser que jo m’hagi equivocat eh! però, crec que més aviat que que 
vostè s’ha trasbalsat amb els números i en aquest cas estem incrementant 20.000,- euros 
en aquesta partida. 
Respecte al tema dels 10.000,- euros Sr. Tomás, d’acord eh! és molt interessant però per 
que se n’enteri la gent però al dir-me que hi ha un desquadre de 10.000,- euros entre una 
partida i un altra no sé quin interès pot tenir la gent amb això, no no sé l’interès.  Podrà tenir 
interès en sapiguer que financem la rehabilitació de les façanes de Buenos Aires o podrà 
tenir interès sapiguent que els utillatge que increment el manteniment per a les instal·lacions 
i utillatges d’esports o d’ensenyament que dediquem més diners a ensenyament. D’això sí 
que pot tenir interès, ara al dir-me vostè aquí que hi ha un desquadre entre una cosa i una 
altra i que no és veritat que hi és per que ja li dic ho va explicar la Sra. Moreno a la comissió 
informativa on hi havia el Sr. Carvajal doncs això no em digui que és per que la...vaja no 
m’ho crec que m’ho digui per que la gent sàpiga que hi havia aquí 10.000,- euros, per lo tant 
les coses tal com siguin això és una una una modificació pressupostària absolutament 
quadrada que es va presentar a la comissió informativa.  Que sobre aquest punt la Sra. 
Moreno ho va preguntar i ella mateixa es va contestar.  Que el Sr. Carvajal estava davant i 
que  segurament no ha tingut ocasió d’explicar-li per això vostè m’ho ha tornat a preguntar. 
També em fa molta gràcia que cada una de les coses que fem o moltíssimes de les coses 
que fem que son evidentment son en positiu, m’agrada molt que vostè hi estigui d’acord, 
m’agrada molt que em digui coincidim en que estaria bé fer el parc de Can Cases, ja està bé 
que coincidim i m’ho diu vàries vegades que coincidim en coses però al final al final sempre 
acaba o abstenint-se o votant en contra, sempre, al final sempre acaba així i abstenint-se o 
votant  en contra és no fer les coses endavant, és no tirar les coses.. les coses no avancen 
amb abstencions i amb vots en contra, les coses avancen amb vots a favor i aplicant els 
diners, aplicant els diners el carrer i aplicant els diners amb serveis pel gaudi de tot 
Martorell, moltes gràcies. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per:  
-11 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 i SERGI 
CORRAL I BARON. 
-10 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, ASUNCIÓN MORENO 
LÓPEZ, VICENTE CASAL CARRIEDO i SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ. 
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I .- Moció de l ’Alcaldia, relativa a la tramitació de l’expedient de modificació pressupostària 
número 9, dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per suplement de crèdit i 
concessió de crèdits extraordinaris, a finançar mitjançant baixa per anul·lació de crèdits de 
despeses d’altres partides del pressupost vigent no compromesos, les dotacions de les 
quals es considerin reductibles sense pertorbació del servei respectiu, i procedint als canvis 
pertinents de finançament.  
II .- La Interventora acctal. d’aquest Ajuntament emet informe favorable sobre la modificació 
pressupostària 9/2017, i procedeix a practicar les retencions de crèdit corresponents a les 
partides que s’han de minorar (R.C. número 22017/17350 I 17443) 
III.-  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 9, dintre del 
vigent pressupost de la pròpia Entitat local, , per suplement de crèdit i concessió de crèdits 
extraordinaris, a finançar mitjançant baixa per anul·lació de crèdits de despeses d’altres 
partides del pressupost vigent no compromesos, les dotacions de les quals es considerin 
reductibles sense pertorbació del servei respectiu, i procedint als canvis pertinents de 
finançament.  
L ’import  de l ’esmentat expedient de modificació de crèdit ascendeix a la quantitat de 
512.537,00 euros,  i el seu desglossament és el que tot seguit es diu :  
A.-  Pressupost de despeses de l’Ajuntament  

Partida Descripció inicial Total disponible vinculat AUGMENTS 
1023 32 300 21300 MANT.EQUIPS., INSTAL.I 23.500,00 26.100,00 -7.113,60 282,42 7.000,00 
  UTILL.ENSENYAMENT           
1023 34200 21300 MANT.EQUIPS,INSTAL.I  48.000,00 63.000,00 -26.696,31 1.608,82 20.000,00 
  UTILL.ESPORTS           

1013 15300 62300 
EQUIPAMENT NOVA 
NAU MAGATZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 

1013 15100 78002 SUB.REHABILIT.FAÇANES   0,00 0,00 0,00 0,00 320.537,00 
  BUENOS AIRES           
  TOTAL AUGMENTS 71.500,00 89.100,00     512.537,00 
 

Partida Descripció inicial total disponible vinculat DECREMENT 
1021 17100 22700 MANT.PARC CAN CASES 16.748,00 16.748,00 15.353,99 15.353,99 -3.492,00 
1022 16300 22700 NETEJA VIARIA 997.575,00 997.575,00 26.388,60 32.388,60 -20.000,00 
1022 16500 22100 SUBM.ENERGIA ELEC.  520.000,00 520.000,00 203.288,34 203.288,34 -30.000,00 
  VIES PUBLIQUES           
1023 13000 21200 MANT.EDIF.SEGURET.  30.000,00 30.000,00 22.794,22 25.630,87 -15.000,00 
  I MOBILIT.CIUTADANA           
1023 13000 22102 SUBMIN.GAS EDIF. 49.000,00 49.000,00 39.291,43 101.557,08 -10.000,00 
  SEGUR. I MOB.CIUT.           
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1023 32300 22700 NETEJA EDIFICIS  966.000,00 963.000,00 68.744,40 68.900,40 -43.508,00 
  ENSENYAMNET           
1023 33000 22100 SUBMIN.ELECTRICITAT 180.000,00 180.000,00 41.011,08 55.395,67 -40.000,00 
  EDIFICIS CULTURA           
1023 34200 22700 NETEJA EDIF.ESPORTS 500.000,00 485.000,00 21.948,40 22.440,40 -10.000,00 
1023 43000 22100 SUBM.ELECTR.EDIFIC. 70.000,00 70.000,00 39.478,82 37.642,45 -20.000,00 
  COMERÇ I TURISME           
1013 15300 61001 PRIAVP 1.220.000,00 1.220.000,00 100.387,88 100.387,88 -100.000,00 
1013 33700 63200 ADEQ.TEATRE I CAFÉ 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -110.000,00 
  EL PROGRÉS           
1013 15100 78001 REHABILITACIÓ ELEM.  140.000,00 140.000,00 134.081,00 134.081,00 -100.537,00 
  COL·LECTIUS           
  TOTAL DECREMENTS 4.809.323,00 4.791.323,00     -502.537,00 
B.-  Pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament  
 Org.  Econ. Descripció   Inicial  Modificac. FINAL  

1013 76106 
SUBV.DIBA REHABILITACIÓ FAÇANES EDIF.HABITAT. 
BUENOS AIRES 0,00 220.000,00 220.000,00 

1013 76103 SUBV.DIBA PRIAVP 100.000,00 -100.000,00 0,00 
1013 76104 SUBV.DIBA ADEQUACIÓ TEATRE EL PROGRÉS 120.000,00 -110.000,00 10.000,00 
    Totals modificacions ingressos/finançament 220.000,00 10.000,00 230.000,00 
Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 
número 9 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. 
Tercer.- Traslladar el present acord a la Regidoria d’Hisenda i al departament d’Intervenció, 
pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018 (EXP. 2611/2017). 
 
El regidor Sr. Casasayas diu: Bé, en aquest cas el que portem a aprovació son les 
Ordenances Fiscals que han de regir per a l’any 2018 aquí a Martorell i diré tant sols una 
frase, no no no vull amb...que quedi entremig de moltes altres fases: una vegada més els 
impostos i les taxes a Martorell a l’any 2018 no pujaran, moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. Simón diu: Sr. Casasayas podriem fer la mateixa intervenció que vam fer 
l’any passat.  Consolidem un any més una pujada del 10 % de l’IBI que es va fer fa un parell 
d’anys, per que fa un parell d’anys es va fer una pujada de l’IBI del 10 % i això no ho han 
rectificat i crec que hi ha marge per a poder-ho rectificar i aquesta pujada del 10 % que no 
se si recordo si va ser el 14 o el 15 es va fer i hi ha marge cada any ho veiem com hi ha 
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superàvit pressupostari i segurament es podria rectificar o es podria com a mínim com a 
mínim mirar.  Hem pogut comprovar que la resta de regidors, els regidors del Govern el dia 
30 de juny del 2017 van rebre un escrit que deia: us faig saber que he adreçat un ofici als 
diferents caps del departament i serveis que depenen de la vostra regidoria per a comunicar-
los que tal la qual que les modificacions de les Ordenances Fiscals es puguin aprovar al ple 
del 16 de novembre del 2017 i feien esment a fer propostes.  Nosaltres com a regidors de 
l’Oposició no hem rebut cap oferiment per intentar fer cap proposta, vostè sap que el nostre 
grups municipal any cada any quan hi ha aquest oferiment, fins i tot fa un parell d’anys l’any 
passat no, reunions amb vostè i intentem fer propostes, propostes que han anat per exemple 
com per a poder pagar l’IBI en 4 rebuts, com per exemple aplicar una taxa als caixers 
automàtics que estan al carrer i altres propostes que sempre fem i que algunes d’elles no 
son acollides.  Sí que per això li tornem a fer l’esment d’intentar recuperar aquesta tradició 
que teníem antigament d’intentar parlar de quan arriben pressupostos o arriben ordenances 
intentar recollir les propostes.  A més veiem que altres ajuntaments fan.. recullen lo que diu 
la Llei 39/2015 que diu que s’ha de fer una consulta pública a través del portal de web de 
l’administració per tal de recollir l’opinió de les persones i organitzacions afectades per a les 
futures normes i ordenances.  Hi ha altres ajuntaments del nostre voltant que ho fan i també 
li emplacem que també ho podríem fer des d’aquí en ares de la participació i a recollir 
propostes, no només de la resta de regidors, sinó també de la ciutadania, i ja està, gràcies. 
 
El regidor Sr. Tomàs diu: Gràcies Sr. Bargués, gràcies regidor Casasayas per la concreció 
en lo que vostè ha dit, però recordem que hi ha altres modificacions que a mi m’agradaria 
explicar a les persones que ens escolten que jo crec que també son interessants, 
segurament no estarem parlant ni d’augments ni de coses econòmiques, però sí que son 
interessants pel que son el que son els ciutadans.  Miri, jo me les vaig mirar bé les 
modificacions, vaig veure que en l’IBI havia, seguint el criteri que vostè ha seguit del 
coeficient es va baixar per que quedi congelat, però escolti’m però també he vist que hi haun 
petit canvi que no és especial però entenc que alguna persona que ens pugui escoltar o que 
no ens escolti té el que és la rústega i jo crec que és una bona idea per part de la Diputació 
les persones que treballen en aquest tema en rebuts que pugen un promig de 10/12 euros 
no es facin en 4 plaços, per que pagar 2 euros i mig d’un plaç de la rústega hi entenem que 
és una bona modificació que es digui que es pagui només en una vegada. 
També vaig poguer llegir en el tema de l’impost de vehicles sobre el tema de les exempcions 
que podríem dir la més habitual o sol·licitada son la dels vehicles que compleixen més de 25 
anys de vida o també alguns per discapacitats es fa una.. s’aprova una modificació de que 
abans per demanar aquesta exempció la tenies que demanar l’any anterior, ara crec que és 
una bona proposta que es presenta avui aquí que vostè no ha explicat però entenem tot i 
que no hi ha ja gaires cotxes ja que tinguin més de 25 anys o vehicles però que es podrà 
demanar fins i tot un dia abans de fer el pagament de la voluntària d’aquests vehicles.  
Creiem que és un fet tan importat.  Vaig mirar quina repercussió podria tenir i sí que 
evidentment si el demana el dia just abans de fer el pagament en voluntària és possible, és 
possible no, segur que se li cobrarà, però després es podrà fer una bonificació o algun tema 
important. 
I una de les que em va cridar l’atenció Sr. Casasayas és el tema de les escombraries, 
sobretot pels locals comercials.  Crec que és un bon criteri que les persones que estan de 
lloguer en aquests locals a vegades pels motius que fossin no acaben pagant aquestes 
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aquest import de les escombraries i aquest decret que és una bona rectificació s’acabin fent 
càrrec els que son propietaris cas de que no paguin parlem, propietaris d’aquests locals.  
També vam poder veure que hi havia alguns ajustos sobretot que això es fa habitualment a 
textos que es modifiquen per part de la Diputació de Barcelona, no ha parlat del ICIO que sí 
que va fer una explicació, jo hi era a la comissió informativa, si vostè vol fer alguna... també 
li tinc que dir que igual que a les altres les vaig entendre ràpid aquesta em sembla que és 
una modificació que ha fet que ha ficat l’equip de Govern si ens pot fer algun aclariment, 
sembla que recordar de la informativa dels mòduls etc. parlo de memòria per que jo estava 
com a públic en la informativa.  
I també un altra punt que ha comentat el regidor Simón és que aquestes modificacions 
petites es van presentar per urgència a la comissió informativa.  Una altra companya i 
regidora li va preguntar una mica la urgència que es va tenir que votar, vostè va explicar que 
habitualment  per aquestes dates sempre es feia aquest Ple del que eren les modificacions 
en els impostes, en les taxes, però sí que ens va sobtar que sapiguent que sempre era aquí 
al final s’acabés aprovant per urgència.  Segur que vostè ens pot explicar quin va ser el 
motiu i en fi en principi en aquesta intervenció res més gràcies. 
 
El regidor Sr. Casasayas diu: És veritat que des de Movem Martorell cada vegada que hi 
ha modificacions de taxes o d’impostos fan aportacions, això vostè ho ha dit i és veritat, fan 
aportacions. 
És veritat que en moltes ocasions hem parlat d’aquestes modificacions abans de portar-ho al 
Ple, també és veritat.  Aquest any no ha sigut així, però els hi recordo que una vegada 
aprovat provisionalment aquí en el Ple tant els grups polítics com qualsevol i això enllaço 
amb lo que deia el Sr... vostè mateix,  vostè mateix, tant els grups polítics com qualsevol 
persona a Martorell pot fer al·legacions a les Ordenances Fiscals amb lo que es tracta en el 
Ple.  Hi ha un període a on està exposat al públic i cadascú pot dir la seva i estic segur que 
si vostès volen abans de acabar aquest període d’exposició pública podem reunint-se i 
atendre les seves sol·licituds si és que en aquesta ocasió, i estic segur que sí, en tindran 
alguna. 
També be jo ara mateix no recordo o estic segur ja li diré ara, estic segur de que si mirem 
tots els IPC que hi ha hagut tots aquests últims anys i mirem si hem pujat l’IBI més o menys 
estic segur de que les pujades acumulades d’IBI estaran per sota del que surt l’IPC i estic 
segur per lo següent, portem 4 anys sense pujar l’IBI, portem 4 anys que està mantingut, 
però així com li dic això també recordo que aquí hem passat una època de crisi que tothom 
coneix, tothom coneix, hem passat una època de crisi.  A l’any 2003 no n’hi havia de crisi i a 
l’any 2003 vostès com a Iniciativa per Catalunya, no com a Movem, com a Iniciativa per 
Catalunya vostès van aprovar un increment del 10 % sense cap tipu de motiu de l’IBI de 
Martorell.  En aquell moment governava la Sra. Dora Ramón i amb el seu suport  van fer 
lindrement del 10 %, vostè ara jo m’ho puc preguntar això si ho van fer el 2003 o al 2004.  A 
l’any 2005 van absorbir aquesta pujada? No, a l’any 2005 va tornar a pujar.  A l’any 2006 
que també governaven va absorbir aquesta pujada? No, van seguir pujant, van seguir 
pujant, per lo tant això sí que és consolidar-ho.  Una altra cosa és, jo ara ja li dic no recordo 
si en algun any hi ha hagut alguna pujada del 10 % feta per nosaltres, feta per nosaltres, 
això no ho recordo, però lo que estic segur, lo que estic segur és que si vostès miren l’IPC 
que hi ha hagut i sobretot tenint en compte els últims 4 o 5 anys no hi ha hagut pujada de 
cap manera de l’IBI ja està tot recuperat.  I estic segur que si comparem el que es paga de 
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l’IBI no en quant a percentatge, per que sap vostè que els percentatges van com van depèn 
del valor cadastral dels edificis, però si comparen edificis de la mateixa època amb els 
mateixos metros quadrats entre qualsevol població de l’entorn i Martorell sortirem amb una 
amb una amb un IBI més barato per a dir-ho d’alguna manera, estic convençut, 
convençudíssim.  Per que això només es tracta d’una cosa es tracta de que una vegada 
tens els ingressos intentar administrar-los bé.  Jo crec que nosaltres quan fem això estem 
administrant bé els ingressos, limitats o escassos que té l’Ajuntament de Martorell explicaré 
una mica el que em pregunta el Sr. Tomàs per que qualsevol que ens està escoltant sàpiga 
de que estem parlant en quan a ICIO l’ICIO és el impost que es paga a l’hora de fer obres  a 
les cases i esta destinat amb la seva gran part es paga per les obres, per les grans obres 
per les construccions noves es on puja més diners les construccions noves, es on puja mes 
diners, per lo tant qualsevol variació de l’ICIO  que insisteixo no ha variat el seu percentatge 
qualsevol variació de l’ICIO lo que fa es repercutir en  els, en principi en els promotors que 
d’acord que segurament que després ho poden repercutir en els compradors però es una 
sola vegada i pels edificis nous, que hem fet en aquesta ocasió al igual que molts altres 
ajuntaments que nosaltres això ho havíem plantejat l’any passat i de fet no ens vam atrevir 
per que no sabien ben be quin resultat tenia a altres ajuntaments, altres ajuntaments deien i 
més ara que estem sota el paraigües de la diputació i es van explicar com ho fan a altres 
llocs ens deien es que els pressupostos que es presenten per les obres no tenen gaire que 
veure amb el , l’obra real que s’està fent , per preveure això hi ha sempre que es fa un obra 
una inspecció que fa l’ajuntament per veure que allò que s’ha fet és allò que estava en el 
projecte, que és el que és més difícil de mirar per que lo que es mira bàsicament  són 
volums no, no no vas a mirar si les portes són de fullola o les portes són d’un altre tipus la 
qualitat de les construccions no se sol mirar, per evitar que alguns, que alguns presentessin 
pressupostos per sota de lo que és la realitat es que es fa a molts ajuntaments i aquest  any 
començarem a fer-ho aquí a l’any 2018 és fer unes tables segons els barems del col·legi 
d’arquitectes, fer unes tables que diuen que construir un pis a un bloc d’ habitatges 
plurifamiliar etc.etc. segons els metros quadrats segons la tipologia segons les terrasses que 
tinguis te que valdre un mínim d’ equis diners i això fan no nosaltres per ens hem adaptat al 
que diuen els de la diputació que són els que en saben tenen uns paràmetres que fan que la 
valoració d’aquella obra no pugui estar per sota d’un nivell determinat, això és el que estem 
fent , estem intentant disminuir , disminuir o evitar que algú ens pugui enganyar amb això, 
perquè pel , pel bé de tots els martorellencs és just que cadascú pagui el que li toca per lo 
tant, en aquest aspecte el que fem es posar uns límits inferiors i diem escolti’m un pis fet 
dintre d’un edifici no pot valdre 30.000 euros no pot valdre, no pot valdre, de cost no pot ser 
30.000,00 euros es bastant més, per lo tant lo dels 30.000 euros li dic per exagera-ho per 
que es vegi una cosa ben exagerada però ara això es el que es proposa aquí, pels que 
declaraven pel valor real evidentment no notaran cap diferencia , pels possibles promotors 
que declaraven per sota el seu valor estimat és un valor segons col·legi d’arquitectes en 
aquell cas si que veurem que no podem tirar per sota d’unes quantitats determinades, pero 
ara aquesta explicació de l’ICIO que no afectarà a gran part de la gent sino que afectarà 
més a promotors. 
El tema de l’ urgència saben tots vostès que hem establert un nou sistema informatitzat per 
passar la documentació, els expedients diguéssim electrònics, aquells expedients 
electrònics requereixen que si no hi ha tots els passos fets abans de la convocatòria de la 
comissió informativa no pots portar aquell punt a la comissió informativa, la comissió 
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informativa es celebra sempre el segon dilluns de cada mes i el ple el tercer dilluns de cada 
mes, al dimecres anterior , el segon dilluns de cada mes es convoca la comissió informativa i 
per lo tant tenen que haver-hi totes les signatures , hi ha tots els informes fets pels tècnics 
que segur que hi son, o pràcticament segur que hi son, però han d’estar signats autoritzats 
per regidor pertinent, en algunes ocasions aquesta documentació esta acabada la signatura 
en el cas que ens ocupa que era la meva signatura no vaig poder fer en el temps adequat i 
per això vam convocar dintre de la comissió informativa vam passar aquell punt per 
urgència, que vol dir això? Que vostès van disposar dintre de la comissió informativa de la 
informació que habitualment els hi donem i que en tot cas si ho necessitaven tenien tota una 
setmana per preguntar les coses que els hi, els hi, els hi convinguin, per lo tant l’ urgència va 
venir únicament no per presentació al ple, sinó per presentació a la comissió informativa, i el 
problema en aquest cas concret , va ser que jo no vaig poder signar per que evidentment no 
em va reconèixer la meva targeta de signatura l’ordinador des del qual estava signant. Fins 
aquí l’explicació de les, de les coses que m’han anat preguntant i les explicacions que anat 
fent el Sr. Tomàs explicant una mica més com aniria la, la, les ordenances fiscals però jo 
insisteixo per mi el missatge important és que un any més 2018 no hi ha pujada ni d’ 
impostos ni de taxes a l’ajuntament de Martorell, no se quants pobles poden una  cosa com 
aquesta, gràcies. 
 
El regidor Sr. Simón diu: Sí, molt breu, estarà vostè d’acord  senyor Casasayas que no es 
lo mateix intentar abans de presentar-les establir un diàleg que fer-ho durant el període 
d’al·legacions jo crec i el nostre grup creu que no es el mateix bàsicament per que si 
haguessin modificacions substancials que compto que vostè ja preveu que no hi hauran ens 
trobaríem amb un problema i per un altre banda el tema de la participació ciutadana com li 
hem dit de la llei anterior que ja hi ha ajuntaments que ja l’apliquen i ho posen al web 
municipal i la gent pot fer aportacions, tampoc ens ha dit ningú podríem entrar ara fins i tot 
amb lo que ha dit vostè de 2003, 2004 , bueno, no se ha tingut 13 anys per fer una 
amortització d’aquesta gran pujada i tampoc l’ha fet o sigui que però bueno si vol que 
remuntem a 13 o 14 anys enrere vostè mateix, gràcies. 
 
El regidor Sr. Tomàs diu: gràcies Sr. Alcalde, gràcies regidor Casasayas sobretot per 
l’explicació de l’ICIO que con vostè ha reconegut i sota el paraigües de la diputació i crec 
que en bon criteri l’ajuntament de Martorell s’afegeix també hi ha reconegut que en altres 
municipis ho estaven fent i crec que es una bona manera de que tots els ciutadans estiguin 
mesurats per la mateixa, anava dir vareta, no pel mateix criteri i crec es un, una bona 
manera sobre entenc que vostè ha fet incís sobre en el tema de l’ICIO jo li he parlat de les 
altres tres modificacions petites que hi ha però crec que també segurament no afectaran a 
molta gent, en fin, el tema de les escombraries i tot això crec que també es un bon que? Ha 
parlat de l’exposició publica, be nosaltres a l’any passat i vostè ja ho va reconèixer li vam 
presentar  unes propostes però com entenien sr. Casasayas que no estan dins de les 
modificacions que avui, sr. Casasayas que avui es fan ja li adelanto que nosaltres 
presentarem aquestes mateixes propostes via subvenció en el moment que es faci el ple 
dels pressupostos i sobre el que vostè ha explicat extensament de l’ICIO li agraeixo li 
agraeixo i molt i vostè ha fet esment per les persones que ens estigui escoltant  li agraeixo 
perquè es un exercici de transparència el que vostè ha fet explicant als ciutadans a l’ICIO 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
que es lo que ens ocupava es un exercici de transparència el que vostè ha fet , fent totes les 
explicacions que més han estat perfectament enteses, res mes, gràcies. 
 
El regidor Sr. Casasayas diu: perdó, tan pel grup de Movem com pel PSC-PSOE, com 
pels demés grups, home si tenim alguna.. si tenim per que no s’han manifestat, però si tenim 
alguna alguna intenció de de què, si home, si tenim alguna intenció PSCCP, PSCCP.  Si 
tenim alguna intenció de què tinguin èxit algunes de les aportacions que puguin fer, home 
seria convenient de que les presentessin lo abans possible i més si com vostè diu 
presentarem les mateixes que l’any passat, doncs si ja les tenen les de l’any passat, 
presentin-les, dilluns, demà mateix, dimarts mateix i així les podrem tornar a llegir i podem 
com a mínim tenir una conversa sobre aquestes, sobre aquestes modificacions que vostès 
voldrien fer.  Les estaré esperant en candeletes, a veure si arriben demà, demà passat o 
l’altre o el dia que s’acabi l’exposició pública per que tenim tenim temps.  Per lo tant amb 
voluntat, amb voluntat, es poden presentar les coses abans de que hi hagi el Ple definitiu on 
s’aprovaran probablement  les Ordenances Fiscals definitivament, per tant no tinc res més a 
dir, crec que ho hem explicat, per lo tant insisteixo i dono el mateix missatge que he donat ja 
tres vegades.  L’any 2018, l’Ajuntament de Martorell no apujarà ni taxes, ni impostos.  Una 
vegada més i per no sé si quart o cinquè any consecutiu, gràcies. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 15 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, LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAÚL 
ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 
MÍRIAM RIERA I CREUS i SERGI CORRAL I BARON. 
- 6 abstencions dels senyors/res: JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, 
RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, VICENTE CASAL CARRIEDO i 
SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació 
i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació. 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
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municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
Aquest expedient ha estat fiscalitzat per la Intervenció municipal. 
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.-  Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals que 
imposen, ordenen i regulen impostos i taxes per a l’any 2018:  
A) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES 
Article 7è. Tipus de gravamen i quota  
. En el punt 2, es modifica el tipus de gravamen dels béns de naturalesa urbana, que 
del 0,796% passa a ser el 0,737%. 
Article 10.- Règim d’ingrés  
. El punt 2 queda redactat de la següent manera:  
 2.     Sens perjudici de l’anterior, per aquells rebuts d’IBI de naturalesa urbana amb 
domiciliació bancària, el cobrament s’efectuarà en quatre terminis, procedint-se al cobrament 
de la quarta part de la quota en cadascun d’ells 
B) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA.  
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
. S’afegeix un paràgraf a l’apartat 2. amb el contingut següent:  
Les sol·licituds d’exempció i bonificacions, per a tenir efectes en el mateix exercici, es 
podran demanar fins el darrer dia del termini de cobrament en voluntària del padró. Les 
sol·licituds presentades fora d’aquest termini tindran efectes a l’exercici següent. 
C) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
En aquesta ordenança, es proposa la substitució del règim d’autoliquidació pel de declaració 
tot fent remissió expressa a l’article 9 del text/model aprovat per la Diputació de Barcelona 
per a l’exercici 2018; tanmateix, s’incorpora mitjançant annex un sistema de mòduls per 
calcular la base imposable de l’impost. 
D’aquesta manera l’article 9 i el sistema de mòduls queden redactats de la següent manera: 
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés  
1. La gestió de l’impost es durà a terme mitjançant el procediment de declaració, per la 
qual cosa l’obligat tributari, ja ho sigui per sol·licitar una llicència o per presentar una 
declaració responsable o una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, 
instal·lacions o obres que en constitueixen el fet imposable, haurà de presentar en el 
moment de la sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, 
una declaració tributària en la qual consignarà el pressupost d’execució material estimat. 
Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi 
un requisit preceptiu.  
2. Quan es concedeixi la llicència o es presenti la declaració responsable o la 
comunicació prèvia, l’Ajuntament practicarà sobre aqueixa declaració una liquidació 
provisional a compte, la base de la qual estarà constituïda per l’import del pressupost aportat 
pel promotor, sempre que aquest no sigui inferior a l’import que resulti d’aplicar els mòduls 
establerts a l’annex I d’aquesta ordenança; en cas que no es compleixi aquesta condició, la 
liquidació provisional es determinarà en base a aquest mínim esmentat. Aquesta liquidació 
haurà d’abonar-se en els terminis fixats a l’art. 62 de la Llei general tributària. 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una 
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta 
Ordenança, la base del pagament es determinarà en funció del pressupost presentat per 
l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això 
constitueixi un requisit preceptiu. 
 3. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva o sense haver 
presentat la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, 
instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà d’ofici una liquidació provisional a compte, la base 
de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 2 anterior. A aquests 
efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar 
un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 
requisit preceptiu. 
4. En el cas que, amb posterioritat, es modifiqués el projecte de la construcció, 
instal·lació o obra i aquesta modificació comportés un increment del pressupost, l’obligat 
tributari haurà de presentar una nova declaració en el moment d’assabentar l’Ajuntament de 
la modificació del projecte, en la qual consignarà el nou pressupost d’execució material 
estimat. L’Ajuntament practicarà una liquidació complementària, la base de la qual es 
determinarà com s’assenyala a l’anterior apartat 2, prenent en consideració el pressupost 
modificat. L’import diferencial d’aquesta liquidació serà el resultat de minorar la quantitat que 
en resulti amb l’import de les liquidacions practicades amb anterioritat per la mateixa obra, i 
s’haurà d’ingressar en els terminis fixats a l’art. 62 de la Llei general tributària. 
Els efectes de les liquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 
liquidacions precedents. 
5. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la qual 
podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la 
que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que 
consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de 
caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que s’hagi 
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia. 
6. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el termini 
previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
7. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 
d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. Transcorregut 
el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del deute s’iniciarà el 
període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en 
els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
8. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 
9. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, 
per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va 
fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics 
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d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la renúncia 
total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la valoració de la 
part realitzada, en els termes previstos a l’últim paràgraf de l’article 103.1 del Text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals. 
ANNEX: MÒDULS  
ANNEX I. MODULS ICIO 
A.- Obres de construcció. 
Tal com es disposa a l’apartat 1 de l’article 9.2 de la present Ordenança, la base imposable 
de la liquidació provisional que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul bàsic establert 
pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul del pressupost de referència, 
ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen.  
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament 
actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base imposable susdita.  
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de partida 
és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, expressada 
en metres quadrats amb dos decimals (superfície construïda). 
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos 
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul 
diferent.  
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que coincideix amb el 
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de 
referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 

Mr = Mb × Ct × Cq x Cu 
Definicions:  
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 482, 00 €  
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra  
Cq: Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments i acabats  
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat  
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat  
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.  
A continuació s’estableixen els coeficients correctors que es faran servir, considerant que en 
cas que un coeficient corrector no s’ajusti a la tipologia i/o a l’ús, s’aplicarà la mitjana entre 
els que més s’assemblin: 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
1.1 En edificacions de nova planta i addicions 
  
  
-   Edifici aïllat (4 façanes). 
-   Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis. 

  
  

1,20 
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1.2.   En obres de reforma i rehabilitació 
 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ 

 

Ct 

 

- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les façanes. 

 

0,90 

 

- Reformes que afectin elements estructurals. 

 

0,70 

 

- Reformes que no afectin elements estructurals. 

- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o 
tancaments (Aplicat a la superfície de façana). 
 

 

0,50 

 

- Reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements  
estructurals  ni instal·lacions. 

- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (Aplicat 
a la superfície de façana). 
 

0,30 

  

  
-   Edifici en testera (3 façanes). 
-   Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis. 

  
1,10 

  
- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes). 
  

  
1,00 
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- Reformes integrals de banys o cuines.  

(inclou enderrocs i desmuntatge d’elements existents) 

 

 

2,00 

 

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de 
nova planta. 

1.3.   Treballs d’urbanització i obra civil 

    
Ct 

  
- Moviments de terres i infraestructura. 

  
  1,10 

  
- Superficials complementaris. 

  
1,00 

  
- Piscines i obres sota-rasant. 

  
1,10 

 2.COEFICIENT DE QUALITAT (Cq) 
  
NIVELL MITJÀ D’EQUIPAMENTS I ACABATS 

  
Cq 

  
-    Nivell superior a l’estàndard d’ús 
-    mínim obligatori en actuacions exclusives de renovació de cuines o 
banys) 

  
  

1,20 

  
-    Nivell estàndard segons ús.(Mínim obligatori en edificis d’habitatges, 
també en garatges d’habitatges unifamiliars.) 

  
  

1,00 

  
-    Nivell inferior a l’estàndard d’ús. (Aplicable a locals, naus i 
magatzems sense ús definit o que requereixin una actuació posterior 

  
  

0,80 
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3. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 
3.1. Edificació 
  
USOS 

  
Cu 

  
-    Ascensor 

  
10,00 

  
-    Hotels 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres, auditoris 

  
3,00 

  
-    Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris 

  
2,80 

  
-    Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres d’investigació i 
laboratoris universitaris. Centres penitenciaris. Estacions, Aeroports i 
terminals de transports. Facultats i escoles universitàries 

  
  

2,60 

  
-    Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i 
congressos. 

  
2,40 

  
-    Apar hotel i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs socials 
amb serveis. Edificis administratius. Edificis serveis públics. Hotels de 3 
estrelles 

  
  

2,20 

  
-    Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt equipament. Escoles 
i instituts grau mig. Hotels de 2 estrelles. Laboratoris industrials. Locals 
bancaris. Oficines. Pavellons i complexos esportiu i d’oci. Restaurants i 
cafeteries 

  
  

2,00 

  
-    Construccions  per  turisme  rural.  Dispensaris.  CAP.  Hostals  i  
Pensions. Hotels d’1 estrella. Llars d’infants i parvularis. Piscines 
cobertes 

  
  

1,80 

  
-    Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i 
escorxadors. Habitatge adossat. Habitatge unifamiliar. Sales d’usos 
múltiples 

  
  

1,60 
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-    Habitatge col·lectiu. Vestidors 

  
1,40 

  
-    Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials sense ús. 
Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes en edificis o naus 
industrials. 

  
  

1,20 

  
-    Construccions auxiliars o annexes. Carpes. Garatges. Edificis 
industrials, magatzems, tallers i fàbriques, fins a 10.000 m². Piscines 
descobertes.  

  
  

1,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
-    Edificis i naus industrials, de més de 10.000 m². 

  

0,70 
  
-    Coberts 

  

0,60 
  
-    Parcs i jardins 

  

0.40 
  
-    Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes. 
Graderies Obres d’urbanització. 

  

0,30 

  
-    Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt,  formigó o similars.  
Tanques i murs. 

  

0,20 

  
-    Paviments  naturals (terra, sauló, gespa, o similars) amb drenatge 

  

0,10 

  
-    Condicionament de terreny (neteja i esbrossada) 

  

0,05 
  

NOTA: ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L’HABITATGE (GOLFES) 

-   Els espais sotacoberts amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 
1,90 i 2,50 m. d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar 
el Cu per superfície total. 
-   Els espais sotacoberts no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) 
tindran la consideració de locals en planta alta. 
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3.2.  Obra civil  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats parcials que resultin de 
multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície parcial a la qual s’ha d’aplicar.  
B.- Enderrocs. 
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:  
Pr = V × Mb × Ct × Cu 
Definicions:  
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 
metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta.  
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 482,00 €  
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra  
Cd: Coeficient corrector que pondera la dificultat de l’enderroc. 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 

  
USOS 

  
Cu 

  
-    Piscines (sense cobrir). 

  
1,00 

  
-    Jardins i parcs infantils a l’aire lliure. 

  
0,40 

  
-    Urbanització bàsica. 
 
• Moviment de terres.......          15% 
•Xarxa de clavegueram...          35% 
• Xarxa d’aigua...............           15% 
• Xarxa d’electricitat.........          20% 
• Telecomunicacions.......          15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
          
           
            
              
           

  
  
  

0,20 

 
-    Urbanització complementària. 
• Pavimentació................          50% 
• Voreres.........................          25% 
• Enllumenat...................           10% 
• Jardineria i mobiliari urbà        15% 

 
 
 

0,10 

  
-    Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge. 

  
0,20 

 
- Jardins. Pistes de terra sense drenatge. 

 
0,10 
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1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
  
 
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ 
  

  
Ct 

  
- Edificacions en zones de casc antic (clau 1) 

  
0,30 

  
- Edificacions entre mitgeres. 

  
0,20 

  
- Edificacions aïllades. 

  
0,10 

 2. COEFICIENT DE DIFICULTAT (Cd) 
  
USOS 

  
Cu 

  
- Altures de menys de 10 metres. 

  
0,10 

  
- Altures de més de 10 metres. 

  
0,15 

D) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT 
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
Article 3.- Subjectes passius 
. Se suprimeix l’apartat 2 d’aquest article.  
E)  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES I PER LA COMPROVACIÓ D’ACTES URBANÍSTICS COMUNICATS 
Article 5.- Base Imposable 
La lletra c) queda redactada de la següent manera:  
c)     El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre 
béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, així com   dels canvis d’ús 
dels edificis i de les instal·lacions que no comportin la realització d’obres. 
Article 6.- Quota tributària 
.Es modifica el quart supòsit, que queda redactat de la següent forma:   
SUPÒSIT BASE IMPOSABLE TIPUS 
canvis d’us d’edificis i instal·lacions, 
quan no comportin la realització 
d’obres 

  
valor a efectes de l’IBI 0,33% 

Article 10.- Declaració 
D’acord amb el text/model aprovat per la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018, 
s’afegeixen els punts 4 i 5 que es transcriuen tot seguit: 
4.     En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i ocupació 
dels edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del facultatiu director que acrediti 
la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte 
aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està 
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en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat. Es prendrà com a cost real 
i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de l'Ajuntament pel subjecte 
passiu un cop finalitzades les obres o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix 
l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres. 
5.     En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i 
les construccions a que fa referència l’article 187.1 d) del Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya, es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat 
davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop executades les obres de la part que es 
pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança 
fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres. 
Articles 9 i 11- Acreditament i règim de declaració i d’ingrès 
Amb la finalitat d’harmonitzar el procediment de gestió tributària de l’Impost de 
Construccions Instal·lacions amb el de la Taxa per llicències urbanístiques i per la 
comprovació d’actes urbanístics comunicats es proposa modificar l’article 9 i l’article 11 que 
quedaran redactats com tot seguit s’indica: 
Article 9.- Acreditament 
En aquest article únicament es proposa eliminar el punt 2 de tal manera que l’article queda 
redactat de la següent forma: 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat 
municipal. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la prestació del servei o la realització de 
l’activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística o de la 
comunicació. 
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o 
comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat 
municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment 
de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes 
obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o 
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita 
de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 
4. En cas que el contribuent hagi formulat desistiment o renúncia abans de la concessió 
de la llicència, tindrà dret a la devolució dels següents percentatges de l’import de la taxa 
ingressada: 
•   Desistiment o renúncia abans de l’emissió de l’informe tècnic per part dels serveis tècnics 
municipals: 75%. 
•   Desistiment o renúncia després de l’emissió de l’informe tècnic per part dels serveis 
tècnics municipals i abans de que es dicti la resolució que posa fi a l’expedient: 50%. 
5. Quan l’activitat urbanística estigui subjecta a comunicació, si el desistiment o 
renúncia es formula abans de què l’Ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es 
retornarà íntegrament al contribuent l’import de la taxa ingressada. Altrament, no es 
retornarà cap import. 
6. En cas que la caducitat sigui imputable al subjecte passiu no procedirà la devolució 
de la taxa. Així mateix, tampoc procedirà en els casos de la prescripció regulats per la Llei 
general tributària. 
Article 11.- Règim de declaració i d’ingrés 
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Es proposa el següent redactat: 
 1.     La taxa serà liquidada per l’administració i serà notificada al contribuent, o al substitut 
del contribuent, i s’haurà de satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General 
Tributària.  
Igualment, es preveu la possibilitat que la taxa s’exigeixi en règim d’autoliquidació quan els 
procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la 
sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès 
d’autoliquidació. En aquest cas l’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació 
d’haver efectuat el pagament de la taxa. 
2.     Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable 
de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions 
o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, es 
practicarà la liquidació definitiva. 
F) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA INTERVENCIÓ 
MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 
Article 6. Quotes  
La lletra i) de l’apartat 1 queda redactada de la següent forma: 
i)      Informes urbanístics 391,27 € 

G)  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
Article 3. Subjectes passius 
L’apartat 4 queda redactat de la següent forma: 
4. Referent als locals on s’exerceixen activitats econòmiques, siguin de caire professional, 
comercials, industrials, de serveis o artístiques, seran contribuents d’aquesta taxa els que 
siguin titulars de l'activitat econòmica. Tindran la consideració de subjectes passius, 
substituts del contribuent, els propietaris o usufructuaris dels locals, els quals podran 
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del 
servei. 
H)  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
.Es modifica l’apartat 2 de l’Annex núm. 1 que queda redactat com segueix:  
2. Ràdio Martorell 91.2 FM 
I)  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL. 
En aquesta ordenança, es fa remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici 2018. 
D’aquesta manera a l’article 3 se li afegeix l’apartat 4 que diu: 
4. Per efecte directe de l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu del 
Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions 
electròniques (Directiva autorització), aquesta Ordenança no és d’aplicació a les empreses o 
entitats que prestin els serveis de telefonia fixa quan no siguin titulars de les xarxes a través 
de les quals es proporcionen aquests serveis. 
Segon. Exposar al públic l’acord precedent, mitjançant anunci inserit als taulers d'edictes de 
l’Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat, al Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona i a un diari dels de major difusió de la província, durant trenta dies 
hàbils a comptar des del següent al de la darrera de les publicacions. En aquest termini les 
persones interessades poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut  el període d’exposició pública sense haver-se formulat 
reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un nou 
acord plenari. 
Tercer. En cas de no haver-se produït reclamacions, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona l'acord definitiu i el  text íntegre de les modificacions.  
 
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA NÚM. 27, GENERAL DE PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEI D’ATENCIÓ A LES PERSONES (EXP. 4566/2017). 

El regidor Sr. Casasayas diu: l’Ajuntament de Martorell té tres.. bàsicament tres 
instruments per a cobrar coses.  Un son els impostos, ja ho saben; un altre son les taxes 
que ja n’hem parlat fins ara i hi ha una tercera pota que son els preus públics, en aquest cas 
estem parlant de preus públics i en aquest cas tan sols es modifica el preu públic dels 
Serveis Bàsics d’ajuda a domicili i el Servei de Teleassistència.  Aquests serveis que dóna 
l’Ajuntament de Martorell son uns serveis que serveixen per la gent que necessita ajuda al 
domicili o senyors grans, senyores grans  que viuen sols, pues que puguin tenir un sistema 
de teleassistència de manera que si els ocorre alguna cosa apretant un botó que porten 
diguéssim penjat amb un collaret, el porten penjat al coll, en aquest cas el que poden fer és 
apretar el botó i hi ha una, un servei a on atenen la trucada aquesta i poden parlar amb la 
persona, imaginis que una persona que viu sola cau a casa seva, si porta aquest sistema de 
teleassistència només apretant un botó que porta amb un collaret penjat al coll poden 
apretar i es posa en contacte amb ells aquest Servei de Teleassistència.  A més a més 
aquests senyors de la teleassistència el que tenen és una sèrie de telèfons de familiars pels 
quals poden anar trucant a diferents telèfons de diferents familiars de manera que la 
persona, els familiars de la persona que probablement hagi caigut o li hagi passat algo se 
n’enteri de que hi ha algun problema amb aquella persona i puguin accedir al pis d’aquella 
persona puguin accedir-hi i puguin ajudar a la persona que en aquell moment necessita 
ajuda.  Per lo tant en aquest cas no solsament no pugem els impostos sinó que abaixem el 
preu públic per la gent necessitada bàsicament senyors grans que viuen sols, per lo tant 
proposem en aquest plenari el rebaixar aquestes quotes de Serveis Bàsics d’ajuda a domicili 
i de Serveis de teleassistència, moltes gràcies. 

El regidor Sr. Simón diu: Gràcies per posicionar el nostre vot, serà a favor que com bé ha 
explicat el Sr. Casasayas baixa aquesta Ordenança i només posar sobre la taula una altra 
vegada una vella reivindicació que es va aprovar a un Ple fa molts anys de la tarificació 
social i és que la gent pugui pagar els impostes en funció de la seva renda, la tornem a 
posar sobre la taula.  Tot i així votem a favor de la proposta d’avui. 

El regidor Sr. Tomás diu: Sr. Casasayas, regidor Casasayas ho ha explicat molt bé, els 
preus es redueixen es redueixen, cal explicar-ho també per que el promotor d’aquests 
serveis tant d’atenció domiciliària, com de teleassistència és la Diputació de Barcelona.  De 
fet fins ara s’estava aplicant en aquesta ordenança els preus que hi havia del 2012 aquests 
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preus amb la nova contractació han baixat i l’únic que fem crec que encertadament és baixar 
els preus per que la Diputació ha pogut conseguir un contracte més econòmic del que hi 
havia fins ara.  Val a dir que bé en totes aquestes activitats, i crec que és un bon criteri, el 
que es busca és un equilibri pressupostari, nosaltres hi estem d’acord amb el que es 
proposa avui aquí de rebaixar aquests preus sempre, com dèiem, tenint en compte el 
contracte que ha pogut gestionar la Diputació de Barcelona per que baixessin els preus del 
seus proveedors i recordem també per que està avalat per uns estudis que venen avalats, 
valgui la redundància,  per la Diputació de Barcelona i també cal dir-ho per la Comissió 
Tècnica de Dependència de la Federació de Municipis de Catalunya.  Recordem que 
aquests serveis es financen en tres potes: la pròpia Diputació de Barcelona que és qui es fa 
càrrec del tant per cent més elevat, l’Ajuntament i com bé ha explicat el regidor Casasayas 
l’usuari.  Crec que és una bona cosa el que baixem aquests imports, ells ha fet una 
explicació extensiva del Servei de Teleassistència,  però recordem també la importància que 
té l’ajuda a domicili que no és una altra que les persones ,que com bé s’ha dit aquí, tene 
aquestes necessitats amb aquest servei que es gestiona en concret a l’enviar aquests 
serveis domiciliaris a les cases els Serveis Socials, s’ajusta.  Nosaltres, en principi, i sense 
principi, veu Sr. Casasayas, votarem a favor com hem votat abans a favor, només li dic això 
en to carinyós per que abans ha dit que amb vots d’abstenció o en contra no s’aprovaven les 
coses.  Això ho veiem coherent i per tant igual que hem fet amb la modificació perdó 
pressupostària, amb la modificació d’Ordenances anteriors el nostre grup votarà a favor, 
gràcies.  

Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 20 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, LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAÚL 
ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA 
RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARON i SERGIO 
RODRIGUEZ MARQUEZ. 
-1 abstenció del senyor: VICENTE CASAL CARRIEDO. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, regula els recursos dels municipis  determinant les facultats de les 
corporacions locals per al seu establiment, ordenació i supressió, així com per a determinar 
les quotes tributàries i l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals corresponents. Els 
preus públics es troben regulats en els articles 41 a 47 d’aquest text legal. 
Vista la memòria econòmica financera facilitada per l’Àrea de Serveis Socials bàsics. 
Les modificacions introduïdes a l’Ordenança núm. 27 General de Preus Públics per la 
Prestació de Serveis d’Atenció a les Persones  obeeixen al compliment de les previsions 
normatives esmentades anteriorment. 
La modificació de preus públics correspon al Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’art. 47 el  
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
Aquest expedient ha estat fiscalitzat per la Intervenció municipal. 
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En conseqüència el ple adopta el següent acord:  
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança núm. 27, general de preus 
públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones. El contingut de la modificació és 
el que a continuació es transcriu:  

ANNEX DE TARIFES DE PREUS PÚBLICS 
4. PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
Apartat 4.4.5, segon paràgraf 
Per a l’exercici 2018, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 
a) Serveis Bàsics d’Ajuda a Domicili – 18 euros/hora. 
b) Servei de Teleassistència – 13,44 euros/mes. 
Apartat 4.5.2  
2. Servei de Teleassistència: 
El preu públic és de 7,21 €/mes, equivalent al 53,68% de l’ indicador de referència, fixat en 
l’apartat 4 d’aquest annex. 
USUARI TIPUS A: titular del servei.  
USUARI TIPUS B: usuari amb unitat de control remot addicional.  
USUARI TIPUS C: usuari sense unitat de control remot addicional. 
Segon. Exposar al públic l’acord precedent, mitjançant anunci inserit als taulers d'edictes de 
l’Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a un diari dels de major difusió de la província, durant trenta dies 
hàbils a comptar des del següent al de la darrera de les publicacions. En aquest termini les 
persones interessades poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut  el període d’exposició pública sense haver-se formulat 
reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un nou 
acord plenari. 
Tercer. En cas de no haver-se produït reclamacions, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona l'acord definitiu i el  text íntegre de les modificacions.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT. 

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES 
EXISTENTS AL SECTOR P-7 INDUSTRIAL SOLVAY DE MARTORELL (EXP. 2076/2017). 

El regidor Sr. Bargués diu: Tal com vam exposa’ls-hi anteriorment a la reunió de Territori 
passem a actualitzar el nomenclàtor d’una zona que no existia que està en plena fase de 
construcció, però també vam explicar la urgència, que era degut a que la instal·lació de les 
empreses ja havia començat, recordin que és davant mateix entre son els antics terrenys de 
Solvay, entre Solvay i Can Bros i on hi ha la nau de la de la brigada municipal. El que 
proposem és la denominació de l’aprovació de la denominació d’aquestes vies públiques 
que serien, passaria a ser el Camí de Can Bros que ja és existent que és la perllongació a 
l’accés del que és Can Bros.  Un vial seria el nom de carrer Tarragona, l’altre carrer Lleida i 
el perimetral tindria el nom de carrer Vis Augusta.  

El regidor Sr. Tomás diu: Molt breument, tot i que sigui de forma anecdòtica Sr. Bargués, 
vam veure l’expedient, ja li adelanto que votarem també a favor, però ens va cridar l’atenció 
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que de la Via Augusta, del Camí de Can Bros i del carrer Tarragona, existia una memòria i 
ens  va sobtar que del carrer Lleida, deu tenir alguna explicació, però entenc que el de 
Lleida també deuen poder tenir una memòria de per què és el carrer Lleida, res més, és una 
anècdota però suposo que té una explicació o un descuit o algo així, gràcies. 

El regidor Sr. Bargués diu: No n’hi ha cap de descuit, simplement el carrer Lleida és un 
carrer existent i és la perllongació de de del carrer Lleida, però no s’ha fet és com... ja 
existeix. 

El Sr. alcalde diu: Sí, digui, digui Sr. Tomás.  

El regidor Sr. Tomàs diu: Per tant Sr. Bargués que ja existia i que no hi ha res contra la 
gent de Lleida  eh!  és així. 

El regidor Sr. Bargués diu: Ja existeix el carrer també, per això no....  

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  

I.- Cal aprovar la denominació de les vies públiques existents al sector P-7 industrial Solvay 
de Martorell abans que finalitzin les obres d’urbanització. 
El cap de l’àrea de territori i sostenibilitat de l’Ajuntament ha redactat una proposta de 
denominació de les vies públiques de l’esmentat sector, que es dóna per reproduïda 
íntegrament en la part que aquí interessa i s’incorpora com a motivació del present acord. 
II.- La legislació de règim local no regula expressament la competència dels ajuntaments per 
denominar els carrers de nova creació, ni per canviar el nom dels ja existents, per bé que és 
inqüestionable aquesta competència municipal en base a l’autonomia municipal reconeguda 
per l’article 140 de la Constitució espanyola. 
III.- Tampoc està previst en la legislació de règim local a quin òrgan municipal correspon 
l’atribució per aprovar la denominació de les vies públiques, tot i que cal d’entendre que 
pertoca al ple per assimilació a allò establert en els articles 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 52.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
En conseqüència el ple adopta el següent acord:  
Primer.- Aprovar la denominació de les vies públiques existents al sector P-7 industrial 
Solvay de Martorell, que a continuació es relacionen: 
• Vial V1 i part de V2 ( entre V1 i V4): Carrer de la Via Augusta. 
• Vial V5 i part de V2 ( entre V5 i V4)  Carrer Tarragona. 
• Vial V3 i V4:      Camí de Can Bros. 
• Vial V6:      Carrer Lleida 
Aquests vials estan identificats gràficament en el plànol que figura en la proposta adjunta del 
cap de l’àrea de territori i sostenibilitat de l’Ajuntament. 
Segon.- Notificar aquest acord, tot adjuntant còpia del plànol identificatiu, a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a la junta de compensació del sector i a 
l’Oficina de Correus de Martorell, així com a l’àrea de territori i sostenibilitat de l’Ajuntament i 
als departaments municipals d’estadística, patrimoni i obres.  
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DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES 
PERSONES. 

12. PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓ DEL PACTE SISÈ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 
DE MARTORELL, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DELS CENTRES DE 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP) A MARTORELL (EXP. 
2956/2016). 

La regidora Sra. Dalmau diu: Bé, hola bona nit. Bé com, en aquest punt tractem 
l’adequació de la nova llei del conveni de col.laboració interadministrativa entre el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Martorell per la prestació del servei de CDIAP a Martorell. 
Aquest conveni va ser signat el passat 29 de novembre de 2013 i en ell i deia textualment el 
següent: deia sisè vigència, aquest conveni serà d’aplicació des de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre del 2014.  Aquest conveni podrà ser prorrogat previ acord exprés d’ambdues 
parts d’acord amb la normativa vigent i amb les disponibilitats pressupostàries fins un màxim 
de 15 anys de durada prevista fins l’any 2019 que seria una durada de 15 anys.  Donat que 
el passat octubre, l’octubre de 2016 va entra en vigor la Llei 40/2015 de l’1 d’octubre de 
Règim Jurídic del Sector públic i segons aquesta llei en el seu article 49 ens indica que la 
durada dels convenis que subscriguin les Administracions públiques no pots ser superior a 4 
anys, llevat que a la normativa estigui previst un termini superior i de conformitat amb 
aquests disposició els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública s’han 
d’adaptar a allò previst en la mateixa llei en el termini de 3 anys a comptar des de la seva 
entrada en vigor.  Així doncs, per tant, per adaptar-nos a aquest nou escenari cal modificar 
el pacte sisè del conveni que del qual us estava parlant  i queda la proposta de redactat 
queda de la següent forma: sisè vigència, us ho llegeixo textualment: aquest conveni serà 
d’aplicació des de l’1 de gener de 2014 fins a 31 de desembre del 2017.  La vigència 
d’aquest conveni previ acord exprés d’ambdues parts adoptat abans de la seva finalització 
pot ser prorrogada de conformitat amb la normativa vigent i amb les disponibilitats 
pressupostàries per un període de 4 anys addicionals i el que portem avui doncs a aprovar 
és la modificació d’aquest  text, gràcies.  
 
 La regidora Sra. Márquez diu: Hola bona nit. Entiendo que esta modificación que dice que 
será de aplicación el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2017 luego se podrá 
prorrogar por 4 años más, es decir, hasta 2021 de año en año por que ya se ha prorrogado 
para el 2018, creo que en el Pleno de junio lo aprobamos.  ¿Es así? I luego otra cosa, 
entiendo también que las condiciones son las mismas que cuando se aprobó inicialmente, 
sobre todo en lo referente a las horas i al precio subvencionado de las mismas, solo se 
modifica el párrafo sisè y quisiera saber si es de 2017 4 años más o porque ya tenemos 1 
año prorrogado hasta el 2018, por que claro esta modificación es del 2016.  Sí, la de la Ley 
es del 2016. 
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El Sr. alcalde diu: Sra. Márquez això li aclarim ràpidament eh!.  Efectivament tal com diu 
vostè es fins el 31 de desembre del 2018, per tant és a partir d’aquesta pròrroga 4 anys 
més. Oi Sr. secretari? 

La regidora Sra. Márquez diu: De 2018? 

El Sr. alcalde diu: Exacte. 

La regidora Sra. Márquez diu: 17 o 18?  

El Sr. alcalde diu: No, 18, 18, 18, 18. 

La regidora Sra. Márquez diu: Claro es que ya tenemos aprobada una prórroga hasta el 
2018  

El Sr. alcalde diu: Ja en tenim una, tenim una pròrroga d’un any, llavors suma.. aquests 4 
anys sumen la pròrroga. 

La regidora Sra. Márquez diu: 4 més.  

El Sr. alcalde diu: Sí. 

La regidora Sra. Márquez diu: I las condiciones... 

El Sr. alcalde diu: La pregunta és molt és molt adient per que és liós això.  Jo per això 
també recordo al secretari que ens ho ha aclarit eh!. 

La regidora Sra. Márquez diu: Sí. Vale gracias. 

El Sr. alcalde diu: Està Sra. Márquez? Si?  Li hem respòs ja l’aclariment? Si? 

La regidora Sra. Márquez diu: Bueno las condiciones supongo que deben ser las mismas 
que en el inicio, gracias.  

Sotmesa a votació és aprovada per: 
-20 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, LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAÚL 
ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA 
RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARON, i SERGIO 
RODRIGUEZ MARQUEZ. 
-1 abstenció del senyor: VICENTE CASAL CARRIEDO. 
 
I. En data 29 de novembre de 2013 es va signar el conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, per a la prestació dels serveis dels centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell. 
En el pacte sisè d’aquest conveni s’especifica la seva la vigència amb el següent redactat: 
“Sisè.- Vigència. 
Aquest conveni serà d’aplicació des de l’1 de gener fins el 31 de desembre del 2014. 
Aquest conveni podrà ésser prorrogat, previ acord exprés d’ambdues parts, d’acord amb la 
normativa vigent i amb les disponibilitats pressupostàries, fins un màxim de 15 anys durada 
prevista fins l’any 2029.” 
II. El dia 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. Segons l’article 49 h) d’aquesta Llei, la durada dels convenis que 
subscriguin les administracions públiques no pot ser superior a quatre anys, llevat que 
normativament estigui previst un termini superior. El mateix precepte faculta als signants del 
conveni perquè, en qualsevol moment abans de la finalització del seu termini, acordin 
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 
De conformitat amb la Disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, els convenis vigents 
subscrits per qualsevol Administració Pública s’han d’adaptar a allò previst en la mateixa Llei 
en el termini de tres anys a comptar des de la seva entrada en vigor. 
Per tant, cal adaptar a la Llei 40/2015 el pacte sisè del conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, per a la prestació dels serveis dels centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).  
III.- Com l’aprovació de l’esmentat conveni és va acordar pel ple de la Corporació, en virtut 
del principi “a contrarius actus” la seva modificació s’ha d’acordar pel mateix òrgan.  
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Modificar el pacte sisè del conveni de col·laboració interadministrativa entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Martorell per a la prestació dels serveis dels centres de d esenvolupament 
infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell, signat el 29 de novembre de 2013, que queda 
redactat de la següent forma: 
 “Sisè.- Vigència. 
Aquest conveni serà d’aplicació des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre del 
2017. 
La vigència d’aquest conveni, previ acord exprés d’ambdues parts adoptat abans de la seva 
finalització, pot ser prorrogada, de conformitat amb la normativa vigent i amb les 
disponibilitats pressupostàries, per un període de quatre anys addicionals.” 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària per a 
l’efectivitat del present acord. 
Tercer.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, així com als departaments d’intervenció i comunicació de 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. alcalde diu: Ara ja he parlat amb el secretari. Farem un recés un moment i 
m’agradaria que els portaveus ens reuníssim amb Junta de portaveus ràpida, es a dir, per a 
tractar d’un tema que acaba de passar ara mateix i que creiem que hem de parlar-ne amb 
els portaveus. D’acord? 
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A les 21:50 es fa un recés per reunir-se la junta de portaveus. 

A les 22:03 es reprèn la sessió plenària. 

El Sr. alcalde diu: Bé, reemprenem la sessió plenària  i explicarem el motiu d’aquest recés. 
El motiu d’aquest recés és el següent:  Hem estat informats de que l’Audiència Nacional ha 
decretat presó sense fiança pels senyors Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, els presidents 
d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana. I ens hem reunit perquè la major 
part d’institucions d’aquest país en aquests moments doncs estan suspenent les seves 
activitats amb motiu de protesta per l’empresonament sense fiança, i per tant sense judici i 
això vol dir que fins, com a mesura cautelar, fins al judici doncs aquests senyors estaran a la 
presó acusats d’un delicte de sedició, que recordem que des de l’entrada en vigor de la 
Constitució Espanyola i de la transició i la democràcia només s’ha aplicat al tinent coronel 
Tejero. 
Per tant, amb motiu doncs de precisament de protesta i tenint en compte que hem fet la 
major part de punts del de la part resolutiva de l’ordre del dia i amb les qüestions de control, 
per això hem fet aquet recés per a parlar amb els portaveus dels diferents grups municipals, 
tots han accedit doncs a aixecar la sessió i que les preguntes que tenien doncs les entraran 
per registre i els hi contestarem oralment en el proper Ple. A l’igual doncs que no hi havia 
interpel·lacions, no hi havia precs i només hi ha hagut una disconformitat que és del del 
Grup Popular i ho entenem perfectament  però la resta de grups han mostrat doncs també la 
seva la seva conformitat en que aixequem la sessió en aquest moment.  Per tant, sense 
més demores aixequem la sessió.  
 
=== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 22:05 hores del dia 16 d’octubre de 2017, de la qual s’estén la 
present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE. 
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