
 

 

 

11/2017. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20 DE 
NOVEMBRE DE 2017. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 20 de novembre 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 
- VICENTE CASAL CARRIEDO 
- SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ 
 
Assistits pel Secretari  de la Corporació: 
-JAUME TRAMUNT I MONSONET. 
 
A) PART RESOLUTIVA 

 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (16-10-17). 
Se sotmet a aprovació l’acte corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 
d’octubre de 2017 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT (25-10-17). 
 
El Regidor Sr. José A. Simón diu: Bona nit a tots recordar que només els regidors de 
Movem Martorell com hem fet tota aquesta legislatura renunciem a totes les 
retribucions dels Plens extraordinaris perquè quedi en acta. 
 
El Sr. Alcalde diu: moltes gràcies! Efectivament vostès tenen el dret de fer aquesta 
renúncia tenint en compte que l’assistència a aquests Plens els regidors de l’oposició 
ho cobren com una dieta si vostès volen renunciar doncs ho poden fer i estan en el 
seu dret, sí hi ha alguna qüestió més, no hi ha cap qüestió? 



 

 

 

Se sotmet a aprovació l’acte corresponent a la sessió extraordinària i urgent celebrada 
el dia 25 d’octubre de 2017 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA, 
D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE 
MARTORELL, PER A L’EXERCICI 2018 (EXP. 4740/2017). 
 
El Regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bona nit a tothom. Un any més ens trobem 
davant del ple que ha d’aprovar els pressupostos per l’Ajuntament, el Patronat 
municipal de serveis d’atenció a les persones i Gessòl. 
Com a prèvia que cada any repeteixo, i per donar la importància que te aquesta 
aprovació, significar que els pressupostos marquen el full de ruta del que l’equip de 
govern pretén fer a la població en aquesta ocasió per l’any 2018. 
Remarcar també com a tema importantíssim que aquest pressupostos parteixen de la 
base de que el 2018 i per quart any consecutiu els impostos a Martorell han restat 
congelats. Per tant repeteixo els martorellencs no patirem increment d’impostos al 
2018. I van 4 anys. I es voluntat del govern mantenir sense apujar els impostos tots els 
anys que sigui possible. Per tant entendrem que a nivell en general les despeses de 
l’Ajuntament no tindran grans variacions respecte les dels anys anteriors. 
Les dades d’enguany en quant a ingressos son les següents: 

Ajuntament    36.386.064,93€ +6,9% sobre l’any anterior 
Patronat Municipal de servei d’atenció a les persones 12.003.606,27€  +3,8% 
Gessòl   121.360,00€ +2,5% 
Consolidat  38.645.894,33 +6.6% 

Com pot ser que els pressupost consolidat pugi un 6,6% si hem dit anteriorment que 
els impostos no s’apujen per 4art any consecutiu. Dons es ben fàcil hem adaptat el 
pressupost a les magnituds reals que estem obtenint aquests últims anys i hem seguit 
la tendència un any més. Tots sabem que l’economia està molt millor en aquests 
últims anys que hja en el passat 2012 en que de veritat vam tenir que ajustar el 
pressupost. 
Repetiré en primer lloc una cosa que ja la vaig dir en els anys anteriors, però que crec 
que val la pena de recordar que no es mes que com s’elabora el pressupost, com ho 
fem: 
Ben pensat es molt fàcil i es el que faríem cadascú a casa seva quan ens plantegem 
com passarem el mes o en aquest cas l’any.  
Primer, hem  de saber amb quants diners contem, per tant, i sempre amb criteri de 
prudència, valorem els ingressos que creiem podem obtenir l’any vinent. En aquest 
cas el 2018. Després el que fem es repartir aquests diners entre tots els tipus de 
despesa que te l’Ajuntament, el Patronat i Gessòl, per ordre de necessitat 
Es a dir en primer lloc es valoren les nomines del personal, seguidament els contractes 
que tenim compromesos, recollida d’escombraries, tractament de residus, neteja de la 
via publica, neteja d’escoles, edificis esportius i resta d’edificis propietat de 
L’Ajuntament, manteniment de la jardineria, etc, etc. Finalment amb els diners restants 
dotem les partides que no representen contractes, incluïdes les inversions. 



 

 

 

Aquí està el secret de la salut econòmica del nostre Ajuntament i el secret per el qual 
podem mantenir els impostos 4 anys sense cap augment. El secret es fer per el que es 
te, i no intentar fer res si no hi ha els diners assegurats. 
Per començar. D’on obtindrem enguany els ingressos: 
Dins la composició que ens marca la llei, el primer capítol d’ingressos i mes important 
son els impostos directes, que suposen 17.575.000€ i un 48,3% del pressupost. Aqui 
s’inclouen l’IBI, l’impost de vehicles de transmissió mecànica, la plusvàlua i l’IAE. La 
pujada respecte l’any 2017 es de un 5,4%, diferent per cada un d’ells 
 Els impostos indirectes, si que enguany tenen un increment molt fort. En import son 
molt menors, però l’increment respecte 2017 es elevat. Es tracte de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, que es de tan sols 800.000€ però que l’increment 
es de 200.000€ es a dir un 33.3%. Cada vegada es construeix més al terme municipal, 
tots hem vist les noves naus que es construeixen i els nous edificis de pisos. 
En el capítol 3 incloem les taxes i preus públics, que son les facturacions que fa 
l’Ajuntament en funció dels serveis que presta. En aquest cas la partida pressupostaria 
es de 4.686.450€ amb un increment del 6,9% respecte l’any passat. En aquest capítol 
hi ha molts conceptes d’ingressos 
Les principals partides d’ingressos d’aquest capítol son, per ordre d’importància: 

Taxa ocupació subsòl, sol i vol 1.400.000€ 
Recollida d’escombraries             1.120.000€ 
Multes de transit                400.000€ 
Llicencies urbanístiques     280.000€ 
Recollida selectiva                230.000€ 

La resta de partides ja estan per sota els 200.000€ anuals 
L’any passat ja ho vaig fer i enguany ho vull repetir, fixi’ns en l’import de la recollida 
selectiva. Importantissim. No podríem mantenir el preu de la recollida d’escombraries 
si no tinguéssim una bona taxa de recollida de selectiva. Durant uns anys vam estar la 
població de més de 25.000 habitants que millor feia la selectiva. Ara ja no som els que 
millor ho fem, tot i que estem entre els 10 millors. Hem de tornar a recuperar aquesta 
posició de privilegi, per 2 motius, per mantenir el medi ambient el millor possible i per 
poder mantenir la taxa de recollida d’escombraries a uns nivells tan baixos. Es de les 
que fa 4 anys que no s’apujen. 
Quan al capítol IV, hi tenim les subvencions per despesa corrent que enguany pugen 
8.023.649€, l’increment es de un 6,9€% i la principal partida es la de participació en els 
tributs de l’estat amb 6.210.000€, que son els ingressos que ens venen de l’estat en 
funció bàsicament de l’evolució de la economia i de la quantitat de població que tens. 
A més a més hi ha altres criteris que afinen mes l’import. També hi tenim les 
subvencions que provenen de la participació en els tributs de la comunitat autònoma 
amb 270.000€, el contracte programa de benestar social amb 662.045,46€i altres 
partides ja de menys de 200.000€ cadascuna.  Vull destacar entre aquestes partides 
menors, que hi ha un altre ingrés derivat de la recollida selectiva, que com l’anterior fa 
que podem mantenir els preus de recollida d’escombraries tants anys. 
Quan el capítol 5, es el de ingressos patrimonials i tan sols puja 162.641€, bàsicament 
son interessos que cobrem a les empreses del grup, Patronat i Gessòl per els crèdits 
que els hi hem domat i els ingressos via concessions administratives que te 
l’Ajuntament. 
En guany hem aconseguit de la Xarxa de la diputació de Barcelona 845.000€ que 
comptabilitzem en el capítol 7 per finançar inversions, tals com la construcció de un 
nou pavelló triple pav-3, el finançament d’obres a la via publica i el finançament de 



 

 

 

l’adequació del teatre del progres. Totes questes inversions les tractarem més 
endavant quan parlem de les inversions del 2018. 
Trobem finalment un nou endeutament de l’Ajuntament amb entitats bancaries de 
2.803.265,93€, que coincideix amb l’amortització dels crèdits que veurem més tard en 
els capítols de despeses. En aquest cas el que diem es que l’endeutament de 
l’Ajuntament es mantindrà, no creixerà. 
Hi ha també una partida de renovació del crèdit amb el Patronat de 1.500.000€. 
Fins aquí els recursos amb que compta l’Ajuntament. Però on els aplicarem aquest 
any? L’estructura del pressupost es com la de l’any 2017. 
La partida per la que es comença el pressupost es la de despeses de personal, el que 
se li diu capítol 1. Enguany la xifra es de 8.620.704.13, amb un increment de 3,7% 
provinent de la valoració de les places, incluint els triennis que s’acumulen, les hores 
extres i la seva tributació, les ampliacions de jornada, etc,  que hi ha en l’ajuntament 
més un increment de un 2%. La diferencia fins el 3,7% prové de la incorporació en el 
capítol d’altre personal d’un arquitecte i una persona per comunicació, per fer els 
projectes i per substituir al Sr. Benavente que ens va deixar a mitats d’any i que per 
comptes de facturar el passarem a contracte per obres  
Quan el capítol 2 de despeses corrents en bens i serveis la xifra per 2018 es de 
10.841.288€ amb un increment del 2,2% respecte el 2017. 
Recordar a qui ens escolta que es en aquest capítol que hi tenim registrat el cost dels 
grans contractes, el de recollida i tractament de les escombraries 1.956.000€, el de la 
neteja viaria de 1.033.000€, la neteja dels edificis municipals, que ens costa 
1.935.800€. en aquest cas pensaran, però quants diners costa la neteja d’edificis de 
l’Ajuntament, i es que han de pensar en totes les escoles, tan les llars d’infants, com 
les escoles de primària, més de 960.000€, tots els equipaments esportius, el camp de 
futbol, el cies, la piscina de la vila, el pavelló municipal, les instal·lacions esportives,  
etc, etc, amb mes de 500.000€, tots els edificis municipals, l’Ajuntament del Mur, el de 
la plaça de la Vila, el molí fariné, el centre de formació, la casa de cultura, el centre 
cultural, etc etc. Ja veuen tot això son 1.935.800€ 
També incloem en aquesta partida l’electricitat que gasten tots els nostres 
equipaments, que pugen 990.000€, l’enllumenat del carrer amb 500.000€, el consum 
de gas, amb 494.000€, el mes fort es el de les calefaccions de les piscines i vestuaris 
esportius, però també la calefacció dels col·legis, igual que abans tant les llars 
d’infants com els col·legis de primària 
Els contractes de conservació de jardins amb 495.000€. i altres contractes i resta de 
despeses de tercers de menys imports. Pensin que amb el que els he dit ja hi ha quasi 
bé 7 milions d’euros dels 10,8 que conté la partida del capítol 2. 
En el capítol 3 de despeses financeres, la evolució segueix essent a la baixa un any 
més. Anem a una xifra de 379.608€ un 11.2% menys que l’any anterior. Recordaran 
que ja en el 2017 hi va haver un decrement en els interessos de un 10,4%. Hem reduït 
quasi bé 100.000€ d’interessos en aquests últims anys. Gracies a la contenció de 
l’endeutament i a la baixa dels interessos. Això es fàcil de dir però porta la seva feina. 
Pensin que el rati d’endeutament no arriba al 50%, quan l’estat en certes condicions 
permet que els Ajuntaments arribin fins el 110% de rati d’endeutament. Doncs 
nosaltres tot i fent totes les obres que vostès veuen en els carrers, sense anar mes 
lluny la totalitat de carrers del Barri del Pla en el 2017, bé excepte els 2 carrers 
troncals que es faran durant 2018, la vila s’ha renovat en els últims 12 anys, gairebé 
tots els carres, can Carreres hem fet diferent del Pla, hem començat per l’arteria 
principal, el Carrer Montserrat i durant l’any 2018 acometrem tota la resta de carrers 



 

 

 

del barri. També per 2018 farem els carrers del barri del verge del Carme incluides les 
places dels anomenats pisos vermells, etc, etc, i tot això s’ha fet amb la mesura de les 
nostres possibilitats, sense un endeutament excessiu, vaja, molt prudent.  
En el capítol 4 de transferències corrents anem a 7.080.043.87€, un 6,7% mes que 
l’any anterior. Bàsicament l’increment ve donat per la subvenció al Patronat de 
6.746.021,87€. Aquests diners veurem quan parlem del Patronat en que els volem 
gastar. 
En aquestes partides de subvencions hi van subvencions per les persones i les 
entitats, tot i que el gruix el trobarem en el Patronat. 
L’any passat vam dotar una partida de 60.000€ amb el títol d’ Ajuts a les famílies per el 
pagament d’impostos i taxes. Vam dir que faríem unes bases per poder atorgar les 
subvencions a la gent mes necessitada per pagar l’IBI. durant aquest 2017 no ho hem 
pogut fer, no tenim les bases preparades, tot i que en aquest ple se’n ha parlat varies 
vegades. Aquest reglament no està llest, però en el moment en que ho estigui es 
donaran les subvencions per el pagament de l’IBI. Per aquest motiu enguany hem 
tornat a dotar la partida. 
Mantenim el programa d’ajudes a la creació d’ocupació, amb 58.531€ per el qual les 
petites empreses de Martorell que incrementin la seva plantilla durant un mínim de 6 
mesos i sota una sèrie de condicions podran gaudir d’una subvenció per pagar 
aproximadament la mitat de la seguretat social de la persona emprada. Aquesta 
subvenció ja fa 2 anys que la pressupostem i que anem donant a les empreses que ho 
sol·liciten. A les famílies i entitats hi dediquem 20.800, 25.000 al comerç municipal En 
aquesta mateixa línia seguim subvencionant el comerç de Martorell amb una aportació 
de 25.000€, a l consorci de normalització lingüística amb 70.000€ i a Gessòl amb 
25.410€.  
D’un any a l’altre el capítol que més varia en quant no tant d’import, que en aquest any 
també, si no en quant a contingut es el capítol 6. Es el lloc on es fixen les inversions 
que durant l’any s’han de portar a terme. L’increment respecte l’any 2017 es de un 
36,8% i puja 5.030.000€ 
Enguany la part mes grossa del pressupost se l’emporta la constucció del Nou Pavelló 
al barri de Can cases, que tots vostès han pogut veure com es va aixecant. En aquest 
cas hi destinem 3.200.000€, dels quals 755.000€ ens venen de la Diputació i la resta, 
tant de l’endeutament com dels fons propis que genera l’Ajuntament. Dir-lis que encara 
no hem tirat la tovallola en quan a més subvencions d’altres ens. Es possible que es 
perfeccioni un altre subvenció per el pavelló. En el cas de que això succeís, 
desvincularíem el finançament de la operació de crèdit i utilitzaríem aquests diner per 
altres tipus d’inversions que més endavant els hi adelantaré, 
Val a dir que aquest pavelló ha format part d’una operació que entre d’altres coses va 
significar l’enderroc de l’edifici que estava a l’entrada de can Cases i  que tant lleig era 
i la reubicació de la brigada i la deixalleria en un nou emplaçament en el nou polígon 
que hi ha a l’entrada de Can Bros. Aquesta nau a partir del cap de setmana passat ja 
esta en ple funcionament de manera que si volen començar a utilitzar la nova 
deixalleria ja esta oberta amb els mateixos horaris que l’anterior. Aquí aprofito per 
enllaçar amb el comentari fet anteriorment que quan millor reciclem la brossa, més 
podrem aguantar sense apujar la taxa de recollida d’escombraries 
En aquest pressupost destinem a transformació de la Via publica la quantitat de 
397.000€. diran vostès que es una quantitat un tant reduïda respecte els altres anys, 
però a l’igual que en anys anteriors contem amb que el resultat pressupostari del 2017 
serà bo i els estalvis que tinguem els utilitzarem durant 2018 en totes aquestes 



 

 

 

partides que ara a primera vista son mes reduïdes que en anys anteriors. Pensem que 
en aquest any 2018podrem actuar en les places del barri del verge del Carme, a la 
plaça Pompeu Fabra, en el parc d’Europa i en l’entorn de l’estació, en els enllumenats 
del Camí Fondo u del Torrent de Llops. 
Ja fa un temps vam canviar la llum groga que teníem per llum blanca, obtenint una 
gran millora en la visibilitat a la nit. La següent fase serà la de reforçar la llum en 
aquells llocs on es millorable. També saben vostès que entre el pressupost que estem 
executant aquest 2017 i part del 2018 arranjarem la carretera de Piera i el carrer Sant 
Antoni Maria Claret. I amb aquests dos carrers acabarem l’actuació en el barri del Pla. 
També actuarem sobre els carrers de Can carreres.  
Tot això sense oblidar-nos de la resta de carrers de Martorell que contínuament anem 
revisant i arreglant. 
També dotem una quantitat de 375.000€ a les obres i millores d’edificis municipals, 
també entre les dotacions que hem fet recentment al pressupost de 2017 i les 
dotacions de 2018 actuarem sobre el Centre Cultural. Crec que tots vostès han vist ja 
que està en obres i que l’hem de convertir en un espai on la joventut s’hi reuneixi, amb 
bucs i tallers per poder disfrutar de totes les noves tecnologies i les noves aficions, 
actuarem sobre les IEM i sobre la façana del Círcol, i farem un nou gimnàs a les 
instal·lacions esportives de la Vila per la gimnàstica artística. 
A més a més dedicarem com cada any  una quantitat a fer reformes en escoles 
municipals. 
 Per segon any, farem el procés participatiu per destinar a inversions que proposi la 
ciutadania 200.000€, dels quals mantindrem el compromís de que hi hagi una part 
(40.000€) per que ho decideixen la canalla dels col·legis. Així els hi donem 
participació, els hi fem veure que participant poden fer coses del seu interès i es poden 
sentir que des de l’Ajuntament també se´ls escolta i se’ls deixa decidir sobre una part 
del pressupost. 
Mantenim en el pressupost una partida per la construcció del parc fluvial de l’Anoia. 
Saben vostès que forma part d’un projecte supramunicipal capitanejat per la Diputació 
de fer un camí que uneixi per la vorera de l’anoia Igualada amb Martorell. Aquest 
projecte es molt laboriós i s’ha retrassat una mica, però actuarem d’acord amb la 
Diputació per avançar la part que ens pertoca a nosaltres. Hi dediquem 100.000€. 
Enguany dediquem 300.000€ al denominat parc multiaventura. Consisteix en la 
remodelació del parc de Can Cases, canviant el mobiliari urbà, els aparells dels parcs i 
fent un parc molt més atractiu del que es ara. Es un dels pulmons de Martorell.  
També hi ha altres partides menors fina arribar a un total de 5.030.000€ 
Canviant de capítol ens trobem en el capítol 7 una dotació de 100.000€ per la 
subvenció al martortellencs de espais comuns en els seus edificis (Es a dir es un ajut a 
les famílies per arreglar façanes de edificis plurifamiliars, terrats, ascensors, etc. ) i 
31.155€ per el finançament de Gessol, empresa municipal d’habitatge. 
Per acabar ens queda una partida del capítol 8 d’actius financer que es compensa 
amb una del capítol 8 d’ingressos que es la renovació del crèdit de tresoreria al 
Patronat. Aquesta partida es neutre tan en el pressupost de l’Ajuntament com en el del 
Patronat, i per tant no la tornaré a esmentar. 
Finalment amortitzem 2.803.265,93€ de crèdits concedits per les entitats bancaries a 
l’Ajuntament de Martorell per les inversions d’anys anterior. Es a dir es el retorn dels 
crèdits que te l’Ajuntament. Com he comentat abans quan parlàvem d’ingressos, 
enguany ens endeutem per la mateixa quantitat que amortitzem. Per tant el total que 
deurem als bancs al final de 2018 serà aproximadament igual al de 31/12/17. Recordar 



 

 

 

que l’Ajuntament de Martorell te un endeutament inferior al 50%, quan l’estat ens deixa 
endeutar fins un 110% i recomana que ens mantinguem per sota d’un 75%. Per tant 
seguim mantenint la salut econòmica de l’Ajuntament i els seus organismes i 
patronats. 
Dins aquí el que fa referència a l’Ajuntament. Seguidament parlarem del Patronat i el 
seu pressupost. 
El Patronat es l’entitat que dona els serveis de esports, cultura, benestar social, 
mitjans de comunicació, etc a la ciutadania de Martorell i es finança amb els diners que 
cobra a la ciutadania per la prestació de serveis més una sèrie de subvencions que 
rep, la mes gran d’elles de l’Ajuntament. Quan als ingressos: 
La primera partida que trobem es la del capítol 3 taxes i preus públics i altres 
ingressos. En aquest cas l’import pressupostat puja un 1%, suposa una quasi tercera 
part del pressupost del Patronat, 3.736.214,40€. Aquí es recullen tots els diners que el 
Patronat factura per serveis, des de els preus públics de l’escola de música, idiomes, 
arts plàstiques, moda, les taxes d’abonats a serveis esportius, les de llars d’infants, etc 
etc. En aquest cas el pressupost depèn de la historia que tenim de cobrament d’anys 
anterior. Aquí tampoc hem apujat cap preu. Per tant els usuaris pagaran les mateixes 
tarifes que l’any anterior. 
L’aportació de l’Ajuntament segueix sent la part mes important del pressupost 
d’ingressos del patronat. Enguany l’aportació de l’ajuntament es de 6.746.021.87€. 
Al ser on es donen els serveis a les persones i saben que les quotes que es paguen 
per cada servei no cobreixen el cost, es l’Ajuntament qui ha de finançar les despeses. 
Recordaran també que es va passar a l’Ajuntament totes les subvencions que rebia el 
patronat d’altres administracions per finançar els seus serveis. Per tant els ingressos 
els tenim a l’Ajuntament i després els passem al Patronat. 
L’important del Patronat no son els ingressos si no les despeses. En que es gasta els 
diners el Patronat. Te la mateixa estructura que en l’Ajuntament. 
Igual que hem explicat en l’Ajuntament, la partida més important es la de les dotacions 
per pagar el personal. Aquest any hem dotat la partida de personal amb 
6.003.321,14€. Tots recordaran que tenim un nou conveni pendent de signar, amb una 
sèrie d’acords que s’hauran de portar a terme tant en el 2017, com en el 2018. 
Aquesta partida suposa mes d’un 50% de l’import pressupostat per el patronat, que 
com recordaran es de 12.003.606.27 
També per fer memòria a qui ens escolti, dir-lis que al Patronat te una plantilla de 236 
persones, 149 amb dedicació total i 87 amb dedicació parcial. Estan en plantilla les 
educadores de les llars d’infants, els monitors esportius, els professors de l’escola de 
musica, el personal de la biblioteca, els conserges dels col·legis públics, el personal 
dels serveis socials, incluits els 22  del centre especial de treball. Es a dir sembla molta 
gent, però es que el Patronat està donant molts serveis amb personal propi. A d’altres 
ajuntaments serien serveis de gestió externa, i aquí son personal propi. 
Per darrera del capítol de personal trobem les despeses corrents en bens i serveis. 
Son totes aquelles despeses que venen amb una factura de serveis. En aquest cas 
l’increment respecte 2017 ha estat de un 9,9%, uns 275.000€. L’import total de la 
partida es de 3.068.013,80€. 
Dins aquest capítol les despeses estan molt atomitzades, no hi ha partides 
significativament grans. 
Els hi destacaré les mes grans: 
 Activitats esportives     109.250€ 
 Activitats estables  altres equipaments  122.609€ 



 

 

 

 Programes culturals estables de temporada    82.000€ 
 Servei d’atenció domiciliaria a la dependència 250.000€ 
 Servei d’atenció domiciliaria social     27.000€ 
 Teleassistència domiciliaria      30.000€ 
 Programa de festa major      90.000€ 
 Contractes d’activitats cies i piscina estiu  164.400€ 
 Treballs realitzats per altres empreses TIC’s    84.596€ 
 Contracte de prestació de serveis centre cultural 200.000€ 
 Serveis de recepció als equipaments   100.000€ 
D’aquestes destaca la dotació de 200.000€ per la prestació de serveis al centre 
cultural. Saben vostès que estem fent unes obres al centre cultural per donar-li un 
caire mes lúdic, que el jovent si trobi bé i que pugui trobar-se amb els amics. Però no 
per no fer res, si no amb uns programes d’activitats que facin cridaner el nou espai. 
Amb activitat adients per la seva edat, orientats a les noves afeccions del jovent, a les 
noves tecnologies, etc etc. Això s’ha de pilotar en un primer moment amb gent experta 
en aquestes tasques. Per això dotem aquesta partida per que sigui un èxit el ventall 
d’activitats que es durant a terme en aquest equipament. 
També hi ha partides mes petites , però no per això menys importants, com totes les 
de serveis socials que ens van portar l’any passat a ser considerats un dels 10 
municipis de España que mes dotació percentual tenien per els serveis socials. 
Això ja va arribant al final. Entrem en el capítol 4, el que fa referencia a les 
subvenciona a famílies i entitats. La partida es de 1.365.271,33€, tan sols un 0,5% 
superior a la del 2017 
Es molt important subratllar en aquet punt que aquest diners van directament a les 
famílies i entitats per ajudar-les per exemple a pagar els llibres de text (65.000€), el 
programa de suport a les famílies en situació de crisis amb 513.333.33€. aquesta 
partida es la que s’utilitza per donar ajuts a la gent més necessitada,  o els 309.000€ 
dedicats a las transferències a entitats esportives. Les entitats necessiten ajudes, si 
no, les quotes que tindrien que pagar la canalla per jugar a Futbol, a Handbol, a 
Basket o a la petanca serien molt mes elevats del que s’està pagant. Des de sempre 
hem procurat que l’esport estigués a l’abast de tothom i que no fos excessivament 
gravós per les famílies. I dins les nostres possibilitats crec que ho estem aconseguint. 
El mateix per les entitats culturals, o per l’arc de Sant Martí, o per la col·laboració amb 
les ONG que tan bona feina fan a altres països del mon ajudant a la gent. 
Ja saben que en la mesura de les nostres possibilitats arribarem el mes lluny possible 
en l’ajuda a la gent que ho necessita i a la gent que vol gaudir d’alguna activitat sigui 
esportiva, social o cultural al nostre municipi. 
En resum, mantenim els convenis amb el club de bàsquet, el futbol, l’arc de sant Marti, 
el progres, els amics de sant Antoni, la magnifica cavalcada de reis, l’aula de teatre, el 
Martorell atlètic club. Es a dir col·laborem a que les activitats que es fan a Martorell 
estiguin a preus raonables. D’altre manera no tindrien l’èxit que tenen avui dia.  
Els hi he comentat que parlaríem a nivell orgànic del Patronat per tenir una millor visió 
de en que ens gastem els diners en el Patronat. 
HI ha 5 grans grups de despeses que per ordre d’importància son: 
     2017  2018 
 Benestar Social   2.749.225,44€  2.740.328.11  -0,3% 
 Serveis Generals 2.673.962,43€  2.614.062.74 -2,2% 
 Esports  2.182.968,86€  2.283.752.09 +4,6% 
 Ensenyament  2.074.875,17€  2.103.270.11 +1,4% 



 

 

 

 Cultura   1.217.786,60€  1.356.682.86 +11,4% 
Aquests son els principals despeses per destinació. En el cas de serveis generals que 
apareix en segon lloc hem de dir que te 1.500.000€ de devolució a l’Ajuntament del 
crèdit de tresoreria. 
Per tant ja veuen que realment el Patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones està per això, per donar serveis a les persones. Des de les mes 
necessitades en primer lloc fins les actuacions en lleure, esportives i culturals. 
Per finalitzar ens queda el pressupost de l’Empresa Gessòl. En aquest cas les 
magnituds son molt mes discretes, estem parlant de 115.108,36 € en els capítols de 
despeses. 
Aquestes despeses son 55.000€ de despeses de personal, 11.903,36 de 
despeses corrents en bens i serveis, 4.550€ d’interessos que es paguen a una entitat 
bancaria que ens va fer un préstec i la resta a l’Ajuntament per un préstec de tresoreria 
i 44.655€ de passius financers que son les devolucions tant a l’Ajuntament com als 
bancs dels crèdits concedits. En aquest cas el pressupost es molt similar al de l’any 
passat 
Bé crec que he parlat abastament del que es el pressupost per l’any 2017 de 
l’ajuntament i que ha quedat clares les línies Mestres d’aquests pressupostos: 
 1.- la millora dels espais públics. Un Martorell cada cop mes arreglat i amable 
amb la gent 
 2.- la represa econòmica amb uns serveis de promoció econòmica cada cop 
mes potents amb una feina encomiable d’ajuts a les empreses i a les persones sense 
feina 
 3.- unes polítiques socials que son l’exemple del baix Llobregat, de la província 
de Barcelona, de Catalunya i d’Espanya. 
 
El Regidor Sr. Vicente Casal diu: Bona nit a tothom, bueno yo en principio quiero 
agradecer al Sr. Casasayas que estuvimos reunidos me estuvo comentando el tema 
del presupuesto yo no voy a hablar de macros números, sí que es verdad que años 
atrás se votaba la plantilla d personal por una banda y el presupuesto por la otra ahora 
la Ley obliga a tener que votarlo todo junto, me ha comentado el Secretario, y bueno a 
grandes rasgos lo hemos estado mirando y sí que es verdad que más o menos lo que 
son los impuestos se mantienen, hay una serie de inversiones que nosotros, bueno 
estamos de acuerdo, si dependiera de este grupo también lo haríamos, pero hay un 
tema que nos frena, mi posicionamiento dependerá de lo que, la explicación que se 
nos dé, por qué no se ha llegado a un acuerdo con la plantilla del Ayuntamiento, con la 
plantilla del patronato ya tenemos un comunicado del representante de los 
trabajadores.  
Yo no he visto el del Comité del Ayuntamiento no lo he visto, y me gustaría que la 
intervención nos explicara qué problema hay para poder llegar a un acuerdo con los 
trabajadores, habida cuenta que como nos explican van también los números tenemos 
tan poca deuda y bueno…. ¿Un poco que nos expliquen qué pasa? 
Entonces a partir de ahí pues bueno tomaremos una decisión, muchas gracias. 
 
El Regidor Sr. José A. Simon diu: Bona nit de nou, primer de tot farem una petita 
intervenció sobre un tema que crec que és més tècnic que una altra cosa que és que 
ja ho vam dir dilluns passat a la junta que a l’expedient electrònic que no consta la 
comissió, no consta la informació relativa al Patronat, ja que no a la informació que 
pengen electrònicament no està tota la informació la qual cosa dificulta la pasta com a 



 

 

 

regidor i regidores que tenim, perquè no està tota la informació als expedients, això 
dificulta. 
Després com deia el regidor del P.P. aquest any el pressupost del Patronat i el 
pressupost de l’Ajuntament i les plantilles de les dues entitats van juntes per això 
farem una petita explicació de quin és el nostre posicionament respecte al dels 
pressupostos o del pressupost i quina és la nostra valoració del tema del personal. 
Pel que fa al tema del pressupost dilluns passat el regidor Casasayas ens va comentar 
que altres anys si que ho havien fet fer una reunió prèvia i intentar explicar el 
pressupost sobret aquesta reunió prèvia era positiva rebre les aportacions que podien 
fer la resta de grups i intentar d’arribar a un mínim consens de quines propostes fèiem 
la resta de l’oposició podien encabir amb el seu pressupost aquesta vegada no han fet 
Així i la proposta era que durant el període de al·legacions entréssim les propostes que 
nosaltres creiem, creiem que no és tràmit adient, no és tràmit per fer al·legacions no 
propostes de millora a pressupostos que vostès presenten tot i així, quant s’obri aquest 
període d’al·legacions nosaltres entrarem les nostres propostes com així vam quedar, 
li avanço que el nostre vot el dia d’avui serà d’abstenció donat que no hem tingut 
temps material de quedar amb vostè d’ enviar-li les nostres propostes i debatre-les  tot 
just que en aquest període com diem li farem arribar, i quant arribem aquest punt que 
podem parlar de les nostres propostes i si arribem amb un acord, entrarem a la 
valoració definitiva. 
Sí que m’agradaria fer-li un parell de comentaris del pressupost que vostès presenten 
avui com dèiem és el seu pressupost, perquè no hem tingut possibilitat la resta de 
grups fins aquest moment de fer cap proposta esperem que durant aquest període 
doncs vostè les rebrà per correu electrònic i per registre i podrem debatre, sí que 
algunes consideracions, creiem que és un pressupost continuista, un pressupost que 
podíem haver presentat aquest any, l’any passat fa vull, fa cinc anys, poques novetats 
i novetats com per exemple, un exemple que vostè ha posat.. fa temps molt, de temps 
per desgràcia que parlem entre tots sobretot nosaltres li recordem habitualment el 
tema de les bases del Reglament de Subvencions, és un tema que està pendent, 
passa un any, passa un altre any i no acabem d’arrancar, creiem que és tema en el 
qual segurament ens posaríem d’acord igual que vam fer en el tema per les bases, pel 
Reglament de Subvencions pel pagament de subministres elèctrics, en el qual vam 
poder participar i vam arribar a un acord, i vam presentar aquest Reglament 
conjuntament, però en el tema del Reglament de Subvencions no i ha manera ni tan 
sols de seure i intentar arribar a un acord, intentar presentar una proposta conjunta, 
amb això m’agradaria que quedes constància que la nostra proposta és, que les 
ingressos del Patronat i els ingressos de l’Ajuntament siguin de manera progressiva, 
és a dir, que no tothom a de pagar el mateix, sinó que la gent a de pagar en funció de 
la seva renda, é la mateixa moció que vam aprovar, fa set anys farà el mes que bé, de 
la tarifació social, és a dir, que la gent pugui fer front a les despeses de l’ajuntament, 
en funció de la seva renda, en funció de les seves possibilitats, clar i senzill, que la 
gent pagui en funció del que té, qui més té, paga més. 
Després una altra proposta que vostè feia en el tema de la deixalleria, ho hem fet cada 
any i fem aquesta proposta, li tornarem a fer, és bonificar de la utilització de la 
deixalleria, això comportaria entenem un major ú de la deixalleria sí bonifiquem a la 
gent que fan servir la deixalleria tal i com fan Gelida, Sant Llorenç tal i com fan altres 
municipis del voltant, que donen un tiquet i conforme tu vas fent servir la deixalleria, 
fas uns bonus d’ella tens una bonificació, això pel que fa, un resum molt gran quina 



 

 

 

seria la nostra proposta pel que fa als ingressos que ha de tenir l’Ajuntament i el 
Patronat en base als ciutadans i les ciutadanes de Martorell. 
En base al tema que són les propostes de despesa, no creiem que podem anar una 
mica més enllà, com valorem el nostre patrimoni arquitectònic, cultural, natural, creiem 
que podem anar una mica més enllà i sobretot, aquest patrimoni, natural i cultural que 
tenim el posem sobre valor estem orgullosos d’ells i apostem per ell de cara amb un 
futur llunya per Martorell, això pel que feia diguéssim al pressupost. 
Pel que fa al tema dels informes de la plantilla, com deia el regidor del P.P. de 
l’informe de la plantilla de l’Ajuntament no consta a l’expedient, entenem que no hi és, 
perquè no hi consta. 
Pel que fa a l’informe que fa el Comitè del Patronat, és un informe negatiu a la seva 
proposta bàsicament per una cosa que portem arrossegant fa molt de temps, que és 
que no hi ha manera d’arribar a un acord sembla ser, ara ens ho explicarà, arribar a un 
acord per unificar els quatre convenis que hi ha recordem, que any rere any, estan a 
punt d’arribar a una proposta l’any passat sinó recordo malament el mes de novembre 
el Sr. Alcalde Fonollosa va dir, que ha finals d’any 2016 tindríem una proposta sobre la 
taula, no ha arribat aquesta proposta, si vostè ens pot explicar perquè no ha arriba 
aquesta proposta, quant d’aquí quatre dies tindrem una l’altra vegada una nova 
legislatura i no arribem a aquesta proposta ni tan sols sabem quina és la proposta de 
l’Ajuntament. 
Per una altra banda aquest informe que fa el Comitè del Patronat sí que posa sobre 
manifest coses que vostè no ha dit, que és una creixent privatització de serveis de 
personal, és el que consta a l’informe, i és el que veiem, vostè fins i tot ha dit que hi ha 
un 9% d’augment d’aquesta partida, o sigui que això ens constata que hi ha un 
augment de la privatització, de l’externalització de servies, no consta una memòria 
detallada de la plantilla del Patronat, no consta el nombre de llocs de treballs que són 
externs, s’incompleix l’acord per cobrir les vacants que s’han de fer través de les 
borses de treball creades a l’Ajuntament i cada cop hi ha el nombre de places cobertes 
és menor, això és el que diu l’informe que han fet el Comitè i el deixem sobre la taula, i 
el vot és negatiu per la seva part, per la nostra part com li dèiem al principi de la 
intervenció farem amb aquest punt de l’ordre del dia ens abstindrem i esperarem 
durant aquest tràmit que vostè ens ha proposat que li continuem dient que creiem  no 
és el tràmit que s’hauria de fer perquè és un període de fer al·legacions no de fer 
aportacions i farem arribar totes les nostres aportacions en aquest cas en forma 
d’al·legacions a veure si podem arribar a un acord i incloure les nostres propostes, 
gràcies. 
 
El Regidor Sr. Lluís Tomas diu: Gràcies Sr. Alcalde, bona tarda a tothom, gràcies 
també el regidor del Partit Popular la reunió a la que no vam poder assistir, però sí 
l’extensa explicació que ens ha fet el regidor Sr. Casasayas,amb algunes de les seves 
apreciació coincidirà amb algunes de les que jo faré però evidentment el nostre parer 
serà diferent. 
Per començar jo volia fer un agraïment a totes les persones i tècnics de la casa que 
han participat en la confecció d’aquest pressupost, d’aquests pressupostos, fent 
incidència especial en el format que se’ns ha entregat aquest any, un format molt més 
entenedor a la nostra manera de veure que en el que havia estat, se’ns havia donat en 
Plens de pressupostos anteriors, comentar el fet del temps just en que se’n ha donat 
també ho ha comentat el regidor Simón, tot i que com ell també a dit i després de la 
conversa que vam mantenir el grup especialment amb l’Alcalde Sr. Fonollosa, en el 



 

 

 

que vam comentar que en aquest període, en aquest mes, hi haurà exposició pública 
podríem presentar les nostres al·legacions o suggeriments, m’ha agradaria començar 
la meva explicació intentant fer alguns comentaris del capítols d’ingressos com deia 
alguns d’ells coincidiran amb els que ja ha comentat el regidor Casasayas, però penso 
que és important doncs tornar a reincidir i altres donar una altra visió. Una de les coses 
que pensem el nostre grup, que pensa el nostre grup, és que en positiu sobre els 
ingressos es que el pressupost que s’ha fet en aquest 2018, s’ha fet en base mirant els 
estat d’execució, a la recaptació final dels ingressos que s’acabaran recaptant durant 
el 2017, crec que és una bona pràctica, que és una bona mesura i el que fa es que 
després pugui haver-hi grans desviacions sobre tot als ingressos com bé ha dit el 
regidor Casasayas, és una mica la base  després a l’hora de fer el que és el apartat de 
despeses. 
Així podríem observar increments pràcticament en tots el capítols, així s’ha dit abans, 
al I.B.I., a l’impost de vehicles de tracció mecànica, també important, hem coincidit en 
el nostre discurs a l’impost de construccions que ha augmentat un 33%, penso que va 
ser una bona pràctica el fet d’aquelles modificacions que es van fer quant es va 
aprovar els impostos, i que preveu i no pot ser d’altra manera l’increment important en 
el que pot ser construccions que de fet, ja han pogut veure en el d’aquest any que 
estem a punt de tancar en naus, en el polígon nou industrial com també cosa que ens 
satisfà novament després d’un quants anys de no fer-ho, poder tenir  també la 
construcció de nous pisos o noves cases. 
Partides pensem nosaltres importants i que també coincidim en el tema dels ingressos, 
augmenta les previsions en els tributs de l’Estat 6.063.000,00 a 6.210.000,00, es 
manté com ha dit el regidor Casasayas, no augmenta en aquest cas  el que és tributs 
de la Comunitat Autònoma en 270.000,00, també altres ingressos amb els que 
coincidim de la seva importància sobretot per xifra és el de Benestar Social, en el 
Contracte Programa, que puja 662.045,00, però sí que en aquest aspecte hi ha un en 
aquesta partida hi ha un aspecte que ens continuarà preocupant, com ens preocupa 
aquest any, que és que mirant l’estat d’execució actual en aquestes alçades que ens 
troben de l’any 2017, encara ens queden pendents per cobrar uns 252.000,00€, del 
que havia previsió inicialment, entenem que és una quantitat que està compromesa i 
que finalment acabarà arribant. 
També cal tenir en compte les previsions en el ingressos per part de les subvencions 
de la Diputació  de Barcelona, en les previsions es va..  suposo que deu tenir alguna 
explicació, ens va cridar molt l’atenció el fet de que en les previsions, hi ha la baixa en 
àrees com Participació, Serveis Socials, m’agradaria preguntar-li al regidor en el 
moment de fer pressupost recordem sempre és un pressupost, és una previsió una 
mica com s’han fet en aquest aspecte, entenem que no es deixaran de demanar 
subvencions, entenem que s’ha fet una previsió tirant una mica a la baixa, perquè 
després aquestes puguin arribar. 
També voldríem conèixer les previsions que s’han fet a les transferències 
corresponents per exemple, en el que és en llocs de treball del CEP hem passar d’un 
import de 97.953,00 a 105.000,00, ja ens sembla bé aquest augment previst, però 
també com el en cas anterior ens preocupa el en  que en aquests moments, en 
aquestes alçades de l’any dels 97.953,00 pressupostats, hi ha en aquests moments hi 
ha encara pendent del cobrament per dir-ho així 85.188,00, m’agradaria saber també 
quines previsions han fet de 97 a 105.000,00 per l’any que bé. 



 

 

 

Com deia per tancar el capítol d’ingressos, li he dit pensem que és una bona praxis, 
una bona pràctica  la manera que vostès han calculat aquest capítol d’ingressos, 
basats en la realitat i no com dèiem en el fet que després pogués haver-hi desviacions. 
En el capítol de despeses, estem parlant tota l’estona del pressupost de l’Ajuntament 
en el capítol I, que correspon al personal ho ha dit també el regidor ha pujat 3,66%, i 
acaba sent de 8.620.704,00, val a dir que mirant la memòria, i mirant també l’informe 
en aquest capítol es parla de que queda o s’ha fet una previsió del que pot ser una Llei 
dels pressupostos de l’Estat per l’any 2018, parlem inclús surt la previsió d’un possible 
increment del 2%de fet en aquest del 2017, ja sortia, i quant es va aprovar, 
tranquil·lament es va poder fer la despesa que estava programada. 
En el capítol II de despeses corrents, l’increment és del 2,19%, passem als 
10.800.000,00€, segons diu també l’informe, en un any  es continua apostant per la 
contenció, entenem i estic segur que serà així regidor Casasayas que .... hi de fet 
vostè ho ha explicat que els Serveis es continuaren mantenint i per tant, que tot i que, 
estigui la frase per la contenció continuaran tots amb la tranquil·litat i es podran 
mantenir. 
Parlem també que han baixat les despeses financeres, que han pujat les 
transferències corrents, així com l’augment en el que és les inversions tal i com vostè 
ha explicat. Voldria fer també alguna reflexió sobre alguna de les partides que 
apareixen en l’apartat de despeses, dos temes destacats, del format que deia abans  
del pressupost es que i crec que ha estat molt entenedor, una mica la part final regidor 
on vostès fan una comparativa del 2017 al 2018, jo crec que això ha agilitzat bastant 
com a mínim la nostra feina de poder mirar-ho mentres que l’any passat, ja ho va 
reconèixer vostè era bastant, o molt més complicat, observem partides que han sortit 
en la seva exposició. 
Ja  ens sembla bé com la 60.000,00€, en ajuts a les famílies en el pagaments d’ 
impostos i taxes vostè ja ho ha reconegut també van sortir aquest any, i finalment no 
s’han pogut fer les bases, i no s¡ha pogut aplicar aquesta partida també ha sortir el 
pagament d’imports com 58.331,00€ per ajuts a la creació d’ocupació però no ens 
agradaria que passes com el pressupost que estem a punt d’acabar del 2017, tant en 
una partida com altra finalment no s’ha acabat gastant absolutament res fins les 
ultimes dades que tenim de l’estat d’execució, també tenim algunes dubtes fent 
comparatives d’altres partides, suposem i estic segur que deuen tenir alguna 
explicació ha sortit aquí també, em coincidit aquí en el tema de la normalització 
lingüística, ha comentat el regidor 70.000,00 hem pujat de 42.000,00 del 2017  a 
70,000,00€, segur que deu tenir alguna explicació, deu haver-hi alguna millora de 
serveis ampliació d’aquest servei, seguim pendents d’actuacions com la Torre De Sta. 
Llúcia que des del 2015 ve arrossegant en el capítol corresponent la partida de 
27.317,00, i malauradament  no s’ha acabat de fer. 
Apareix també un partida dotada amb 200.000,00€ també ho ha dit el regidor dels 
pressupostos participatius entenem que se seguirà com el ha dit el mateix sistema en 
el 2018, pues sí que hi ha na cosa que ens preocupa una de les partides que es van 
aprovar o els projectes que es van aprovar en el pressupostos participatius, encara no 
han estat tirats endavant. 
Els grans contractes que aquí també han sortit residus, neteges, neteja viària, 
jardineria, transport urbà, neteja d’edificis, les previsions són les mateixes si fa o no fa, 
que l’any anterior això sí, en alguna d’elles he observat fent un càlcul que hi ha 
l’augment de l’I.P.C., com pot ser el de jardineria. Pensem que és una altra visió 
ajustada però sempre recordi que nosaltres quant fem les valoracions dels estat 



 

 

 

d’execució o de final d’any sempre queden la majoria d’elles amb força romanent , 
entenem que sí són contractes que estan tancats podrien haver ajustats una mica 
més, tot i que també val ha dir que val comptar més, perquè després poder evitar 
possibles sorpreses. 
Sí m’agradaria sobre aquests apartats de grans contractes que vostè ha batejat, per 
exemple el de la neteja viària, i la recollida de residus, o el de la neteja d’edificis, 
entenem què estan no! es tindrien que haver ja adjudicat no sé quin tipus de pressions 
ha fet el regidor Casasayas sí el preu que sortirà a les pliques a concurs és el mateix 
tenen previst reduir, augmentar entenc que ja no crec que sigui així, partides 
relacionades amb l’ocupació, estic segur que aquestes no tenen dotació perquè estan 
supeditades a les subvencions que ens puguin arribar. 
Una curiositat també n’ha parlat i aprofito, ja li vaig dir personalment a l’Alcalde, per 
felicita’ls per la deixalleria, li vaig dir el dissabte però m’ha cridat l’atenció no és una 
partida important, però la previsió pel 2018 fica 0€, i en el 2017 50.000,00 suposo que 
vostès encara no deuen tenir la previsió del que pot ser els costos que es puguin 
generar amb la nova deixalleria. 
També no hem sapigut veure cap partida per exemple la supressió de barreres 
arquitectòniques, desfases en quant a l’execució del 2017. 
Es continua mantenint les mateixes partides a la promoció de turisme, la Fira del 
Comerç i de la Indústria, 
En quant a les inversions també s’ha explicat bé que pugen 5.030.000,00€, vostè ha 
explicat les inversions que hi haurà, el tema que nosaltres tenim anotat del 
manteniment de la via pública sinó ho hem mirat malament s’ha baixat d’1.200.000,00€ 
a 397.000,00€, també després vostè ha fet l’acotació que segurament quant es liquidi 
el pressupost del 2017 en el romanent de Tresoreria, es podria arribar si no he entés 
malament regidor Sr. Casasayas podria arribar a la xifra de l’any anterior, de l’any 
2017. 
També ha parlat de les obres i millores en edificis municipals, val  dir que ha comentat 
la xifra de previsió del 2018, però que recordem que la que havia en aquest any 2017, 
és de 530.000,00 val dir que ha baixat d’una manera no molt important sí d’una 
manera destacada. 
Ha parlat de l’adequació del Progrés que vam començar en 120.000,00 i ara anem per 
60.000,00 i és una partida clàssica que nosaltres sempre li hem preguntat sobre el 
tema sobre que està previst fer al Progrés, ami hem tingut resposta. 
El Parc fluvial, vostè ho ha explicat molt bé el parc multi aventura de Can Cases, de fet 
vostè ja ho va avançar a l’anterior Ple que havia una inversió important, cosa que ens 
s’ha satisfà 
També ha parlat del deute viu que estem aquests moments al 47,09, haurem pujat res 
tres dècimes o cinc dècimes, i ho ha explicat mol bé quin són els criteris, i en aquest 
aspecte coincidiria amb vostè que l’economia està més que sanejada en aquest 
Ajuntament. Després ha parlat del crèdit sinó he entés malament Sr. Casasayas, és un 
crèdit de 2.803.000,00, que quedarà amortitzat  quant.. bé s’amortitzarà perquè és el 
mateix que s’amortitzarà els què vostès  demanen com  a crèdit. 
Després saltaríem al Patronat en el Patronat nosaltres el que hem fet i tampoc és cap  
sorpresa, perquè ja ho hem fet sempre quant es fa la liquidació, o compte general és 
fer una comparativa que ve molt ben explicat en el format d’aquest any, per exemple 
hem observar en una partida del Patronat servei recepció d’equipaments socioculturals 
i esportius que ha passat de 211.000,00 a 100.000,00 segur que té alguna explicació 
si vostè me la pot donar i altres partides petites, com les activitats i serveis d’arts 



 

 

 

plàstiques, que passa de 18.000.000 a 0€, no sé sí és perquè desapareixerà aquest 
servei o no? o es donarà externament? 
També per exemple en temes com en plans educatius, l’entorn i les seves activitats, es 
tona a pressupostar 40.000.00€, però cal recordar que en el 2017 era la mateixa 
quantitat, és la mateixa quantitat i no s’ha gastat absolutament res!  Vostè ha parlat del 
tema de Serveis Socials de les ajudes, nosaltres hem apuntat aquí Programa Ajuts a 
Famílies en crisis, aquesta vostè no l’ha dit  663.400,00 les previsions per l’any que ve 
són 513.000,00 és a dir que baixarien uns 150.000,00€, que pensem que és una 
diferència important. 
Altres programes com l’Eficiència Alimentaria que també les previsions baixen un 50%. 
En els Serveis d’atenció domiciliària ho ha comentat que en una partida la 
dependència puja 20.000,00€ mentres que la domiciliària social baixa dintre de la 
normalitat, hem vist programes de la gent gran que redueixen de 10.000,00 a 
2.000,00. 
Del Pla de Salut les activitats d’aquest pla de salut es mantenen però repeteixo en 
aquest any no s’han gastat absolutament res!. 
Treballs realitzats per altres empreses en una Àrea de Mitjans de Comunicació, que 
puja 20.000,00€, no hem pogut veure en la memòria a què corresponen? Del que ha 
parlat vostè de les subvencions correcte no correcte bé, perquè ara veig que han 
augmentat i bastant la previsió. 
Hi ha un tema que sempre se’ns   queda pendent i a veure si algun dia podem aclarar, 
és una subvenció que hi ha per Institucions Religioses Ntra. Sra. de la Mercè 
10.000,00€, que sempre surt però que mai hem aconseguit esbrinar a que correspon 
aquesta subvenció?. 
Les activitats esportives segur que té una explicació de 19.000,00 l’any passat a 
109.000,00, es mantenen els convenis, tot i que li tinc que dir Sr. Casasayas que hi ha 
alguns Convenis que no estan dotats per l’any que ve, suposem perquè és deu tenir 
que renegociar que negociar amb les entitats, creiem que una partida que ja es va 
avançar en el seu dia de l’any.Cererols, 42.000,00, i en resumides comptes per acabar 
en aquesta comparativa en el Patronat, veig que augmenta a la partida de la Festa 
Major de 50.000,00 a 90.000,00, i també augmenta la partida de les Festa del Roser 
de 44.000,00 a 50.000,00, això ja s’ajusta més al que són les despeses d’aquestes 
festes, i l’únic que ens estalviaria es tenir que fer una modificació pressupostaria com 
acostuma a passar quant passen aquestes festes. 
En quant al tema de les plantilles coincideixo amb el que ha dit el meu company José 
Simón, en el tema de l’Ajuntament, no hi ha informe ni favorable ni desfavorable vaig 
parlar amb algunes de les membres del Comitè i ens va dir que estaven en principi 
d’acord veig que vostès no amortitzen i em sembla bé places, però sí que fan algunes 
transformacions, em sembla també una idea, que vostès estant treballant, que 
pensava que la diria Sr. Casasayas, ja ho fan en altres llocs, que és el intent o el 
treball que se està fent per la creació d’una oficina d’atenció al ciutadà, la memòria de 
l’alcalde així consta entre l’Ajuntament i la Diputació, s’estan fent uns treballs, i entenc 
que vostès estan fent unes transformacions, així també ho diu l’informe del Cap de 
Recursos Humans, que no semblaria malament. 
També els hi diria que hi ha una cosa que també ens preocuparia de la plantilla de 
Patronat, en concret de l’Ajuntament perquè la gent es faci una idea, hi ha 190 places i 
45 vacants aquest seria el resum final, i com deia un tema que també surt en el que és 
el Patronat que són, m’agradaria preguntar quin és l’estat de les cinc places 
reservades per les persones amb discapacitat física:  



 

 

 

Hi ha una plaça de delineant, una d’auxiliar administratiu, i de conserge-ordenança, i 
dos de porters a les escoles. M’agradaria saber en quina situació estan, si estant 
cobertes, no!  i aquest és el mateix cas el Patronat on també hi ha les places 
corresponents com a l’Ajuntament  del Patronat que veig que el José Simón  basat una 
mica amb el que és el  tema del informe que aquí sí que es negatiu existeix, ho ha dit 
però aquí sí que hi ha un fet sintomàtic en respecte a la plantilla de l’Ajuntament, la 
comparativa de les places, els llocs de treballs són 236 i 149 estan pendents com a 
vacants, així com l’Ajuntament entraria i bé dintre de la normalitat aquí troben que és 
molt gran i excessiu les places de vacants. També tindríem que comentar les cinc 
reserves per discapacitats físics, algunes d’elles no estan cobertes. També voldríem 
conèixer el ràtio de contractacions o de places que s’han cobert de les persones que 
han estan jubilades, aquesta seria fent un repàs una mica llarg però com ha dit el 
regidor, jo crec que és un dels temes més importats conjuntament amb els impostos 
que tractem amb aquest Ple, gràcies per l’atenció. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Vagi per endavant que estarà complicat donat 
resposta a tot el que han dit, però si que em brindo a que ho fem en aquest transcurs 
que tindrem de tot un mes per veure les al·legacions, per tant les coses que no pugui 
contestar ara, o bé perquè no les sé, o bé perquè no hi pres nota, pues les anirem 
veient a mesura que les anem veient. Bé me descuidat una cosa, tots vostès tenen raó 
no he parlat de la plantilla de personal. La plantilla de personal en quant a l’ajuntament 
si s’han fixat vostès estem traspassant places de laboral a places de funcionari, i el 
que estem fent és una transformació de tres places que ja estan dotades, passar-les a 
altres administratius o auxiliars administratius o al altres funcions, per lo tant la plantilla 
de l’ajuntament es manté i fent aquest traspàs de places. En canvi la plantilla del 
Patronat estem creant 4 places, una plaça de treballador social, 2 places d’educador 
social i 1 plaça d’administratiu amb dedicació completa i estem modificant una altra 
plaça, per lo tant estem creixent en aquest cas 4 places dintre del patronat. I ho fem 
perquè ens requereixen en alguns dels nostres serveis, ens requereixen un ratis de 
personal que actualment no estem complint i a través d’aquestes places creades pues 
acabarem ja amb els ratis que ens demanen. 
Respecte al tema de les...informes que fa el comitè, em consta que el comitè de 
l’ajuntament no ha fet informe, no és que estigui a favor o en contra, senzillament no 
ha fet informe, i la plantilla del patronat si que ha fet informe que en aquest cas diuen 
que no informen favorablement, tindran els seus motius evidentment, però no es que 
diguin que l’actuació que estem tenint amb el personal és una actuació correcta. 
En quant al que han preguntat també respecte al personal de com estaven el conveni 
col·lectiu, és molt laboriós, és  un conveni que  ha tingut moltes reunions, és un 
conveni que ha costat molt de posar-se d’acord, que ara falten només 4 serrells per 
tanca’l, creiem que pot estar tancat abans de final d’any i que afortunadament 
arribarem a un acord que no serà ni molt bo per l’ajuntament, ni molt bo pel treballador, 
quedarà entremig, que és l’avantatge que hi ha amb els convenis que es negocien 
durant llarg temps. També dir-les que...ja els hi hem dit alguna vegada la manera més 
fàcil d’arribar ràpidament a un acord de conveni és accedir a tot, però nosaltres creiem 
que si bé ens devem al bon tracte dels empleats del patronat per la feina que fan, 
també ens devem a la cura dels diners que els martorellencs aporten al patronat, per 
lo tant estem entre mig, per tant hem de buscar aquell acord que sense ser greument 
lesiu per l’ajuntament sigui beneficiós pels treballadors del patronat, això és lo que es 
fa difícil, però afortunadament els negociadors ens diuen que estan a punt de signar un 



 

 

 

preacord. Per tant bé en quant al personal a l’ajuntament es mantenen les places i al 
patronat se’n creen 4 i se’n transforma una.  
També dir-les, com aclariment ehh, que encara que diguin que les places són vacants, 
no vol dir que no estiguin ocupades, estan ocupades moltes d’elles interinament, 
saben tots vostès que fins l’any passat era molt difícil de treure a concurs, de fer 
oposicions a les places, no ho deixaven fer, ara aquest any hem començat ja a fer 
oposicions, vam començat per una plaça d’auxiliar administratiu, després hem 
començat per places de la guàrdia urbana i ara continuarem traient a concurs totes 
aquelles places que les lleis ens deixin treure a concurs. Per tant la voluntat d’aquest 
equip de govern és treure a concurs totes aquelles places que la llei ens deixi. 
Evidentment els concursos oposicions tindran el resultat que tinguin, en principi són 
oberts i per tant es pot presentar qui vulgui en aquests concursos. 
Jo Sr. Simón en quant al tema de la dificultat d’accedir a l’expedient electrònic, ens ho 
va manifestar la Sra. Moreno l’altre dia, no sé com han anat les converses amb 
secretaria sobre aquest tema, però també estarà amb mi en què els hi vam entregar 
en paper tot lo que és els informes oficials del pressupost, per tant si bé no podien o 
no tenien l’accés, no vostès com a grup polític, sinó la persona que es mirava els 
pressupostos, perquè com a grup polític entenc que si que tenien accés en els 
documents del patronat crec que a través d’altres persones del seu grup, però si que 
disposaven de la documentació en paper. Evidentment té dos maneres, suposo que la 
Sra. Moreno ens va dir que hi havia una sèrie de  coses a millorar i suposo que les 
podem portar  terme en breu. 
Evidentment Sr. Simón el pressupost està fet pel mateix equip de govern que l’any 
passat, per lo tant és continuista, no els hi diré que és diferent a l’any passat, al 
contrari, s’assembla molt al de l’any passat, però això ja ens ho podíem imaginar. 
També l’hi he acceptat que el tema del reglament vostè ha dit de subvencions, jo diria 
d’aquesta subvenció de l’IBI , que és la que no hem pogut tirar endavant aquest any, 
entenc que és això i cada vegada que ens hem vist aquí vostès m’ho han reclamat i jo 
li he dit escolti ja casi, ja casi,  i al final aquest casi no ha tirat endavant, en el moment 
en què ho tinguem seran coneixedors i podran participar-hi amb les aportacions que 
vulguin i evidentment tal com els hi a dir el alcalde si durant aquests dies d’exposició 
pública fan aportacions en poden parlar i ens les poden mirar conjuntament. El que si 
els hi demanaria és que la nostra intenció com tots vostès saben, és que en el mes de 
desembre el pressupost quedi aprovat definitivament, per lo tant tindríem que anar una 
mica lleugers a l’hora de fer les consultes o propostes que vostès volen fer per tal de 
poder-les incloure, ja veurem de quina manera en els pressupostos de l’ajuntament. 
Ah una cosa els hi volia comentar, vostès han disposat aquest any, crec que l’any 
passat també, però aquest any amb tota seguretat perquè vostès mateixos ho han dit, 
d’un estat d’execució, tenim un problema am l’estat d’execució de despeses capítol 4, 
estem posant en marxa un nou mòdul  de la comptabilitat, aquest nou mòdul de la 
comptabilitat fa efecte al capítol 4, per lo tant hi ha moltes i moltes subvencions que no 
apareixen en la comptabilitat com a pagades, però que ha n estat pagades, que estan 
en un procés diguéssim, un procés paral·lel que el que fa és en el moment en què 
aquest mòdul funcioni apretant el botó que sigui , no sé jo quin botó és, totes aquestes 
subvencions passant, el pagament passa a les partides adients. Per això en algun cas 
han trobat que escolta’m això com pot ser que sigui així, jo mateix vaig tenir la mateixa 
pregunta en algun cas, perquè sabia casos que havia passat, però no sabia que hi 
havia mots més casos d’aquest tipus. Per tant en el capítol 4 si vostès volen els hi 
podem passar la relació de transferències fetes que no estan posades en l’estat 



 

 

 

d’execució que els vam enviar i així podran veure quines subvencions han esta 
pagades i quines subvencions estan pendents de traspassar-se a les partides 
absolutament  comptables. 
En quant al tema d’inversions que jo mateix els hi dit que les inversions en el 
pressupost inicial són inversions que pel seu import estan per sota dels imports que hi 
havia els anys anteriors, els hi confirmo que són inversions que hem mirat que siguin, 
que puguin ser, puguin entrar dintre de l’aplicació dels romanents. Per tant totes 
aquestes partides que veuen que sobre tot de via pública, o sobretot d’edificis, totes 
aquestes partides seran suplementades en el moment en què tinguem el romanent de 
tresoreria disponible, per això els hi he comentat quines, al darrera de cada nom, quin 
són els carrers o molts del carrers que seran efecte de remodelació durant l’any vinent. 
Respecte la partida aquesta que m’ha comentat vostès de subvencions a les famílies 
necessitades, si que expressament els hi he explicat que en el pressupost del patronat 
el total de la partida de benestar social, tot i que aquesta partida concreta de 
subvencions ha baixat, el total de la partida de benestar social ha pujat un 2 i pico %, 
per tant això vol dir que hi ha hagut transvasament  entre partides, però el volum de 
diners dedicats a benestar pel patronat és un 1,5 superior al de l’any anterior, això en 
el moment en què quedi transcrit el que els he dit de com comparava benestar social 
del patronat de l’any 2017 a l’any 2018, en aquest cas veuran que la partida en global 
si que té un petit increment, no sé si he contestat en el tema de les places, jo crec que 
ja li he dit en el tema aquest de les 45 vacants, o 149 vacant, no són vacants. El tema 
de les places reservades per gent amb algun tipus de discapacitat, la major part d’elles 
estan ocupades, la major part d’elles, i per tant totes aquestes encara que digui 
vacants no vol di que no estiguin ocupades, vol dir que estan ocupades interinament, 
per lo tant les traurem a concurs tant aviat ens ho permeti la llei. Efectivament jo he dit 
que era menys del 50%, el endeutament està en el  47%, és un endeutament 
relativament còmode per poder treballar i per no estar greument penalitzat  pel tema 
dels interessos. 
La resta de coses que ¡han ant dient i que les han di de forma molt ràpida en el 
moment en què, demà mateix  si en volen transmetre aquests dubtes que els hi ha 
sorgit, intentaré contesta-les-hi però amb dades, ara me és impossible començar a 
buscar dades per aquí, però ja els hi contestaré el que m’han dit. 
   
El Regidor Sr. Vicente Casal diu: Bueno más o menos va quedando claro  de que no 
hay convenio todavía, comenta el Sr. Casasayas que falta un poquito, yo pregunto y si 
falta un poquito no se podía haber dado un arreón, porque hoy ha mandado un correo 
el patronato del sindicato del patronato diciendo que no los habíais llamado ni para 
negociar, vale?, yo me pregunto si falta un serrell, parece que esté negociando el 
padre de Neymar, porque llevan años, el último convenio a lo mejor lo firmó León, son 
4 convenios lleváis años. Bien evidentemente si se pudiera votar por separado como 
se hacía antiguamente las plantillas y el presupuesto pues votamos en otro sentido, 
pero bueno habida cuenta de que no hay un  acuerdo con los empleados, que yo sé 
que no es fácil, cada uno barre para su parte, al final la solución esté en el medio, pero 
hay que ceder por las dos partes, y hombre si era la voluntad del ayuntamiento , o por 
lo menos lo que nos comentan los representes de los trabajadores, es no convocar 
para no unir, no convocar para intentar llegar a un acuerdo o que ya es un acuerdo 
común, y luego desde arriba te lo echan para   atrás pues nuestro voto en este caso va 
a ser la abstención.    
 



 

 

 

El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Casal, deixi’m dir-li per això que jo que ho 
conec, tot i que no participo de les negociacions de convenis col·lectius amb els 
representants dels treballadors del patronat, li puc donar que s’han reunit moltíssimes 
vegades, només per puntualitzar les vegades que s’han arribat a reunir i que aquesta 
nota que vostè a vist i que passen al correu genèric que va a tots els correus de 
l’ajuntament, el que venen a dir és que com normalment sempre l’informe és 
desfavorable i que s’havien de reunir aquest mes i encara no els hem trucat, o no hem 
quedat en el dia per aquest mes que la Sra. Canal em diu que és així, però jo li puc 
donar fe  de què ens hem reunit moltíssimes  vegades i portem temps negociant, però 
tal com deia el regidor d’hisenda era fàcil arribar a un acord, si cedeixes absolutament 
en tot, si dius que si a tot ja està ehh, però és clar és que nosaltres tenim l’obligació de 
defensar els interessos d’aquest ajuntament, que en definitiva són els interessos del 
conjunt dels ciutadans de Martorell,   i al davant hi ha el representant dels treballadors 
que tenen lícites i legítimes aspiracions, com és lògic i normal i el que busquem és 
aquest equilibri, però pensi que estem parlant d’un augment de massa salarial global 
de més del 10% que això no passa en cap dels ajuntament de jo conec en aquests 
moments, en cap, ara també li diré que allò que anem a fer és una cosa justa, i que 
fins ara la situació que hi havia era irregular, és a dir hi havia 4 convenis col·lectius en 
una empresa que és única, i per tant sempre hem estat els primers en dir això és una 
situació irregular que hem de resoldre, ara bé com vostè sap quan fusiones 4 convenis   
sap que passa, que tothom demana el millor de cadascun dels 4 convenis, i és lícit i 
legítim i ho acceptem ehh, entengui’m, però hem de buscar un equilibri financer. Per 
tant una negociació d’aquest tipus s’allarga més del normal perquè no és fàcil, és 
complex, i per això li faig aquest aclariment perquè veig que vostè insisteix bastant en 
aquest tema i jo l’únic que he volgut és donar fe de què els regidors que s’encarreguen 
de fer la negociació col·lectiva amb els representants dels treballadors han fet i estan 
fent una gran feina, al igual que els representants dels treballadors que no és fàcil 
perquè fusionar 4 convenis en un de sol i en diferències de condicions de treball 
diferents ara mateix, i que han de acabar sent les mateixes condicions de treball doncs 
no és fàcil, també li diré, i és veritat que fa mesos que estem en els serrells, mesos i 
amb la negociació dos anys, però en els serrells mesos, però ara bé aquests serrells 
costen, però li puc dir que lo que és la massa salarial global, les remuneracions globals 
estan pràcticament acordades, és a dir, allò que ens costarà de més a l’ajuntament 
això està pràcticament acordat, ara la distribució, al menys pel que m’expliquen els 
regidors eh, la distribució en alguns segments molt concrets que no acaba d’haver-hi 
acord, i aquest és  el tema dels serrells, els hi vull explicar perquè com que veig que 
vostès hi pateixen en aquesta negociació de conveni col·lectiu i vostès són 
reiteradament ens ho demanen, només li vull posar en antecedents. I efectivament 
ells, els representants dels treballadors, defensen els interessos dels treballadors de 
l’ajuntament, com és normal, però nosaltres hem de buscar aquest equilibri que no és 
fàcil, perquè repeteixo tal com deia el regidor d’hisenda, si al començament haguéssim 
dit que si absolutament a tot doncs en un mes ho haguéssim tingut resolt, però la 
nostra obligació és defensar els interessos generals dels recursos públics que tenim a 
l’ajuntament de Martorell que en definitiva són els del conjunt de la ciutadania de 
Martorell. Només això Sr. Casal per aclarir-li.  
 
El Regidor Sr. José A. Simon diu: Només per aclarir-li Sr. Fonollosa vostè fa un any 
vostè va dir que quedaven 4 serrells, fa un any avui, i ara va dir que fa uns pocs 



 

 

 

mesos, com a mínim fa 12 de mesos, perquè al novembre del 2016 vostè va dir que 
abans de finalitzar l’any estaria,  
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Simón, li explico, jo fa un any vaig dir que m’encantaria... 
 
El Regidor Sr. José A. Simon diu: No, no, va dir que estaria signat, bueno a l’acta 
 
El Sr. Alcalde diu: Que la meva voluntat és que clar, quan es negocien dues parts la 
voluntat no es mai d’una part Sr. Simón i vostè això ho sap perfectament. Jo li vaig dir 
que el que a mi  m’hagués agradat és que haguéssim començat l’any 2017 amb el 
conveni aprovat.  Tota manera, tota manera,  el que aprovem té efectes retroactius en 
condicions econòmiques des de l’1 de gener del 2017 i això ho saben, per tant 
independentment de que s’aprovin més tard els efectes econòmics seran de l’1 de 
gener del 2017 que era com estava previst si haguéssim aprovat a finals de l’any 
passat, que a mi m’hagués encantat, li dic de veritat, per que jo entenc que a les 
negociacions hi has de destinar temps, però en aquest cas jo li reconec se’ns està 
allargant massa, però és clar hem de tenir un bon acord i el bon acord depèn de les 
dues parts. 
I jo el que li puc dir és que per part de l’Ajuntament els regidors que estan dedicats, 
que no son un, son més d’un,  que estan dedicats a intentar tancar aquest conveni al 
igual que els tècnics de recursos humans de la casa que també estan dedicats a això 
hi estan posant tots els esforços, però és clar hem d’arribar a un acord just per 
ambdues parts que jo crec i repeteixo, li torno a dir, i si repassa vostè l’hemeroteca de 
les actes és que jo li vaig dir que jo tenia la ferma voluntat d’intentar a tancar-lo però 
no depèn només de nosaltres.  Al igual que li dic que a mi m’encantaria que abans de 
Nadal això ho tinguéssim tancat, francament, ara, li repeteixo no depèn només 
d’aquesta part, depèn d’ambdues parts, per que el que volem és tenir un bon conveni i 
és això, només li dic això.  I els serrells fa mesos, no fa un any, 
Jo fa un any jo li vaig dir que a mi m’agradaria que hi hagués un tancament satisfactori 
per les dues parts, els serrells fa mesos que li dic, això sí.  Abans de l’estiu li vaig dir 
que hi havia uns serrells que encara hi son i malauradament encara hi son Sr. Simón 
però es això i jo entenc que tots tenim ganes de que es tanqui el conveni però jo estic 
segur que 
Però vostè, vostè vol tant com jo doncs que sigui un conveni just però també 
salvaguardant els interessos de l’Ajuntament de Martorell, segur, i els dels 
representants  dels treballadors, segur per tant és buscar aquest equilibri. 
Digui, digui Sr. Simón.  
 
El Regidor Sr. José A. Simon diu: Només un incís també, tant vostè com el regidor 
Casasayas deia que lo fàcil era accedir a tot a l’hora de signar un conveni, esta clar, 
però mirin un parell de dades. 
Si s’envia un interlocutor adequat i amb capacitat de decisió millora aquesta 
negociació.  Si l’Ajuntament en aquest cas té una proposta concreta clara i transparent 
millora tota aquesta negociació. La part dels treballadors a nosaltres això no ens ho ha 
fet arribar o sigui una cosa és posar un extrem de accedir a tot i l’altra part és lo primer 
tenir un interlocutor clar i que pugui prendre decisions que no arribin a un acord  i 
després resulta que aquest acord ara val ara no val i resulta que els acord van tirant 
endavant, van tirant enrere i no hi ha una proposta clara. 



 

 

 

Segon, tenir lo que dèiem una proposta clara i concreta per part de la part de 
l’ajuntament. 
I tercer, anar de cara amb els treballadors, si aquestes tres ítems no funcionen és lo 
contrari d’accedir a tot, és la nostra proposta i l’informe que deia el company Casal que 
ha arribat, el comitè d’empresa diu que és que no tenen data per la propera reunió, ells 
amb aquest informe diuen que la cosa no va bé, o sigui que contrasta una mica l’opinió 
de falten serrells i està tot molt bé, amb la part treballadora que diu la cosa no va bé, 
com a mínim això és lo que diu aquest document, entenc, això pel que fa a la part del 
personal. Sr. Casasayas vam arribar entenc que a un acord per intentar que tota la 
documentació no estigués en paper, no haguéssim de venir aquí a consultar-ho tot, 
per això era la proposta que li fèiem la setmana passada i per això és si vostè entra a 
la documentació que ha d’haver penjada al pressupost al ple d’avui no està aquesta 
documentació, entenem que tot això ens hem de posar entre tots per intentar que tot 
això i sigui per facilitar tota aquesta tasca no per continuar donant tot en paper i tot 
vaja entenc que no. 
I per altra part hi ha coses que continuen com sempre, vostè avui explica aquestes 
inversions amb una mica de detall però fins ara, tu lo que tens és el títol, o sigui has 
d’aprovar o no aprovar i dir la teva posició a unes inversions que és una part important 
o la més important casi, només amb el títol, o sigui obres a Can Casas, però que hi ha 
al darrera, els hi hem dit cada any, bueno presenti’ns el projecte, o la idea o una mica 
d’esbós, com a mínim que sapiguem quan votem que votem tots perquè és que al final 
aquí no hi ha res, no veiem res, això dificulta poder votar, pues escolta aquí faran 
obres a no sé on, però que faran, perquè clar al final, i si hi ha projecte que entenc que 
si, que per això hi ha un pressupost, entenc que tota aquesta part és la que s’ha de fer 
abans de presentar el pressupost i abans de dilluns passat i abans de dijous passat, 
sinó és que és creure en què es farà tot molt bé i que és lo que tothom necessitem. 
Creiem que aquesta part li diem cada any, crec que es pot fer i no comportaria una 
dificultat afegida per l’equip de govern, de compartir lo que l’equip de govern proposa, 
com li dèiem abans nosaltres tant bon punt quan això surti publicat li entrarem, ja les 
tenim, li entrarem  perquè les puguem valorar conjuntament i veure si entre totes les 
que presentem hi ha algunes que puguem entre tots aprovar i tirar endavant pel 2018, 
per això com li dèiem al principi  el nostre vot en aquest sentit serà d’abstenció. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Simón només abans de què intervingui el Sr. Tomás,  li dono la 
paraula a la Sr. Canal perquè ella em demanava per aclarir-li aquest tema del conveni, 
de les dates i tot això. 
 
La Regidora Sra. Núria Canal diu: Només li volia comentar Sr. Simón en referència 
amb les seves paraules que certament quan diem serrells són serrells, és a dir, és cert 
que ha estat una negociació llarga i cert que han estat dos anys, és cert que es va 
presentar un primer document de treball i a partir d’aquí hem començat a negociar el 
conveni, és igualment cert també que el que queda és traduir de forma jurídic tots els 
acords que s’han arribat, per tant al final d’aquesta setmana, o a tot estirar el principis 
de la setmana que ve, tots aquests acords quedaran plasmats en un document i el que 
falta és traduir tot això en números que és l’acord que també es va arribar amb el 
patronat, amb el comitè del patronat perdó. El que ens està dient el president en 
aquest cas que és qui ha emès la nota, és que aquesta cita de traduir tota la part 
jurídica i tot el redactat, que ja hem quedat d’acord en números, és el que ella està 
esperant o el que el comitè està esperant, no que portem unes negociacions que no 



 

 

 

han arribat enlloc o que estan descontents, senzillament ens queda aquest darrer pas, 
que és el que evidentment els hem d’emplaçar i tenen raó els vam dir que els citaríem i 
estem pendents de fer-ho. 
 
 El Regidor Sr. José A. Simón diu: Només si és veritat que queden un parell de 
serrells i que això en les properes setmanes estarà els hi proposem que al proper ple 
doneu compta de què s’ha signat aquest acord i els hi facilitarem. 
 
El Regidor Sr. Lluís Tomás diu: També seré breu, com ha dit el regidor Casasayas 
m’he apuntat quatre coses de les que ha dit, també quedem emplaçats regidor 
Casasayas a veure’ns en aquesta trobada i jo a part de les propostes que el meu grup 
li pugui fer, no es preocupi que algunes de les coses i també entenc que és dificilíssim 
contestar tot el que el meu grup hagi pogut preguntar, però aquestes inquietuds o 
dubtes jo li faré arribar el  més aviat possible independentment de les propostes per 
ser incloses o no en el pressupost. 
Vostè ha parlat de 4 places d’increment en serveis socials, justament això confirma el 
que la nostra regidora Remedios Márquez va comentar en la comissió de PMSAP 
quan preguntava si havia canviat el ràtios, es va comentar que de fins ara era de 
15000 habitants, vostè va explicar, nosaltres haguéssim esperat una resposta a on es 
digui que estaria també en condicions dels informes que hi hagi,  de la gent que cobra 
la PIRMI, de fet jo parlava amb la regidora aquell dia un al costat de l’altre i ho 
comentàvem aquest tema, o sigui que l’increment i ens sembla fantàstic en aquestes 4 
places, ve motivat per tot aquest canvi que ha hagut en... o gran part en aquest 
sistema, així va lligat  en el que és l’Addenda que tindrem que acabar cobrant, tot i 
això ens encanta que s’hagi augmentat la plaça, però la pregunta aquell dia en la 
comissió de  serveis de PMSAP era aquesta. No voldria tampoc estendre’m en el tema 
del conveni, però si que hi ha algunes coses, nosaltres ho anem seguint, com la resta 
de regidors, entenc que el regidor Casal acaba d’aterrar i només ha rebut segurament 
els dos últims escrits o informes del comitè, nosaltres avui ens hem posat en contacte 
amb ells i justament espero que el que comentat la regidora Canal s’acabi produint, 
ells tenien una assemblea la setmana passada a on ells volien acabar d’explicar totes 
aquestes negociacions, però al final la documentació pel que sigui no el van rebre, jo 
entenc que això és corregirà i ho tindran el més aviat possible. Si que hi ha algunes 
parts, o alguna part de l’informe a on de fet els hi preocupa un tema  que nosaltres 
també hem comentat algunes ocasions, sobretot en la junta rectora, és el tema dels 
serveis externs que s’estan donant, i una de les preguntes era saber quantes de les 
places que hi ha s’estan donant externament, que ja consten en la plantilla, quants 
llocs de treball? 
També una altra de les coses que nosaltres i els companys de MM ja hem comentat 
en alguna junta rectora, és sobretot i hem insistit molt des de que es van crear o es 
van renovar les borses de treball, és quan llocs s’han cobert relacionats amb aquestes 
borses de treball?, però sobretot important, quants llocs s’han cobert de persones que 
estan a la borsa de treball, però que han estat contractades com a personal extern per 
una empresa?. Són temes que en aquest informe surten que a nosaltres també ens 
preocupen i ja ho hem vingut preguntant.  
I per acabar si que li agradaria regidor Casasayas a vostè ha dit que creu, pensa, i 
entenc que no ho tingui ara aquí a ma, les places del discapacitats que, físics, que hi 
ha en l’ajuntament i en el patronat, Sr. Casasayas si vostè m’ho pot fer arribar el més 
aviat possible quines places estan cobertes ehh dels discapacitats, no parlo de les 



 

 

 

places que està treballant gent, amb tot el respecte i estima del món, gent del CET,  
que no són justament aquestes places, això si igualment li traslladaré, entenc que fan 
una bona feina, però a mi em preocupa el tema de la plantilla i em sembla  super bé la 
tasca d’integració d’aquests treballadors del CET, però aquesta no és la seva plaça. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Sempre ens porta una mica de polèmica el 
comentar els informes que fan els comitès d’empresa sobre la plantilla, etc, jo amb 
això no vull entrar, però si que vull aclarir només una cosa, aquí diu “encara ens 
preocupa més, en lo que ens han enviat avui eh, que el capítol 1 previst per l’any 
vinent sigui inferior a l’actual”, diu textualment lo que els han enviat a vostès, any 2017, 
que és lo actual, 5812000 € de pressupost, any 2018 6003000 € de pressupost, sinó 
resto malament són 190000 més l’any 2018 que el 2017. Per tant no sé a que fan 
referència, potser fan referència a una altra cosa, però tal com ho diuen aquí, en 
aquesta comunicació diuen encara ens preocupa més que el capítol 1, queda clar el 
que és el capítol 1, previst per l’any vinent sigui inferior al actual, no és veritat, ja ho 
poden comprovar vostès mateixos a la informació que tenen, la diferència són 190000 
€ més l’any 2018, que el 2017. Per tant de vegades encara que surtin escrites les 
coses, va bé contrastar si el que diuen es acurat o no és acurat, en aquest cas, i 
entenen que quan parlen de capítol 1 és capítol 1, no tenen raó en dir això, la 
diferència són 190000 €. Això només per aclarir aquest comunicat que jo no l’havia vist 
fins ara, al dir vostès que havien rebut això jo avui no ho havia vist, hi mirat ara i dic 
això no pot ser el que estan dient. M’ha costat un minut comprovar-ho i efectivament 
no és veritat el que diuen en aquest punt concret eh, per això dic que aquest 
comunicats amb el coneixement que tenim tots plegats de la informació pues 
contrasten amb la informació que tenim a veure si és veritat o no. 
També en aquesta ocasió ho he estat involucrat directament amb la negociació de 
conveni, però si en moltes altes negociacions de conveni, tant aquí com fora d’aquí, i 
tots vostès saben perfectament que les preses no són bones conselleres, una cosa es 
que triguem tant, però les preses en aquest cas no són bones conselleres i sempre els 
acords no en convenis, en convenis, a l’hora de vendre, a l’hora de comprar, o l’hora 
de negociar qualsevol cosa, totes aquestes, les converses, si vols un acord ràpid 
sempre és més perjudicial, que si és una cord treballat. Per dir-ho d’alguna manera. i 
entenc que hem trigat molt eh, però no crec que sigui just assumir que tota la culpa e 
trigar molt sigui de la part de l’ajuntament diguéssim. I per altra banda dir-li Sr. Simón 
també que el tema de l’ interlocutor adequat, jo crec que hi ha prous interlocutors 
adequats en la reunions com per prendre determinacions. Una altre cosa és que a 
l’igual que fa el comitè, que ho ha de passar per una assemblea a l’hora de dir això ho 
acceptem o no ho acceptem, en aquest cas també l’equip de govern en ple te que dir 
si la decisió o l’objectiu que ha pres la persona que està negociant és adequat o no 
dintre d’uns termes, igual, insisteixo igual que el comitè té desprès que refrendar-ho 
amb l’assemblea, hem de jugar am les mateixes cartes amb això, per tant les persones 
que estan al càrrec de la negociació tenen capacitat per prendre determinacions el que  
sempre és aconsellable comentar-les amb la resta de l’equip de govern, no vull entrar 
en més polèmica en això perquè és un tema que el tinc claríssim que les negociacions 
no són bones quan són molt ràpides, estic convençut d’això. 
En quant el tema també que parlen, estem més que en pressupost, estem en temes 
així de personal, de què tenim molta externalització i jo els convido a que mirin la 
quantitat de gent que treballen per l’ajuntament en comparació a altres ajuntament, 
preguntin-se vostès si les llars d’infants dels pobles propers són municipals o són 



 

 

 

externes?, aquí són municipals i la gent és de plantilla, si les escoles de música són 
municipals o són externes?, aquí són municipals gent de plantilla, si algun ajuntament 
té un CET propi o el té externalitzat? Aquí és propi i tenim les 22 persones que els he 
dit abans en la plantilla de l’ajuntament, si els monitors esportius, tot i que n’hi ha uns 
quants que no són de la plantilla, hi ha molts que si són de la plantilla, per tant l’única 
manera de saber si és veritat o no és veritat que aquest ajuntament té un excés 
d’externalització és mirar el número de plantilla comparat amb altres ajuntaments del 
mateix tamany que nosaltres i se’n donaran compta de què l’externalitació de 
l’ajuntament de Martorell és molt més baixa, moltíssim més baixa que a ajuntaments 
dels voltants, poden mirar Esparreguera, poden mirar Olesa, poden mirar Sant Andreu 
de la Barca, Castellví de Rosanes, poden mirar els que vulguin. Per lo tant en això tot 
és millorable, això no em sentiran a dir que estem en possessió  de la veritat, però de 
fet comparativament amb altres ajuntaments estem bé. 
Per tant fins aquí segueixo dient-les-hi que el moment en què ens presentin les 
propostes que volen fer, en parlarem a veure si podem arribar a algun tipus de 
transaccions en algunes de les propostes que vostès ens faran. 
 
El Sr. alcalde diu: Desprès d’un llarg i ordenat els  hi agraeixo a tots els 20 regidors 
del consistori el debat sobre el pressupost general de l’ajuntament de Martorell i el del 
patronat de l’any 2018 i de la plantilla de personal de l’ajuntament i del patronat per 
l’any 2018, doncs ara si procediríem a la votació   
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
-11 vots a favor dels senyors/es 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/es LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ 
ORTEGA, RAÚL ROZALÉN 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 168 del Text refós 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals 
estableix que el pressupost dels ens locals serà format pel seu President i al mateix 
s’hi adjuntaran una memòria explicativa, la liquidació del pressupost de l’any anterior, 
del pressupost de l’exercici actual referida almenys als sis primers mesos, així com un 
avançament de la liquidació a 31 de desembre, l’annex de personal i l’annex de les 
inversions a realitzar en l’exercici.   
II.- La societat mercantil Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal SL ha enviat al 
President el seu estat de previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2018. 
III.- El Consell Rector del Patronat, en sessió celebrada el dia 13 de novembre, va 
acordar proposar al Ple, l’aprovació del projecte de pressupost del PMSAPM per a 
l’exercici 2018, conformat pels mateixos documents que els corresponents a 
l’Ajuntament.  
IV.- Sobre els estats pressupostaris i comptables establerts en els paràgrafs anteriors 
l’Alcalde ha format el pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 
2018 que ha estat prèviament informat per la intervenció.   



 

 

 

V.- Mitjançant Memòria de l’Alcaldia, es proposa l’aprovació de la Plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Martorell per a l’any 2018, acompanyada de l’informe de Recursos 
Humans corresponent. 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord:  
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de L’Ajuntament de Martorell per a 
l’exercici 2018 format pel pressupost de l’Ajuntament, el pressupost del Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i l’estat de previsions 
d’ingressos i despeses de la societat Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal SL 
amb el detall que tot seguit s’especifica:   
 

INGRESSOS 
Capítols Ajuntament PMSAPM Gesol sl CONSOLIDAT 

1. Impostos directes 17.575.000,00 0,00 0,00 17.575.000,00 
2. Impostos indirectes  800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 
3. Taxes i altres ingressos  4.686.450,00 3.736.214,40 34.795,00 8.457.459,40 
4. Transferències corrents  8.023.649,00 6.756.021,87 55.410,00 8.063.649,00 
5. Ingressos patrimonials  152.700,00 11.370,00 0,00 101.520,00 
6. Alienació inversions reals  0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Transferències de capital 845.000,00 0,00 31.155,00 845.000,00 
8. Actius financers 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 
9. Passius financers  2.803.265,93 1.500.000,00 0,00 2.803.265,93 
TOTAL 36.386.064,93 12.003.606,27 121.360,00 38.645.894,33 

DESPESES 
Capítols Ajuntament PMSAPM Gesol sl CONSOLIDAT 

1. Despeses de personal  8.620.704,13 6.003.321,14 55.000,00 14.679.025,27 
2. Desp. en béns corr.i 
serv. 10.841.288,00 3.068.013,80 11.903,36 13.921.205,16 
3. Despeses financeres  379.608,00 67.000,00 4.550,00 388.608,00 
4. Transferències corrents  7.080.043,87 1.365.271,33 0,00 1.673.883,33 
5. Fons de contingència  0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Inversions reals  5.030.000,00 0,00 0,00 5.030.000,00 
7. Transferències de capital  131.155,00 0,00 0,00 100.000,00 
8. Actius financers 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 
9. Passius financers  2.803.265,93 1.500.000,00 43.655,00 2.846.920,93 
TOTAL 36.386.064,93 12.003.606,27 115.108,36 38.639.642,69 
      Amortitzacions 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 36.386.064,93 12.003.606,27 115.108,36 38.639.642,69 
          
Dif. Ingressos-despeses 0,00 0,00 6.251,64 6.251,64 
Segon.- Aprovar la Plantilla de personal i el quadre de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Martorell, de conformitat amb el detall següent: 
PLANTILLA DE PERSONAL I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE 
L'AJUNTAMENT DE MARTORELL 2018 

1) PLANTILLA DE PERSONAL 
    



 

 

 

PERSONAL FUNCIONARI 
    A) HABILITACIÓ DE CARÀCTER ESTATAL   

 GRUP PLACES VACANTS RES. 
DISC. 

Secretari     
Interventor/a A1 1 1   
Tresorer/a A1 1 1   

     B) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL   

 GRUP PLACES VACANTS RES. 
DISC. 

Subescala tècnica   
Tècnic/a Administració General A1 3 0   
Subescala administrativa   
Administratius/ives C1 6 3   
Subescala auxiliar   
Auxiliars administratius/ives C2 22 6 1 
Subescala subalterna   
Conserges ordenances AP 4 0 1 
B) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL   

 GRUP PLACES VACANTS RES. 
DISC. 

Subescala tècnica     
Classe tècnic superior   
Tècnic/a superior arquitecte A1 1 1   
Tècnic/a d'Arxiu A1 1 1   
Classe tècnic diplomat   
Arquitectes tècnics A2 3 3   
Enginyer/a tècnic/a A2 1 1   
Encarregat Sistema Informàtic A2 1 0   
Classe tècnic auxiliar   
Delineants C1 2 0 1 
Tècnic de Recaptació C1 1 0   
Subescala Serveis Especials   
Classe policia local   
Inspector A2 1 0   
Sotsinspector C1 1 0   
Sergents C1 3 0   
Caporals C2 7 1   
Agents C2 34 0   
Classe comeses especials   



 

 

 

Agutzil notificador AP 1 0   
Classe personal d'oficis   
Oficial conductor de Serveis 
Generals C2 1 0   
Oficial electricista C2 1 0   
Peó brigada de serveis AP 1 0   
TOTAL PLANTILLA DE 
FUNCIONARIS   98 18 3 
 
PERSONAL LABORAL 

    A) DEDICACIÓ COMPLETA   

 GRUP PLACES VACANTS RES. 
DISC. 

Tècnic superior arquitecte     
Tècnic superior enginyer A1 1 1   
Lletrat de Recursos Humans A1 1 0   
Arquitecte tècnic A2 2 1   
Tècnic/a Medi Ambient A2 1 1   
Tècnic Seg. Ciutadana i Prot. Civil A2 1 0   
Tècnic de Joventut A2 1 0   
Tècnic de Mercats, Comerç i Consum A2 1 0   
Tècnica d'Ensenyament A2 1 0   
Tècnica de Participació Ciutadana A2 1 1   
Tècnic de Sistemes A2 1 1   
Treballadores socials A2 2 0   
Psicòloga A2 1 0   
Educador Serveis Socials A2 1 1   
Tècnica de Treball A2 1 0   
Tècnica aux. de Gestió Patrimonial C1 1 0   
Tècnic/a aux. d'Informàtica C1 1 0   
Tècnic/a aux. Serv. Mpals. i Medi 
Amb. C1 1 0   
Tècnica aux. Ensenyament C1 1 1   
Tècnic aux. Compres C1 1 1   
Tècnics/ques aux. Treball C1 2 2   
Educador Serveis Socials C1 1 0   
Aux. adm. Serveis Mpals. C2 2 0   
Aux. administratius/ives C2 8 4   
Aux. Serveis Tècnics C2 1 0   
Aux. Informàtica C2 1 0   
Aux. Mercats, Comerç i Consum C2 1 0   
Aux. Informació C2 1 0   



 

 

 

Gravadora de dades C2 1 0   
Monitor/a suport Serveis Socials C2 1 0   
Oficial conductor C2 1 0   
Oficial jardiner C2 2 0   
Oficial paleta C2 2 1   
Oficial electricista C2 4 1   
Oficial conductor mecànic C2 2 0   
Oficial pintor C2 1 0   
Oficial sanejament C2 1 0   
Oficial cementiri C2 1 0   
Monitor vigilant Parc Forestal C2 1 0   
Conserge ordenança AP 3 2   
Peó Brigada AP 11 2   
Porter/a escola AP 5 1 2 
Vigilant de Mercats AP 1 0   
B) DEDICACIÓ PARCIAL   

 GRUP PLACES VACANTS RES. 
DISC. 

Tècnica superior Medi Ambient     
Encarregat Servei Inform. Juvenil C1 1 0   
Treballadora familiar C2 1 0   
Auxiliar Servei Inform. Juvenil C2 1 0   
Monitors/es suport Serveis Socials C2 3 3   
Monitor/a suport Ensenyament C2 1 1   
Agent local Ciutadania i Diversitat C2 1 1   
Vigilant de Mercats AP 1 1   
TOTAL PLANTILLA DE LABORALS   86 27 2 
A) DEDICACIÓ COMPLETA     

  
 GRUP PLACES 

  Cap Protocol i Relacions Instituc.     Responsable Pla Actuació Mpal. --- 1 
  Coordinador Àrea Econ., Org. I Règ. 

Int. --- 1 
  TOTAL PLANTILLA EVENTUALS   3 
  PLANTILLA DE PERSONAL D'AIGÜES 

2018 
   PERSONAL LABORAL 

    A) DEDICACIÓ COMPLETA   

 GRUP PLACES VACANTS RES. 
DISC. 

Oficial paleta     
Oficial lampista C2 1 0   



 

 

 

Oficial de magatzem C2 1 0   
TOTAL PLANTILLA DE LABORALS   3 0 0 
TOTAL PLANTILLA AJUNTAMENT 190 45 5 

 
QUADRE DE LLOCS DE TREBALL 

    PERSONAL FUNCIONARI 
     

LLOC DE 
TREBALL DEPENDÈNCIA 

ESCALA - 
SUB. - 

CLASSE 
GRUP NIV. 

CD 
IMPORT 

C.E. 
MENSUAL 

OBSERV. 

Cap Servei 
Secretaria i 
Patronats 

Secretaria Habilit. 
Nacional A1 30 3.143,34 € Patronat – 

948,58 € 

Cap Servei 
Intervenció Intervenció Habilit. 

Nacional A1 30 2.467,70 € Patronat – 
272,94 €  

Cap Servei 
Tresoreria Tresoreria Habilit. 

Nacional A1 26 1.482,66 €   

Cap Secció 
Patrimoni, 
Governació i 
Srv.Grals. - 
Dedicació 
Patronats 

Secretaria 
Admó. Gral. - 

Tècnica - 
T.A.G. 

A1 24 1.788,57 € Patronat – 
429,81 

Cap Secció 
Urbanisme i 
Contractació 

Secretaria 
Admó. Gral. - 

Tècnica - 
T.A.G. 

A1 24 1.358,76 €   

Cap Negociat 
Obres, Indústries, 
Disciplina Urbaníst.i 
Medi Ambient 

Secretaria 
Admó. Gral. - 

Tècnica - 
T.A.G. 

A1 22 1.198,87 €   

Arquitecte/a 
superior Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
- Tècnica - Tèc. 

Superiors 
A1 22 1.271,41 €   

Tècnic/a d’arxiu Secretaria 
Admó. Especial 
- Tècnica - Tèc. 

Superiors 
A1 22 643,77 €   

Inspector Policia Local 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Policia Local 

A2 22 1.951,77 € Especial 
Dedicació 

Encarregat Sistema 
Informàtic Informàtica 

Admó. Especial 
- Tècnica - 

Tècnic 
Diplomat 

A2 20 1.255,68 €   

Arquitecte tècnic/a - 
Inspecció obres i 
activ. 

Serveis Tècnics 
Admó. Especial 

- Tècnica - 
Tècnic 

A2 20 884,54 €   



 

 

 

Diplomat 

2 Arquitectes 
tècnics  Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
- Tècnica - 

Tècnic 
Diplomat 

A2 20 880,23 €   

1 Enginyer/a 
tècnic/a Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
- Tècnica - 

Tècnic 
Diplomat 

A2 20 880,23 €   

1 Sotsinspector Policia Local 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Policia Local 

C1 21 1.660,71 €   

1 Sergent Policia Local 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Policia Local 

C1 21 1.430,91 €   

2 Sergents Policia Local 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Policia Local 

C1 20 1.465,23 €   

Cap de Grup del 
Servei de 
Recaptació - Tècnic 
Recaptació 

Tresoreria 
Admó. Especial 

- Tècnica - 
Tècnic auxiliar 

C1 18 1.392,69 € Cap Recap. 
– 272,13 

Cap de Grup de 
Pressupostos Intervenció 

Admó. Gral. - 
Administrativa - 
Administratiu 

C1 18 1.382,86 € 

Especial 
Ded. i 

Responsab. 
– 262,31 € 

Administratiu/iva 
Recursos Humans 

Recursos 
Humans 

Admó. Gral. - 
Administrativa - 
Administratiu 

C1 18 957,78 €   

Administratiu/iva 
Recursos Humans 

Recursos 
Humans / OAC 

Admó. Gral. - 
Administrativa - 
Administratiu 

C1 18 795,01 €   

Administratiu 
Tresoreria - 
Patronats 

Tresoreria 
Admó. Gral. - 

Administrativa - 
Administratiu 

C1 18 1.037,61 € Patronat – 
242,60 € 

Cap de Grup 
Urbanisme i 
Contractació 

Secretaria 
Admó. Gral. - 

Administrativa - 
Administratiu 

C1 18 795,01 €   

Cap de Grup 
d'Obres, Indústries, 
Disciplina 
Urbanística i Medi 
Amb. 

Secretaria 
Admó. Gral. - 

Administrativa - 
Administratiu 

C2 18 795,01 €   



 

 

 

Delineant Serveis Tècnics 
Admó. Especial 

- Tècnica - 
Tècnic auxiliar 

C1 18 771,25 €   

Delineant Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
- Tècnica - 

Tècnic auxiliar 
C1 18 771,25 € 

Reservada 
Discapacita

t 

7 caporals Policia Local 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Policia Local 

C1 16 1.109,38 € Carnet B2 – 
34,14 € 

34 agents Policia Local 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Policia Local 

C1 14 908,30 € Carnet B2 – 
34,14 € 

Oficial electricista 
Enllumenat i edificis 
Públics 

Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Personal 
d'oficis 

C2 12 1.138,20 € 
Cap de 
grup – 

357,04 € 

Oficial cond. 
Brigada Serveis 
Generals 

Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Personal 
d'oficis 

C2 12 735,92 €   

Auxiliar 
Administratiu Actes 
i Acords - 
Dedicació Patronat 

Secretaria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 983,45 € 
Res. Disc. - 
Patronat – 
341,47 € 

Auxiliar 
Administrativa 
Serveis Municipals 

Medi Ambient 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

Auxiliar Admtiu/va 
Registre General Secretaria 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

2 Auxiliars 
admtius./ives 
Serveis Generals  i 
Governació 

Secretaria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

Auxiliar 
Administrativa  
Indústries i Medi 
Ambient 

Secretaria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

4 Auxiliars 
Administ. Recursos 
Humans 

Recursos 
Humans / OAC 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

Auxiliar 
Administrativa 
Serveis Socials 

Serveis Socials 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 € 
Adscripció 
Patr. Mpal. 
SAPM (*) 



 

 

 

4 Auxiliars 
Administ. 
Intervenció 

Intervenció 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

Auxiliar Administ. 
Gestió Tributària Tresoreria 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

Auxiliar Administ. 
Gestió Tributària Tresoreria 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 1.091,42 € 
Esp. Ded. i 
Responsab. 

449,44 € 
Auxiliar 
Administrativa 
Policia Local 

Policia Local 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

Auxiliar 
Administrativa 
Compres 

Compres 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

Auxiliar 
Administrativa 
Contractació 

Secretaria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

Auxiliar 
Administrativa 
Recaptació 

Tresoreria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

Auxiliar 
Administrativa Arxiu 

Arxiu / 
Secretaria 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 641,98 €   

3 Conserges 
ordenances 

Recursos 
Humans 

Admó. Gral. - 
Subalterna - 
Conserges 
ordenances 

Ag.Prf. 10 580,15 €   

Conserge 
ordenança 

Recursos 
Humans 

Admó. Gral. - 
Subalterna - 
Conserges 
ordenances 

Ag.Prf. 10 580,15 € 
Reservada 
Discapacita

t 

Agutzil notificador Recursos 
Humans 

Admó. Especial 
- Serv. Esp. - 
Com. Espec. 

Ag.Prf. 10 580,15 €   

Peó Brigada Serv. 
Grals. 

Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
- Serv. Esp. - 

Personal 
d'oficis 

Ag.Prf. 10 580,15 €   

  
PERSONAL LABORAL 

    

LLOC DE TREBALL DEPENDÈNCIA CATEGORIA GRUP OBSERV. 

DEDICACIÓ COMPLETA       
Cap d’Àrea Territori i Serveis Tècnics Tècnic Superior A1   



 

 

 

Sostenibilitat 

Enginyer municipal Serveis 
Municipals Tècnic Superior A1   

Lletrat encar. Recursos 
Humans i Patronats 

Recursos 
Humans Tècnic Superior A1   

Arquitecte tècnic Serveis Tècnics Tècnic Grau 
Mig A2   

Arquitecte tècnic Serveis 
Municipals 

Tècnic Grau 
Mig A2   

Tècnic/a Medi Ambient Medi Ambient Tècnic auxiliar A2   

Tècnic de Joventut Joventut Tècnic Grau 
Mig A2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Tècnic Segur.Ciutadana i 
Protecció Civil Governació Tècnic Grau 

Mig A2   

Tècnica d’Ensenyament Treball Tècnic Grau 
Mig A2   

Tècnic Mercats, Comerç i 
Consum Comerç Tècnic Grau 

Mig A2   

Tècnic/a de Participació  
Ciutadana 

Participació 
Ciutadana i 
Cooperació 

Tècnic Grau 
Mig A2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Tècnic/a de Sistemes Informàtica Tècnic Grau 
Mig A2   

2 Treballadores Socials Serveis Socials Tècnic Grau 
Mig A2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Psicòloga Serveis Socials Tècnic Grau 
Mig A2  

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Educador/a Social Serveis Socials Educador 
Social A2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Tècnica de Treball Treball Tècnic Grau 
Mig A2   

Tècnica auxiliar de Gestió 
Patrimonial Secretaria Tècnic auxiliar  C1   

Tècnic auxiliar Inform. Informàtica Tècnic auxiliar C1   
Tècnic auxiliar Serveis Mpals. 
i Medi Ambient 

Serveis 
Municipals Tècnic auxiliar C1   

Tècnic/a auxiliar 
Ensenyament Ensenyament Tècnic auxiliar C1 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Tècnic/a auxiliar de Compres Compres Tècnic auxiliar C1   
2 Tècnics/ques auxiliars de 
Treball Treball Tècnic auxiliar C1   

Educador Social Serveis Socials Educador 
Social C1 

A extingir - 
Adscripció 

PMSAPM (*) 

2 Auxiliars Serveis Municipals Serveis 
Municipals 

Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar Serveis Tècnics Serveis Tècnics Auxiliar 
Administratiu C2   



 

 

 

2 Auxiliars administratives Serveis Tècnics Auxiliar 
Administratiu C2   

2 Auxiliars administratius/ives Policia Local Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar administratiu/va Arxiu-Secretaria Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar administratiu/va Medi Ambient Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar administratiu/va Treball Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar d’Informàtica Informàtica Auxiliar C2   
Auxiliar de Mercats, Comerç i 
Consum Comerç Auxiliar 

Administratiu C2   

Auxiliar d’informació Recursos 
Humans 

Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar administrativa Recursos 
Humans 

Auxiliar 
Administratiu C2   

Gravadora de dades Intervenció Auxiliar 
Administratiu C2   

Monitor/a Serv. Socials Serveis Socials Monitor  C2 
Adscripció 

PMSAPM (*) 

2 Oficials paletes  Serveis 
Municipals Oficial  C2   

4 Oficials Electricistes Serveis 
Municipals Oficial C2   

Oficial pintor Serveis 
Municipals Oficial  C2   

2 Oficials jardiners Serveis 
Municipals Oficial  C2   

2 Oficials conductors 
mecànics 

Serveis 
Municipals 

Oficial 
conductor 
mecànic 

C2   

Oficial de sanejament Serveis 
Municipals Oficial  C2   

Oficial de cementiri Serveis 
Municipals Oficial  C2   

Oficial conductor Serveis 
Municipals Oficial  C2   

Monitor vigilant del Parc 
Forestal Medi Ambient Monitor C2   

Conserge ordenança Recursos 
Humans Conserge Ag.Prf. Adscripció 

PMSAPM (*) 
11 Peons de la Brigada de 
Serveis Generals 

Serveis 
Municipals Peó Ag.Prf.   

Porter/a Col·legi V. 
Aleixandre Porter Ag.Prf. 

Reserv. 
Discap. 

Adscripció 
PMSAPM (*) 



 

 

 

Porter/a Col·legi J.R. 
Jiménez Porter Ag.Prf. 

Reserv. 
Discap. 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Porter 
Col·legi 

Educació 
Especial 

Porter Ag.Prf. Adscripció 
PMSAPM (*) 

Portera CEIP Lola 
Anglada Porter Ag.Prf. Adscripció 

PMSAPM (*) 

Portera CEIP Mercè 
Rodoreda Porter Ag.Prf. Adscripció 

PMSAPM (*) 

Conserge-ordenança Ensenyament Conserge Ag.Prf. Adscripció 
PMSAPM (*) 

Conserge-ordenança Treball Conserge Ag.Prf.   

Vigilant de mercat Comerç Vigilant Ag.Prf.   

DEDICACIÓ PARCIAL       
Tècnica sup. Medi Amb. Medi Ambient Tècnic superior A1   
Encarregat Servei Informació 
Juvenil Joventut Encarregat C1 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Treballadora familiar Serveis Socials Treballadora 
familiar C2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Auxiliar Servei Informació 
Juvenil Joventut Auxiliar 

Administratiu C2 
Adscripció 

PMSAPM (*) 
3 monitors/es de Serveis 
Socials Serveis Socials Monitors C2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Monitor/a de suport  
d’Ensenyament Ensenyament Monitor/a C2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Agent local de  Ciutadania i 
diversitat Serveis Socials Agent local C2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Vigilant Mercats  Comerç  Vigilant  Ag.Prf.   

 
QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DEL SERVEI 
D'AIGÜES 

 PERSONAL LABORAL 
    LLOC DE 

TREBALL CATEG. GRU
P OBSERV.   

  Oficial lampista Oficial  C2   

  Oficial paleta Oficial  C2   

  Oficial 
magatzem Oficial  C2   

  



 

 

 

Tercer.- Aprovar la Plantilla de personal del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones de Martorell, de conformitat amb el següent detall: 
PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS 
D’ATENCIÓ  
A LES PERSONES DE MARTORELL 2018 
 
PERSONAL LABORAL 

   A) DEDICACIÓ COMPLETA       

  PLACES VACANTS RES. 
DISC. 

SERVEIS GENERALS       
Director tècnic i d'administració 1 0   
Responsable d'àrea 6 2   
Oficial administratiu/iva 1 0   
Administratius/ives 3 1   
Auxiliars administratius/ives 2 0   
ENSENYAMENT       
Director/a llar d'infants (Ensenyament) 2 1   
Educador/es llar d'infants (Ensenyament) 27 19   
Docent (Ensenyament) 1 1   
Conserge  (Ensenyament) 3 2   
BENESTAR SOCIAL       
Coordinador  1 1   
Conductor  1 1   
Administratius/ives 1 1   
Auxiliar administratiu/iva (CDIAP) 1 1   
Conserges  3 2 2 
Treballador/es socials (Serveis Socials Bàsics) 5 5   
Educador/es socials (Serveis Socials Bàsics) 5 5   
Psicòleg/oga (CDIAP) 2 2   
Fisioterapeuta (CDIAP) 1 1   
Treballador/a social (CDIAP) 1 0   
Monitors/ores especialitzat (Serv.terapia ocup) 3 2   
Auxiliar de monitor/a (Serv.terapia ocup) 1 1   
Monitors/ores (Serv.ocup.inserció) 1 1   
Monitor/ores industrial (Centre especial treball) 2 2   
Treb. amb disminució Centre Esp.Treball 22 0   
Monitors/ores (Suport Integ.laboral) 1 0   
Coordinador/a àrea disminució (Suport 
Integ.laboral) 1 1   
MITJANS DE COMUNICACIÓ       
Cap tècnic  1 0   
Tècnic de control i so  1 0   
Redactor/ora  5 2   



 

 

 

ESPORTS       
Secretari tècnic  1 1   
Auxiliar Administratiu/iva  1 1   
Monitors/ores  10 2   
Monitor/ora  socorrista  3 2   
Mantenidors 3 2   
Conserges 9 8   
CULTURA       
Tècnica de cultura  1 0   
Oficial administratiu/iva  1 0   
Auxiliar administratiu/iva   1 1   
Conserges  6 4 3 
Professors de llenguatge musical i piano  2 0   
Professor d'harmonia  1 0   
Auxiliar tècnic de biblioteca  4 2   
Tècnica superior de museus  1 0   
        
B) DEDICACIÓ PARCIAL       

  PLACES VACANTS RES. 
DISC. 

ENSENYAMENT       
Educador/es llar d'infants  10 10   
Conserge 2 2   
BENESTAR SOCIAL       
Conserges  1 1   
Acompanyant transport especial  1 1   
Psicòleg/oga (CDIAP) 2 0   
Logopeda (CDIAP) 2 2   
Metge/ssa especialista (CDIAP) 1 0   
Fisioterapeuta (CDIAP) 1 1   
Psicòleg/oga (Suport Integ.laboral) 1 0   
Treballador/a social (Suport Integ.laboral) 1 1   
ESPORTS       
Metge/ssa 2 1   
Monitor/ora  11 10   
Monitor/ora  socorrista 3 3   
Conserge 2 2   
Monitors/ores especifics (personal de temporada) 15 15   
Conserge (personal de temporada) 3 3   
CULTURA       
Conserges  1 1   
Professors de llenguatge musical i piano 4 3   
Professor de clarinet  1 0   



 

 

 

Professor de trompeta  1 0   
Professora de violí  1 0   
Professora de flauta 1 0   
Professor/a de guitarra  2 2   
Professor de contrabaix  1 1   
Professora de llenguatge musical 1 1   
Professor de bateria 1 1   
Professor de baix elèctric  1 1   
Professor de guitarra electrica 1 1   
Professora de sensibilització  1 1   
Professors/es de dibuix i arts plàstiques  3 1   
Professor/a labors i bordats 1 1   
Professor/a tall i confecció i costura  1 1   
Professores d'angles 2 2   
Auxiliar Administratiu/iva Biblioteca 1 0   
Tècnica de Museus 1 1   
Monitor/ores de museus 3 2   
TOTAL PLANTILLA PERSONAL PATRONAT 236 149 5 
Quart.- Exposar al públic aquest acord juntament amb la documentació que integra el 
projecte del Pressupost General de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2018, 
durant un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació 
de l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d’anuncis, per tal que les persones interessades el puguin examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple. 
Cinquè.- Disposar la publicació de les Plantilles aprovades al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) , juntament amb el resum del Pressupost Ordinari per a l’any 2018, i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), com a condició inexcusable per 
a la seva efectivitat. 
Sisè.- Donar compte de l’acord d’aprovació de les plantilles de personal, dins del 
termini de 30 dies següents a l’aprovació, a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat 
de Catalunya, als efectes corresponents. 
Setè.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l’exercici 2018, 
sense necessitat d’un nou acord plenari, si durant el termini d’exposició pública no 
s’han presentat reclamacions. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016 (EXP. 2591/2017). 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Portem a aprovació el compte general de 
l’ajuntament, el compte general de l’ajuntament ja es va portar a un ple anterior i vam 
haver una sèrie de rectificacions, reclamacions del partit MM i del PSC, i en aquest cas 
el que fem és un informe tècnic a on es tracten totes les al·legacions que han 
presentat tots dos grups politics, en aquest cas les al·legacions pels motius que  
s’expliquen en l’informe que ha fet la Intervenció han estat desestimats. Valgui 
l’aclariment de què el compte general és el reflex tant sols de lo que s’ha fet durant un 
any, no hi ha components diguéssim politics, són més aviat uns components tècnics 



 

 

 

que hi ha reflexats en aquest punt, que és com estem reflectint en la comptabilitat tot 
allò que durant un any, en aquest cas en el 2017 
 
El regidor Sr. Sergio Rodríguez diu: Només dir que nosaltres ens abstindrem en 
aquesta votació. 
El regidor Sr. Vicente Casal diu: Yo voy a ser rápido, es tarde, esto tenía que haber 
estado aprobado antes del día 1 de octubre, de acuerdo? Bueno y viendo las 
alegaciones que han presentado los compañeros, algunas tienen mucho sentido, y hay 
un tema desde el punto que llevo poco tiempo, no lo he podido ver, pero yo he visto 
tanto en el presupuesto como en la liquidación del 2016, la cuenta general hay 
partidas a la Asociación de municipios por la independencia, vale? 
Hay informes de otros ayuntamientos,  del secretario de Reus, que esto podría incurrir 
en una ilegalidad de acuerdo?, entonces evidentemente sus asociaciones y sus 
chiringuitos lo paguen ud. no con el dinero de todos, y por eso evidentemente vamos a 
votar en contra. 
 
El Sr Alcalde diu:Sr. Casal només aclarir-li que la inscripció a l’Associació de 
municipis per la Independència al igual que l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de municipis de Catalunya, són entitats municipalistes que la seva inscripció 
o no, s’aprova per acord plenari i vostè no hi devia saber però això fa temps que hi 
estem adscrits, com crec que 750 i escaig municipis que hi ha a Catalunya, per tant i 
en el seu moment no vam tenir cap mena d’advertiment de legalitat ni del secretari ni 
d’intervenció, per tant estem adscrits i evidentment com paguem les quotes de totes 
les entitats municipalistes de a on formem part doncs d’aquesta com altres, doncs 
també. 
 
La regidora Sra. Asunción Moreno diu:  
El compte general és un expedient confeccionat per la intervenció municipal que 
mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de 
l’execució del pressupost, és a dir, reflecteix el resultat de les actuacions polítiques 
realitzades per l’equip de govern.  
El resultat d’aquest compte general ens mostra: 
. Una baixa execució en general de les despeses, indicador de mala gestió i deixadesa 
de l'equip de govern, ja que no ha esgotat tots els recursos disponibles de l'ajuntament 
a l'hora de prestar serveis i donar prestacions a la ciutadania.  
. De l’execució de les despeses del capítol 4 es constata que s’han deixat de destinar 
recursos disponibles en despesa social, quan les necessitats de la ciutadania són 
clarament creixents i es podrien haver destinat a ajuts a les famílies amb menys 
recursos. 
. Mostra una manca de control en l’execució de la despesa. 
. I mostra l’Incompliment de la normativa en matèria de contractació del sector públic. 
El nostre grup municipal va presentar les reclamacions següents, les quals han estat 
totes desestimades: 
En la primera reclamació fem referència a l’incompliment per part de l’Ajuntament dels 
terminis previstos per a la rendició i aprovació del Compte general del 2016. 
Segons la normativa aplicable el compte general s’havia de sotmetre a la comissió 
especial de comptes abans del dia 1 de juny de 2017 i aquesta es va celebrar el 4 de 
setembre.  



 

 

 

La resposta de l’ajuntament és que el Compte General no es va poder sotmetre a la 
Comissió Especial de Comptes fins que no es va realitzar el seu tancament pels 
serveis de comptabilitat de la Diputació de Barcelona. 
Això vol dir que tots els ajuntaments dels quals la Diputació de Barcelona realitza el 
seu tancament han presentat el compte general fora de termini? 
En la segona reclamació fem referència a l’incompliment per part de l’Ajuntament de la 
normativa en matèria de contractes del sector públic. 
De la informació facilitada hem detectat que proveïdors han facturat per un import 
superior al que tenen contractat per l’ajuntament, i d’altres proveïdors que han facturat 
per sobre dels límits establerts a la llei de contractes del sector públic i no consta que 
s’hagi realitzat procediment de contractació previ. 
La resposta de l’ajuntament és que el Compte General reuneix tots els requisits, és 
plenament ajustat a la normativa aplicable, sense perjudici de què els membres de la 
Comissió Especial de Comptes puguin criticar o censurar, legítimament, les actuacions 
de qualsevol mena recollides en el Compte General.  
Vostès consideren que l’incompliment de la normativa en matèria de contractes del 
sector públic és una crítica a les seves actuacions, nosaltres considerem que és una 
irregularitat. 
Si realitzen una inversió, per exemple, en mobiliari en la Biblioteca municipal i les 
cadires són de color groc. Des del nostre grup municipal podrien considerar que el 
color vermell hagués estat més encertat, això és una crítica. 
Però si aquesta inversió per l’import ha de seguir un procediment de contractació 
d’acord amb la llei de contractes del sector públic i vostés realitzen aquesta despesa 
sense aquest procediment de contractació previ això és una irregularitat. 
A la tercera reclamació fem referència a les 375 factures pendents d’aplicar del 
pressupost de 2015 aprovades en l’exercici 2016, les quals s’han imputat totes al 
concepte de despeses diverses, i per tant no s’ha seguit l’estructura pressupostària. 
Segons la normativa aplicable en el Concepte Despeses diverses s’hi han d’incloure 
totes les despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del 
capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis». 
Del detall de les factures es desprén que hi ha 13 factures en concepte de canons i 
arrendaments, 183 factures en concepte de reparacions manteniment i conservació, 
14 factures en concepte de subministrament de material d’oficina, 58 factures en 
concepte d’altres subministraments, 14 factures en concepte de publicitat i 
propaganda, 18 factures en concepte d’activitats culturals i esportives, 70 factures en 
concepte de treballs realitzats per altres empreses i professionals i 1 factura en 
concepte de maquinària, instal•lacions i utillatge, per tant tenen cabuda en altres 
conceptes de capítol 2 i s’haurien d’haver imputat a aquests conceptes. 
A la quarta reclamació fem refèrencia a que l’òrgan d’aprovació de les factures 
esmentades a la reclamació anterior és el Ple, i han estat aprovades per decret de 
l’Alcaldia. 
En la cinquena reclamació fem referència a que s’han aprovat 1.045 factures 
corresponents a l’exercici 2016 durant en els mesos de gener i febrer de 2017. 
Indicador de la manca de control en l’execució de la despesa. 
I en la sisena i última reclamació fem referència a la utilització del romanent de 
tresoreria derivat de la liquidació de 2015 per finançar modificacions de crèdit del 
Patronat. 



 

 

 

La normativa aplicable assenyala que no s’hauria d’utilitzar el romanent de tresoreria 
per a finançar despeses recurrents, sinó per al cas d’actuacions extraordinàries que no 
es repetiran cada any. 
Aquest romanent s’ha utilitzat per finançar despeses de carnestoltes, festa major, 
material d’oficina...... és evident que no es tracta d’actuacions extraordinàries. 
Tornar a recordar que l’expedient del compte general està format per la intervenció 
municipal i que aquest mostra el resultat de la gestió realitzada per l’equip de govern. 
No podem estar d’acord amb un govern municipal: 
Que no esgota el marge de maniobra de que disposa per donar cobertura a les 
necessitats de la ciutadania. 
Que no compleix amb la normativa en matèria de contractes del sector públic. 
I que demostra una manca de rigor en l’execució i control de la despesa.  
El nostre vot serà en contra. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Nosaltres vam presentar en aquest cas 3 
al·legacions, de fet 4, m’agradaria començar la meva intervenció mostrant la meva 
satisfacció, la del meu grup, en línies generals perquè aquest any si hi ha diferència de 
l’any passat, nosaltres ja els hi vam presentar una al·legació que va estar admesa en 
part quan no s’havien incorporat els documents tal i com marcava la llei, es van 
corregir, es van incorporar i per tant mostrem la nostra satisfacció perquè després 
d’haver-les hi dit l’any passat entenc que això s’ha corregit, s’ha subsanat i per tant 
xapó en aquest tema. 
Altres consideracions abans de comentar les tres, quatre al·legacions, mirant el 
compte general ja no entraré en què anem tard, tampoc no serà un tema gravíssim el 
fet, suposem que  tot i que no sigui una excusa, altres ajuntaments pel que ha 
comentat la regidora Moreno, es poden trobar en alguna situació similar, la situació de 
les despeses també en general podríem dir que estan de forma acceptable, excepte 
en un dels punts que nosaltres vam detectar, en concret en el capítol 6, sempre estem 
parlant del 2016, es va executar un 54,1% certament el capítol d’inversions tampoc 
descobrim res, és sempre el que presenta un nivell més baix d’execució, perquè la 
realització de les inversions tenen un ritme més lent, i també perquè estan part 
finançades per ingressos externs, com poden ser subvencions o préstecs, però si que 
ens ha cridat l’atenció, que es sembla que és certament baix aquest % del 54,1%. 
També pel que fa a les al·legacions que vam fer, la primera parlava del tema del 
Gesòl, en l’informe de la interventora es menciona que la societat municipal Gesòl va 
rebre en anys anteriors uns préstecs de l’ajuntament, però no els estava, o no els 
estan retornant d’acord amb les condicions establertes en el seu dia i en el seu 
moment quan es van aprovar aquest préstecs. Els tindríem que preguntar el motiu, ja 
que per exemple a l’any 2016 aquesta societat municipal va presentar modestament, 
però va presentar resultats positius. També val a dir que la comptabilitat de 
l’ajuntament a aquests préstecs no es recullen segons la nostra al·legació de la forma 
correcta, apareixen com a operacions no pressupostàries, quan tindrien que haver-se 
comptabilitzat com a operacions financeres. Aquesta seria la primera al·legació jo crec 
que a l’informe de la que se’ns  contesta aquesta al·legació, en l’últim paràgraf 
pràcticament diu: 
Per decret de l’alcaldia 1484/2017, del 10 d’octubre, s’ha aprovat el contracte de 
refinançament del deute per tal de regularització d’aquesta situació, que nosaltres 
estàvem dient, que pensàvem que no era correcta, encantat de què hagin treballat en 



 

 

 

aquest tema, però ja veieu que això és del 10 d’octubre, i nosaltres ja fa més temps 
que ho vam presentar. 
També tenim una altra al·legació que parlava dels contractes, dir que a l’informe de la 
interventora, en la memòria perdó de la compta general, es detallen els contractes de 
concessió, com pot ser les escombraries, neteja viària, etc, es menciona que aquest 
contracte de la gestió de la recollida de residus i  neteja viària va finalitzar el 
31/12/2015, i aquesta situació està renovat en un pròrroga, aquest contracte amb una 
pròrroga forçosa, aquesta pensem nosaltres que no és una situació de bona 
p`pràctica, anàvem a dir, els hem preguntat moltes vegades si s’estan fent les pliques, 
ja portem 1 any, etc dient que s’estan fent les pliques, unes pliques que no acaben 
d’arribar mai, això si, els hi demanaríem que sisplau activin aquestes pliques per no 
continuar en aquesta situació,  pensem nosaltres anòmala, recordem que el contracte 
va acabar el 31/12/2015, ja sé que em poden dir que és un servei d’utilitat pública, 
però estem parlant d’ara farà dos anys, i també si és possible ens agradaria agafar el 
compromís per part de l’equip de govern de tenir un calendari a on es parli de la 
regularització d’aquest cas. 
Desprès també vam poder veure aquesta al·legació va ser rebutjada, també vam estar 
mirant un tema que ha comentat des d’una altra visió la nostra diferent, el regidor 
Casal, mirant els consorcis i associacions  a les que pertany l’ajuntament i el patronat  
de les que algunes  ha parlat l’alcalde Fonollosa, com pot ser l’ACM, l’AFM, el 
Consorci de turisme del Consell Comarcal, apareixia L’AMI, però curiosament amb la 
dotació a la partida pressupostària però a l’estat d’execució no apareix, això ens dóna 
indicis que en algun moment a vostès se’ls ha dit, parlem sempre de l’any passat, que 
aquest pagament no era correcte, tot i que fos aprovat en un ple, que no ho dubtem, 
bé de fet no apareix la quantitat, nosaltres vam reclamar que perquè no apareixia i la 
resposta a les al·legacions, és que ja s’ha tingut en compta i que apareixerà o que ja 
apareix en el 2017, perfecte, no hi ha res a dir. 
I la última que si que ho ha comentat el regidor Casasayas evidentment són unes 
al·legacions de caire polític, que no entraré novament a elles, perquè hem parlat del 
pressupost nostre grup ja les ha comentat, però que no s’ajusten al pressupost inicia i 
que han estat molt per sota de les previsions, suport a les famílies en situació de crisi, 
ho ha dit la regidora Moreno, servei d’atenció domiciliaria, programa d’atenció infància 
joventut, subvenció famílies i entitats, ajuts programes pla educatiu entorn, pla de salut 
municipal, són partides que han estat executades, algunes d’elles al 50%, hi entenem 
que lo que estem al·legant és si està ben fet els informes, sinó, però la nostre visió 
política sobre aquestes partides és la d’aquest any 2017, hi va ser també el 2015, 
nosaltres com que totes les al·legacions s’han desestimat, tot i que alguna ja ho he dit, 
intenta corregir-ho d’una manera molt pautada  algo de raó, el nostre vot serà en 
contra, la de la desestimació de les al·legacions.  
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: En general tot el que vostès al·legant o 
reclamant ha estat contestant sempre des del punt de vista tècnic, per l’interventora, 
però si que vull entrar en alguns dels temes, per exemple, és evident que aquest any 
hem presentant tard el tancament, però també és evident que ha hagut un problema 
amb la Diputació, en la que una vegada, tot i anant tard vam voler fer el tancament 
abans del mes de juliol, ens van dir que hi havia.. que ens poséssim a la cua, que hi 
havia cua d’altres ajuntaments i tots vostès poden comprovar quants ajuntaments, he 
intentat trobar-ho ara i no ho he trobat sinó els hagués dit, quants ajuntaments ja han 
presentat els tancaments i  quants no han presentat els tancaments. Jo si no recordo 



 

 

 

malament l’any passat que presentessin els estats financers abans de la data 
requerida, hi havia no més d’un 30% d’ajuntaments, que això no és excusa de res, 
insisteixo eh, ho tindríem que haver fet abans i no ho hem fet, però afortunadament 
avui ho portem a aprovació de les al·legacions i en el moment que estigui aprovat 
podrem publicar-ho i portar-ho ja a la seva publicació. També insisteixo en què sinó hi 
haguessin hagut al·legacions haguéssim entrat dintre del termini, com ha hagut 
al·legacions hem dilatat el procediment, estan en el seu dret,  només estic posant fets  
sobre la taula i reconeixent des del començament que nosaltres hem anat tard. També 
és veritat que haguéssim pogut portar-ho a aprovació a finals de juliol, i vam pensar 
que el portar-ho a finals de juliol tenint el mes d’agost per entremig, ja els hi vaig 
comentar no era dia, per això ho vam fer el 4 de setembre, o sigui que tot i anant tard, 
haguéssim pogut anar un mes abans. 
En quant al tema de Gesòl i el seu Crédit dir-li Sr. Tomás que no hi havia cap escrit 
que parlés de quan es tenien que tornar els crèdits  de l’ajuntament a Gesòl, ni hi havia 
plaços establerts, en el seu moment es van donar aquests crèdits per poder fer front 
als pagaments de la Torre de Santa Llúcia, amb els Srs. Barnola, en aquell moment es 
van fer tres crèdits en 3 anys  diferents i no es va fer cap contracte de devolució. És 
aquest any que hem fet, a petició sobre tot dels auditors, hem fet el contracte de 
devolució, a l’any 2017 ja hem tornat una part del crèdit, el 2018 ja està pressupostat 
una segona part i ademés és generen interessos que fins ara no hi havia, però a partir 
d’octubre d’aquest any si que hi ha signat ja un conveni amb un pla d’amortització  que 
hi ja hi ha un quadre d’amortització de tot el deute. 
Amb el tema del contracte de recollida d’escombraries i neteja de la via pública, és un 
contracte grandiós, amb un plec de condicions molt complicat, en aquest cas només 
vull comentar-li Sr. Tomás que el contracte que es va fer de recollida d’escombraries i 
neteja de la via pública era per 8 anys prorrogable amb 2, i encara estem dintre 
d’aquest termini. 
En quant a la pregunta de com estan les pliques? Com que sabia que aquest punt 
anava al ple, m’he interessat per les pliques, estan començades, la persona que està 
portant a terme tota la confecció d’aquestes pliques em diu que probablement en el 
mes de gener podrà anar al ple, no en el mes de desembre, ja hi ha alguna data, 
esperem poder complir aquesta data de les pliques portar-les a ple. 
Lo de l’AMI, ja ho han dit vostès, és una partida petita que no està explícitament 
posada en l’any 2015, 2016, però si en el 2017 i 2018, i en quant a les liquidacions de 
algunes partides que hi ha una baixa execució, la part diguéssim política seguint els 
consells de la part tècnica dota una sèrie de partides por poder atendre les necessitats 
de la població i sota els criteris absolutament tècnics es donen  aquestes possibles 
subvencions a qui les va demanar, però en aquest cas, i sobretot els temes socials 
venen determinats bàsicament pel compliment d’una sèrie de ratis establerts de la gent 
que ho va demanar, que podia ser més  elevat, segurament, però en aquests moments 
s’està complint el que diuen els reglaments de cada un d’aquests programes. 
En quant a les reclamacions  del grup de MM, si que són reclamacions molt més 
tècnics, que han estat contestades tècnicament que poden estar o no amb la resposta, 
però és la resposta que ha estat elaborada per la nostra intervenció, per lo tant 
nosaltres recolzem les manifestacions tècniques que fan els tècnics de l’ajuntament de 
Martorell. Per tant en aquest cas el que estan proposant és aprovar el compte general 
amb la desestimació de les al·legacions que han fet el grup MM i el PSC. 
 



 

 

 

La regidora Sra. Asunción Moreno diu: Durant els mesos de gener i febrer de 2017, 
ha aprovat 1045 factures, algunes de l’exercici 2015, és normal que no arribi a temps 
per complir els terminis Sr. Casasayas. 
Després el període d’al·legacions finalitzava el 10 d’octubre, per tant per arribar al ple 
d’octubre el punt l’hagués hagut de portar d’urgència, sinó no arribava tampoc, i el 
període d’al·legacions és per poder presentar reclamacions. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Si gràcies Sr. Alcalde de forma breu atenem el que 
ha explicat el regidor sobre el tema dels crèdits de Gessòl ja li he començat dient s’ha 
fet aquest tràmit des del 10 d’octubre aquesta resolució que ja ens sembla bé regidor 
Casasayas s’ha ficat correctament i es tornar a reajustar o com es vulgui dir, però 
satisfets per tan no anava tan desencaminats, no si que hagués passat si nosaltres no 
haguéssim fet aquesta al·legació si això s’ho hagués acabat arreglant o no, ho 
desconec però lo positiu es que això s’ha arreglat, sobre el tema de les pliques si 
ficava 8 mes 2 vostè ho ha dit entenem que ens acostem al 30 del 12 de 2017, 
estarem a l’expectativa i esperem tot i que siguin pliques molt complicades que ja les 
entenem però en fin, jo veig els nostres serveis tècnics que, o lo persona que pugui 
esta fent això, que pot fer, d’aquí al temps  que toqui estarem com dèiem , donarem 
aquest marge fins al mes de gener. 
En quant al tema de l’AMI es curiós perquè si repasséssim la conta general del 2015 
llenço el temps enrera, en aquella ocasió estava la partida pressupostaria però no 
estaven adscrits al consorci al 2016 passa a l’inrevés, esperem que al 2017 ja ho hem 
vist està, està la partida i esta també el consorci en el que pertanyem o sigui que s’han 
produït una sèrie d’errors que s’han anant corregir i entenem que el 2017, bueno 
entenem no ja el vam veure està del tot sol ventat, vostè ha parlat també i no em 
voldria estendre del tema de les partides ha donat una explicació coherent sempre 
segons la seva visió de sobretot dels temes socials que estan en funcions dels ràtios , 
de la gent que ho demani, però miri jo m’havia marcat varies proves que tampoc no 
vull entrar a fons per no allargar-me li diré tres,  algunes de imports modestos, taula 
promoció ateneu, 6100 pressupostat sempre parlem del 2016 es van gastar, es van 
gastar 100 euros, es van deixar de gastar el 98 % de la partida i no es de caire social 
aquesta, activitats consum es van pressupostar 7000 euros al la despesa que es va 
gastar va ser 0, retribucions joves en pràctiques programa garantia juvenil inicialment 
83.000 euros, només es van gastar 16.000, es a  dir un 19% no li vull entrar a més 
partides però en fin, ja ho hem vingut dient en aquest any 2017, esperem, ens queda 
veure l’estat  d’ execució final  que aquestes partides es puguin acabar, sinó es 
esgotant els seus imports una mica més al que 98% espero que sí. Gràcies Sr. 
Alcalde. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Tomàs, només un aclariment a l’AMI hi som des 
de fa anys es a dir, ve de l’anterior mandat, perquè fins i tot hi havia el regidor Sagarra 
que ara ja no és regidor que era la persona que estava en la l’Ami vull dir , només fer-li 
aquest aclariment no se si es del 2011 o 2012, 12? 11, 11. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:  Si en permet Sr. Alcalde jo no he dit que no hi fóssim 
i dit que vam detectar en el compte general de 2015 que l’import de pertànyer a l’AMI 
hi era però no apareixia en l’apartat de consorcis l’any següent com hem dit ha estat al 
revés i aquest 2017 jo no he dit que no hi fóssim des del 2011. 
 



 

 

 

El Sr Alcalde diu: M’ha semblat entendre que vostè deia que no estàvem adscrits.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:  Que no constava a la relació . 
 
El Sr Alcalde diu: Llavors ho he entès malament jo, eh però em consta que des del 
2011 o 2012 hi estem adscrits. Molt bé, doncs per respondre-li te la paraula per tots 
vostès el Sr. Casasayas.  
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu:  emmm, quedi clar, quedi clar, que dintre del 
contracte de la neteja estem, encara estem al dia , quedi clar també que el tema de 
Gessol, no és perquè vostè ho digués, perquè vostè ho va llegir , a un informe de 
l’auditoria que l’informe de l’auditoria anava dient que teníem que per criteris no tan 
d’administració publica sinó d’empresa, de..de.. societat mercantil, hi havia que tenir 
un contracte de devolució al crèdit ho va llegir perquè era una de les salvetats que 
posàvem als auditors i el porten posant des de fa ehh dos tres anys per lo tant ala ho 
va llegir no perquè vostè ho digues sino perquè els auditors ens van recomanar que no 
tant per administració pública sinó per empresa mercantil era convenient que ho 
féssim i ja ho hem fet ammm, del tema de les partides que estan poc executades, 
ehhh, no, no li treure la raó, és veritat hi ha partides que estan poc executades, però 
precisament, precisament en posa els exemples que no, que no són encertats, en 
posa dues partides molt petites que no els hi faré ni cas, en aquestes petites però la 
grossa, la que parla de 80.000 euros, és una partida que va a cavall d’un any amb una 
altre, venen d’unes subvencions nosaltres contractem a la gent per un període de 
temps, i aquesta gent per aquest període de temps una part estan al 2016 i una part 
2017, i aquest any tornarà a passar ens donaran una subvenció, la , la diputació 
probablement, o ens donarà la Generalitat començarem a contractar en el mes 
d’octubre com ja ho hem fet o en el mes de novembre i hi ha un contracte de 6 mesos, 
per lo tant una part estarà posada en el 2017 que es quan contractem però s’acabarà 
pagant en el 2018, i com vostè molt bé sap aquestes partides s’arrastren d’un any amb 
una altre perquè hi ha un compromís ferm i son partides finalistes, sense treure-li la 
raó de que hi han partides que estan que no han tingut el seu, el nivell de execució es 
baix, precisament les que vostè en treu aquí d’exemple són las que no estan malament 
diguéssim, les altres són petites , ehh les petites li puc dir que n’hi poden haver unes 
quantes més de petites, però així les grosses, tot i així són partides que van a cavall 
d’un any amb un altre.  
Per lo tant en aquets cas insisteixo portaren a l’aprovació al compte general com a 
ultim pas per publicar el, tal com tindriem que haver fet abans de l’octubre. Gràcies. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies procedim doncs a la votació d’aquest punt. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 11 vots a favor dels senyors/es 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. 
- 9 vots en contra dels senyors/es LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS 
MARQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, 



 

 

 

JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, 
ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, VICENTE CASAL CARRIEDO. 
- 1 abstenció del senyor SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ. 
  
El compte general mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels 
resultats i de l’execució del pressupost, és a dir, que reflecteix la gestió realitzada en 
els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. La seva aprovació és un 
acte essencial per a la fiscalització del mateix pels òrgans de control extern. Aquesta 
aprovació no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en el compte, ni 
genera responsabilitat per raó de les mateixes. 
El compte general de l’Ajuntament de Martorell corresponent a l’exercici 2016 està 
integrat pels comptes anuals del propi Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell i de l’entitat mercantil Martorell Gestió del Sòl 
Empresa Municipal SLU. Aquest compte va ser dictaminat favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes en sessió duta a terme el dia 4 de setembre de 2017. 
L’anunci de la seva exposició  va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 6 de setembre de 2017.  
D’acord amb l’establert en l’article 212.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL) i  l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s’aprova el model 
normal d’Instrucció de comptabilitat per a l’administració local (ICAL), aquests comptes 
han estat exposats al públic durant un termini de quinze dies, durant els quals i vuit 
dies més els interessats poden presentar reclamacions, reparaments o observacions.  
Aquestes reclamacions, reparaments o observacions han de ser examinats per la 
Comissió Especial de Comptes i, practicades les comprovacions que consideri 
necessàries, emetrà nou informe. 
En el termini concedit a l’efecte es van presentat reclamacions i observacions per part 
de: 
. El senyor José Simón Cabrera, en representació de l’Agrupació Municipal de 
Martorell de Movem Martorell-Entesa, mitjançant escrit amb núm. del registre d’entrada 
electrònic 338, de data 9/10/2017. 
. El senyor Lluís Tomàs Moreno, regidor de l’Ajuntament de Martorell i portaveu del 
grup municipal PSC-CP, mitjançant escrit amb núm. del registre d’entrada 10726, de 
data 10/10/2017. 
Les reclamacions i observacions presentades no tenen per objecte qüestionar el 
contingut del compte general, el qual no té altre finalitat  que posar de manifest la 
gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, sinó 
que les reclamacions i observacions presentades esmenten qüestions que deriven del 
contingut dels comptes.  
La interventora accidental i el secretari de la Corporació han emès informe sobre les 
reclamacions i observacions formulades, que figura a l’expedient i a continuació es 
transcriu: 
“Informe sobre les reclamacions, objeccions i observacions formulades envers 
el Compte General de l’Ajuntament de Martorell corresponent a l’exercici 2016. 
A.- Reclamacions formulades pel senyor José Simón Cabrera, en representació 
de l’Agrupació Municipal de Martorell de Movem Martorell-Entesa (escrit amb 
núm. del registre d’entrada electrònic 338, de data 09/10/2017). 
Primera reclamació  



 

 

 

Com sap el reclamant, per circumstàncies alienes a la intervenció municipal (el 
Compte General de l’exercici 2016 no es va poder sotmetre a la Comissió Especial de 
Comptes fins que no es va realitzar el seu tancament pels serveis de comptabilitat de 
la Diputació de Barcelona), no s’han pogut complir els terminis legals previstos per a la 
seva rendició i aprovació.  
La regla 49, apartat 4 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre estableix: 
“49.4. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de 
ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las 
actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.” 
En compliment de la regla transcrita, malgrat l’endarreriment en els terminis, cal 
continuar amb la tramitació del Compte General fins a la seva aprovació pel ple de la 
Corporació, per tal que pugui ser fiscalitzat per l’òrgan de control extern (la sindicatura 
de comptes). 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació primera. 
Segona reclamació  
Les regles 49, apartat 4, i 50, apartat 2, de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre 
assenyalen: 
“49.4. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de 
ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las 
actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.” 
50.2. Los cuentadantes a que se refiere el apartado anterior son responsables de la 
información contable, es decir, de suministrar información veraz y de que las cuentas 
anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado 
económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable. 
A los cuentadantes les corresponde rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio 
inmediato siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que 
hayan de enviarse al órgano u órganos de control externo.” 
Les regles transcrites deixen molt clar el següent: 
1r. L’aprovació del compte general no requereix la conformitat amb les actuacions que 
s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó d’aquestes. Per tant, els regidors o 
les regidores que formen part de la Comissió Especial de Comptes poden no estar 
d’acord amb les actuacions de qualsevol tipus recollides en el Compte General (per 
exemple, en matèria de contractació), la qual cosa no els impedeix aprovar-lo, sense 
que es generi responsabilitat per raó d’aquestes actuacions.  
2n. La informació integrant del Compte General ha de ser veraç i aquest ha de reflectir 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i 
de l’execució del pressupost de l’entitat local. Com el Compte General de l’Ajuntament 
de Martorell corresponent a l’exercici 2016 reuneix tots aquests requisits, és plenament 
ajustat a la normativa aplicable, sense perjudici de què els membres de la Comissió 
Especial de Comptes puguin criticar o censurar, legítimament, les actuacions de 
qualsevol mena recollides en el Compte General.  
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació segona. 
Tercera reclamació  
En aquesta reclamació s’assenyala que les factures pendents d’aplicar s’han imputat a 
despeses diverses i no s’ha seguit l’estructura pressupostària.  
Hem de reiterar que la informació del Compte General de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2016 és veraç, i aquest reflecteix la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost de l’entitat 



 

 

 

local. I aquesta afirmació no queda desvirtuada per la reclamació tercera envers la 
gestió pressupostària. 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació tercera. 
Quarta reclamació 
En referència a les despeses procedents de l’exercici 2015 del Patronat municipal de 
serveis d’atenció a les persones de Martorell, es va preveure una partida al Pressupost 
de 2016 per import de 270.000 euros, ja que quan es va tramitar l’esmentat 
pressupost, el qual es va aprovar definitivament pel Ple del dia 21 de març de 2016, no 
havia estat liquidat el pressupost de 2015 (Liquidació que va estar aprovada per 
Decret d’Alcaldia 544/2016, de 28 d’abril de 2016, moment en el qual la quantificació 
definitiva del compte 413 del Patronat va ser de 324.435,65 euros). 
Posteriorment, en el Ple del dia 19 de setembre de 2016, es va aprovar l’expedient de 
modificació pressupostària número 2/2016, un suplement de crèdit de 54.435,65 euros 
sobre la partida 2000 92500 22697 dotada inicialment amb els 270.000 euros, per tal 
de fer front a l’import total del compte 413 (324.435,65 euros), quedant recollida 
l’aprovació de l’aplicació de l’import total d’aquestes factures pendents de 2015. 
Novament, s’ha de reiterar que la informació del Compte General de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2016 és veraç, i aquest reflecteix la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del 
pressupost de l’entitat local. I aquesta afirmació no queda desvirtuada per la 
reclamació quarta envers la gestió pressupostària. 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació quarta. 
Cinquena reclamació 
En referència a les factures de 2016 del Pressupost del propi Ajuntament, respecte a 
les quals es va aprovar l’obligació en data 2017 amb efectes a l’exercici anterior, cal 
dir, que aquestes factures corresponen a dos tipus principalment: 
-       Despeses que ja tenien aprovada l’AD en data 2016, i la factura va arribar 
posteriorment  al 31 de desembre. 
-       Factures que estaven incloses en l’expedient de modificació pressupostària 
número 17/2016, per transferència de crèdit entre partides de la mateixa àrea de 
despesa, la qual va ésser aprovada per Decret de l’Alcaldia número 1819/2016, de 30 
de desembre. 
En ambdues situacions la conseqüència que se’n va derivar, degut a la data en que es 
va produir, va estar la impossibilitat d’aprovar l’obligació abans del 31 de desembre, i si 
bé és cert que el RDL 2/2004, de 5 març, en el seu article 163 estableix que l’exercici 
pressupostari coincideix amb l’any natural i s’hi imputaran les obligacions reconegudes 
durant l’exercici; per tal d’aconseguir una imatge més fidel de l’execució del 
pressupost, es va decidir formalitzar la imputació de totes aquestes despeses en el 
pressupost de 2016 ja que els treballs, compres o serveis havien estat efectuats durant 
aquell exercici i estava prevista la seva dotació pressupostària, aconseguint d’aquesta 
manera un dels principals objectius del compte general, ja que de no haver fet aquesta 
aplicació a 2016 s’hagués obtingut un Major Resultat  pressupostari (per menys 
obligacions reconegudes) i un major Romanent líquid de tresoreria (per menys 
obligacions pendents de pagament) a la liquidació de 2016. 
Es torna a reiterar que la informació del Compte General de l’Ajuntament corresponent 
a l’exercici 2016 és veraç, i aquest reflecteix la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost de l’entitat 
local. I aquesta afirmació no queda desvirtuada per la reclamació cinquena envers la 
gestió pressupostària. 



 

 

 

Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació cinquena. 
Sisena reclamació 
Quant a la utilització, en el Pressupost del Patronat Municipal de serveis d’atenció a 
les persones de Martorell, del Romanent de tresoreria per a despeses generals derivat 
de la liquidació de 2015, per finançar les modificacions previstes, en el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, a efectes econòmics, s’assenyala que no 
s’hauria d’utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses recurrents, sinó per al cas 
d’actuacions extraordinàries que no es repetiran cada any. Però tot això, està 
encaminat a les possibles conseqüències en el compliment de la regla de la despesa, 
cosa que s’ha vist en la liquidació de 2016 que no ha succeït. 
I de la mateixa manera cal recordar que la informació del Compte General de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016 és veraç, i aquest reflecteix la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució 
del pressupost de l’entitat local. I aquesta afirmació no queda desvirtuada per la 
reclamació sisena envers la gestió pressupostària 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació sisena. 
B.- Reclamacions formulades pel senyor Lluís Tomàs Moreno regidor de 
l’Ajuntament de Martorell i portaveu del grup municipal PSC-CP (escrit amb núm. 
del registre d’entrada de data 10726, de data 10/10/2017). 
Reclamació 1 
Els préstecs esmentats es van concedir en les següents dates: 
1.    Préstec per import de 85.360,00 euros, concedit el dia 24 de setembre de 2010, 
segons  Decret d’Alcaldia número 1366/2010. 
2.    Préstec per import de 88.000,00 euros, concedit el dia 27 de setembre de 2011, 
segons Decret d’Alcaldia número 1446/2011. 
3.    Préstec per import de 90.720,00 euros, concedit el dia 28 de setembre de 2012, 
segons Decret d’Alcaldia número 1367/2012. 
En el pressupost vigent en aquells exercicis (2010, 2011 i 2012) no existia cap previsió 
d’atorgament de préstec, ni tampoc de la devolució dels mateixos. Per aquest motiu, 
en el moment de la seva tramitació no va ser possible utilitzar el procediment 
administratiu comptable previst (segons Ordre Ministerial EHA/4041/2004, per la qual 
s’aprovava el model d’instrucció de comptabilitat per a l’administració local –ICAL-), 
consistent en imputar els crèdits al compte (252).- crèdits a llarg termini, i recollits en 
codi econòmic pressupostari 831.- concessió de préstecs a llarg termini. Per aquesta 
raó, la concessió es va emparar en l’anterior ICAL de 17 de juny de 1990 que preveia 
la possibilitat d’atorgar préstecs com una operació no pressupostària mitjançant el 
compte 449.- Altres deutors no pressupostaris (que recull les bestretes i préstecs 
atorgats per l’entitat local subjecte a la comptabilitat pública local i que manca 
d’assignació pressupostària corresponent. El saldo d’aquest compte recollirà en cada 
moment el pendent de cobrament  per aquest concepte).  
Quant al tractament d’aquest deute en la comptabilitat de la societat Martorell Gestió 
del Sòl, Empresa Municipal, S.L., està recollit en la Memòria presentada pels auditors i 
aprovada per la Junta General de l’empresa en data 26 de juny de 2017.  
Per Decret de l’Alcaldia 1484/2017, de 10 d’octubre, s’ha aprovat el contracte del 
refinançament del deute per tal de regularitzar la situació. 
El Pressupost de l’entitat Ajuntament, el de l’organisme autònom Patronat municipal de 
serveis d’atenció a les persones de Martorell i la Previsió d’ingressos i despeses de 
l’Empresa Martorell Gestió Sòl, integren el Pressupost General consolidat de 
l’Ajuntament de Martorell, en el qual es compensen els ingressos i despeses entre els 



 

 

 

tres pressupostos (consolidació d’ingressos i despeses), per tant, la informació 
integrant del Compte General és veraç i reflecteix la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost de 
l’entitat local.  
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació primera. 
Reclamació 2 
La necessitat de regularitzar el contracte de gestió del servei de recollida 
d’escombraries i de neteja viària és una qüestió aliena a l’expedient tramitat per a 
l’aprovació del Compte General de l’exercici 2016. 
Les regles 49, apartat 4, i 50, apartat 2, de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre 
assenyalen: 
“49.4. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de 
ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las 
actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.” 
50.2. Los cuentadantes a que se refiere el apartado anterior son responsables de la 
información contable, es decir, de suministrar información veraz y de que las cuentas 
anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado 
económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable. 
A los cuentadantes les corresponde rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio 
inmediato siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que 
hayan de enviarse al órgano u órganos de control externo.” 
Les regles transcrites deixen molt clar el següent: 
1r. L’aprovació del compte general no requereix la conformitat amb les actuacions que 
s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó d’aquestes. Per tant, els regidors o 
les regidores que formen part de la Comissió Especial de Comptes poden no estar 
d’acord amb les actuacions de qualsevol tipus recollides en el Compte General (per 
exemple, en matèria de contractació), la qual cosa no els impedeix aprovar-lo, sense 
que es generi responsabilitat per raó d’aquestes actuacions.  
2n. La informació integrant del Compte General ha de ser veraç i aquest ha de reflectir 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i 
de l’execució del pressupost de l’entitat local. Com el Compte General de l’Ajuntament 
de Martorell corresponent a l’exercici 2016 reuneix tots aquests requisits, és plenament 
ajustat a la normativa aplicable, sense perjudici de què els membres de la Comissió 
Especial de Comptes puguin criticar o censurar, legítimament, les actuacions de 
qualsevol mena recollides en el Compte General.  
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació segona. 
Reclamació 3 
En referència al crèdit destinat a les entitats ACM, FMC i AMI, es diu que no existeixen 
partides per a aquestes despeses, i cal dir que: 
En el pressupost de despeses de entitat Ajuntament per a l’exercici de 2016, 
existeixen les partides següents: 
2016 3012 92000 48901.- Quota Associació Catalana de Municipis, amb una dotació 
inicial i execució de 4.465 euros, corresponent a la quota 2016 de l’ACM. 
2016 3012 92000 48902.- Quota Federació Catalana de Municipis, amb una dotació de 
5.200 euros inicials i una execució de 4.594,41 euros corresponent a la quota de 2016 
de la FCM.  
I pel que fa a l’AMI, aquesta no estava en el pressupost inicial de 2016 com a partida 
específica, i aquest  tema ja es va solventar en el pressupost de 2017. 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació tercera. 



 

 

 

Reclamació 4 
Pel que fa a la baixa previsió en l’execució pressupostària de diferents partides dels 
pressupostos de l’Ajuntament i del Patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones de Martorell, es tracta d’una crítica, molt legítima i respectable, envers la 
gestió pressupostària d’aquest ens local, basada en motius d’oportunitat, no de 
legalitat, que en cap cas invalida el Compte General. 
Per altra banda, cal recordar a l’al·legant que el tràmit d’exposició al públic del Compte 
General serveix perquè les persones interessades puguin formular, reclamacions, 
observacions o objeccions, no pas per demanar explicacions. Les explicacions s’han 
de sol·licitar en el si de la Comissió Especial de Comptes, òrgan on s’ha de retre el 
Compte General. 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació quarta. 
En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Desestimar íntegrament les reclamacions presentades al compte general de 
l’exercici 2016 pel senyor José Simón Cabrera, en representació de l’Agrupació 
Municipal de Martorell de Movem Martorell-Entesa, mitjançant escrit amb núm. del 
registre d’entrada electrònic 338 de data 9/10/2017. 
Segon.- Desestimar íntegrament les  reclamacions i observacions presentades al 
compte general de l’exercici 2016 pel senyor Lluís Tomàs Moreno, regidor de 
l’Ajuntament de Martorell i portaveu del grup municipal PSC-CP, mitjançant escrit amb 
núm. del registre d’entrada de data 10726, de data 10/10/2017.   
Tercer.- Aprovar definitivament el compte general de l’exercici 2016 de l’Ajuntament 
de Martorell, integrat pels comptes del propi Ajuntament, del Patronat Municipal de 
Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i de l’entitat mercantil Martorell Gestió 
del Sòl Empresa Municipal SLU. 
Sisè.- Notificar aquest acord a les persones al·legants.  
Setè.- Trametre el compte general a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a les 
administracions estatal i autonòmica, en compliment de la normativa aplicable. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 20/2017, DINTRE DEL VIGENT PRESSUPOST DE 
LA PRÒPIA ENTITAT LOCAL, PER CONCESSIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
FINANÇAT AMB L’APLICACIÓ DE PART DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE 
2016/SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI. (EXP. 4946/2017). 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu:  Això és un expedient de modificació 
pressupostaria com els hi he explicat tots els que ens escolten vostès ho saben 
perfectament però tots els que ens escolten que el romanent de tresoreria és l’estalvi 
que hi ha l’any anterior de l’estalvi que hi ha l’any anterior, una seria,  en unes certes 
condicions es poden utilitzar els diners en aquest cas utilitzem 228.000 euros ens 
quedaven de l’any anterior precisament per fer actuacions de reformes i millores dels 
edificis docents, en aquest cas ho estem fent per  228.000 euros que apliquem als 
edificis docents amb càrrec a l’estalvi d’anys anteriors. Gràcies. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies obrim un torn d’intervencions, Sr. Rodriguez, Sr. 
Casal no volen intervenir, Sr. Simon endavant. 
 
El regidor Sr. Simon diu: Ràpidament en l’ informativa de dilluns passat els hi van 
votar a favor i els hi van demanar l’ informació sobre aquestes actuacions a realitzar 
han passat una setmana i no tenim aquesta informació no sabem quines són aquestes 



 

 

 

actuacions a passat una setmana el nostre vot avui serà abstenció,no els hi podem 
votar a favor. Gràcies. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies té la paraula el Sr. Tomas. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Gràcies Sr. Alcalde, el, aquests 228.000 euros com 
ha explicat el regidor surten del romanent de 2016 nosaltres amb una de les 
modificacions que va haver-hi pressupostàries ja vam explicar que calculàvem que la 
quantitat que quedava pendent del romanent de 2016 segurament serà aquesta, he 
estat llegint atentament l’informe d’intervenció i parla que un dels requisits entenem 
que és finançar inversions, un dia en una junta de portaveus vam parlar amb l’alcalde, 
financierament sostenibles, ens queda el dubte que ha comentat el regidor Sr.Simon 
no sabem quines inversions seran les que es puguin fer hem estat pendents nosaltres 
ens vam abstenir a la comissió informativa hem estat mirant la documentació hem 
estat, estant a l’expectativa i sortia alguna informació de les actuacions que es 
pensaven fer i entenem que aquesta és una mesura i em sembla correcta legalment 
de rescatar aquests 228.000 euros perquè no s’acabessin deixant i entén en aquesta 
memòria de fet no existeix la memòria nomes incideix en tots els requisits que 
s’acaben complir i no surt en cap moment un informe del que es pretén fer en aquests 
diners, repeteixo he llegit l’informe d’intervenció i en fin tots els requisits s’acaben 
complint, també una pregunta entén per les persones que ens puguin estan escoltant 
regidor Casasayas aquestes actuacions no pot ser d’un altre manera entenc no capito 
com una inversió passarien al 2018 no s’executaran aquestes obres en els centres 
docents en el 2017, tot i nosaltres no hem vist la memòria nosaltres farem a l’inrevés 
del que vam fer en la comissió informativa donarem aquest marge estarem atents, en 
a que estiguin que fer aquestes actuacions i a que s’han destinat aquests 228.000 
euros, el vot del partit socialista avui  canviant el de la comissió serà a favor. Gràcies. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies per exposar per donar resposta perdo a les seves 
peticions, te la paraula el Sr. Casasayas. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bé, per dir-ho d’alguna manera, precisament 
avui hi he arribat aquí a l’ajuntament i dic no pot ser que entreguen l’ informació que 
ens van demanar el grup  de Movem  i que a mi no me la dongueu no pot ser, i m’ he 
enfadat per això, i ara vostè em diu escolti jo no he rebut res, es que no li hem enviat, 
però jo estava convençut que vostès no tenien i jo no ho tenia, hi ha me’ls crec , ja 
me’ls crec, per això et dic que corte o vergonya el arquitecte municipal diu jo vaig 
passar l’ informació amb una persona i aquesta persona es la que li tenia, m’ha dit, la 
que li va passar als senyors de Movem, llavors jo m’he enfadat i he dit escolta pues 
això no pot ser , perquè no pot ser , perquè no pot ser que entregueu informació que jo 
no conec, llavors es probable que sigui un malentès entre nosaltres no obstant això els 
hi faré arribar sense cap dubte demà mateix, aquestes proposta perquè esta en mans 
d’una persona de l’ajuntament, lo que si els hi puc dic perquè ho he vist, són 
actuacions que van, a vostè també li he fet arribar evidentment, evidentment, no, no 
perdó. 
 
El Sr Alcalde diu: Mirem de mantenir els torns de paraules perquè ni no això se’ns en 
va , ja ho entenc Sr.Tomàs que hagi respòs de manera espontània però jo demano si 
us plau que mantinguem els torns de paraula, per això quan li toqui. 



 

 

 

 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Si ho deia això perquè en l’informativa va ser la 
Sra. Moreno la que ens ho va demanar i jo estava convençut que els hi havia donat 
estava enfadat per que ella no ho tenia, ara crec que a la informativa, però també li 
farem arribar evidentment a tots els grups els hi farem arribar, això són, això són obres 
Que s’han realitzat a l’estiu perquè evidentment que aquests col·legis, en el 10 
col·legis aquests les obres s’han de fer quan no hi ha la canalla a col·legi, a les hores, 
les partides van estar imputades a una partida de edificis públics, són edificis públics 
tot això però una vegada dotada la partida amb noms i cognoms que diu que són amb 
els col·legis, son, son els col·legis, doncs traslladarem aquestes quantitats que hi ha 
estan gastades de la partida d’edificis públics, en aquesta més concreta, aquesta més 
concreta, de les escoles, de, com ho diu això d’edificis docents, estava a edificis 
docents por lo tant, aquestes obres afecten a les 10,a les 10 escoles de Martorell, per 
lo tant tots són actuacions no molt elevades d’import són actuacions, petites perque a 
cada una de les, a cada una de les escoles hi ha una part petita de, perdó, a cada una 
de les escoles hi  ha 3 o 4 actuacions petites i totes juntes les 10 escoles per aquestes 
quatre actuacions fan 228.000 euros que hi han aquí en la modificació pressupostària. 
Jo en tinc una ara mateix, en tinc una còpia d’això del del del de les actuacions i en tot 
cas en sortir faig fotocopia de lo que tinc i els hi dono a vostès, d’acord sap greu. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies és el primer torn perdó ara jo estava pensant si era 
el segon torn o el primer, si si que han dit que ara vostè respondria exacte, obrim un 
segon torn d’intervencions Sr. Simón endavant. A perdó, perdó, si, Sr. Casal , si si. 
 
El regidor Sr. Casal diu:  Bien , a ver es un cambio que comentaba el Sr. Casasayas 
sobrante del año pasado, es un tema que nosotros aceptamos entiendo, yo no he 
pedido nada porque entiendo que pertenece a criterios técnicos y también les pido que  
hombre ya que lo pasan me lo pasen, pero en este caso nosotros vamos a votar a 
favor. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies, Sr. Simon endavant. 
 
El regidor Sr. Simón diu: Gràcies, Sr. Casasayas a nosaltres també ens sap greu 
aquest malentès segurament si haguéssim tingut tota aquesta informació com la 
companya Moreno va dir a la comissió avui el vot seria a favor però clar, no tenim l’ 
informació i ens abstindrem. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Gràcies Sr. Bargués, gràcies per enviant-se ara que 
tinc el torn de paraula aquesta informació, el que passa, que tot i l’agraïment, jo regidor 
Casasayas pensava que aquesta informació si de fet la tenien els tècnics, podia penso 
ha paraescut perfectament en el que es l’expedient que haurien tingut entenc que si li 
han dit avui a la tarda era molt complicat que apareixes l’expedient també en el seu dia 
l’informativa no es va acabar d’explicar que aquestes actuacions són les que hi ha 
s’havien fet en el seu moment i per tant entenem que tècnicament ja son faves 
contades, ja sabem a que es van destinar aquests diners que ens  a sembla perfecte. 
És unes obres que ja s’han executat que es fan imputat a la partida d’edificis públics i 
ara entendaríem que tindran una partida pròpia amb aquesta modificació com 
nosaltres li hem dit abans els centres docents i a més si ja són actuacions fetes el 
nostre vot serà a favor. 



 

 

 

 
El regidor Sr. Bargues diu:Té la paraula el regidor Casasayas. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Els hi donaré una mica més d’informació que jo 
crec que ja la saben totes aquestes obres de millores dels edificis docents, provenen 
de les reunions que va tenir la regidora d’ensenyament amb cada un dels col·legis, 
llavors la llista de coses a fer sempre és interminable, sempre hi ha coses a millorar 
evidentment tenim molts edificis , que en aquest cas obres a 10 edificis  per lo tant en 
aquest cas totes provenen de reclamacions de sol·licituds per dir-ho d’aquesta manera 
que ens han fet dels diferents col·legis per poder fer la, adequar als edificis, ara mateix 
el Sr. Alcalde m’ha pres el full aquest on hi havien totes les, totes les actuacions que 
s’han fet veuran vostès que son actuacions de, de 3 o 4 mil euros cada un dels 
col·legis i en definitiva es el que ens demanen la direcció dels col·legís  i el consell 
escolar de cada un d’ells. Sempre podran dir hi ha més coses a fer, evidentment, hi ha 
més coses a fer, el que passa ens que hem arribat fins als 228.000 que es on podíem 
arribar en aquests moments, moltes gràcies. 
  
El regidor Sr. Bargues diu: gràcies, passem llavors al punt num, la votació., espereu 
que vingui l’alcalde. Us sembla bé?. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 16 vots a favor dels senyors/es 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 ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARON i 
VICENTE CASAL CARRIEDO. 
- 5 abstencions dels senyors/es JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i SERGIO 
RODRIGUEZ MARQUEZ. 
 
I .- Moció de l ’Alcaldia, relativa a la tramitació de l’expedient de modificació 
pressupostària número 20, dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per 
concessió de crèdit extraordinari, a finançar mitjançant l’aplicació de part del romanent 
líquid de tresoreria resultant  de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016. 
II .- Informe de La Interventora de fons, sobre els criteris d’utilització del romanent de 
tresoreria per a despeses generals i del superàvit pressupostari derivats de la 
liquidació del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2016. 
III .- Informe favorable de la Interventora  de fons,  a l’expedient de modificació 
pressupostària número 20 dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per un 
import total de 228.000,00 euros. 
IV.-  Per la base número 13 del pressupost municipal exercici de 2017 s’estableix que 
l’òrgan competent per a l’aprovació de la modificació de crèdit per suplement/crèdit 
extraordinari és el Ple.  
En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 20, 
dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per concessió de crèdits 



 

 

 

extraordinaris, a finançar mitjançant l’aplicació de part del romanent líquid de tresoreria 
resultant  de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016/Superàvit pressupostari. 
L ’import  de l ’esmentat expedient de modificació de crèdit ascendeix a la quantitat de 
228.000,00  euros,  i el seu desglossament és el que tot seguit es diu :  
A.-  Pressupost de despeses de l’Ajuntament  
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

A.-  Pressupost de despeses de 
l’Ajuntament Codi/denominació 

Partida pressupostària 

Dotació 
inicial 

Crèdit 
extraordinari 

Dotació 
Final 

1013 93300 63202.- Actuacions de reformes i 
millores als edificis docents 

0,00 228.000,00 228.000,00 

TOTALS 0,00 228.000,00 228.000,00 
B.- Finançament: Pressupost d’ingressos de l’Ajuntament: 
Aplicació de part del romanent líquid de tresoreria/Superàvit pressupostari 

Concepte pressupostari Import 

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

228.000,00 

TOTAL 228.000,00 
Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de 
crèdit número 20 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 , pel seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DELS TERMINIS D’INGRÉS EN 
PERÍODE VOLUNTARI DELS DEUTES DE VENCIMENT PERIÒDIC I NOTIFICACIÓ 
COL·LECTIVA, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2018 (EXP. 4623/2017). 
 
El Sr Alcalde diu: Té la paraula el Sr.Casasayas, 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bé en aquest punt en  que ordena l’ aprovació 
concretament es quan es cobrarà la taxa del mercat municipal de les Bòbiles, saben 
vostès que en els paradistes se’ls hi cobra una taxa que es trimestral i que en aquest 
punt es fixa quin es el període de pagament i en el cas d’estar domiciliat quin és el dia 
en que es passarà el rebut al cobrament, en el primer trimestre es el dia 1 de febrer, 
en el segon 2 de maig, en el tercer trimestre l’1 d’agost i en el quart trimestre el 5 de 
novembre, moltes gràcies. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies, si volen un torn d’intervencions no, si Sr. Tomás . 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:Molt breument sr. Alcalde nosaltres votarem a favor 
entenem que aquestes dates han estat comunicades als paradistes, que han estat a 
d’acord i per tant nosaltres si a ells els hi va bé i a l’ajuntament també, votarem a favor. 
 



 

 

 

El Sr Alcalde diu:Molt bé entenc que no hi han més intervencions, passaríem el punt 
a votació. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Atès el que disposen els articles 15.1 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar els terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de 
venciment periòdic i notificació col·lectiva corresponents a l’exercici 2018, pel que 
fa als tributs i altres ingressos de dret públic no delegats en l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el detall següent: 
Taxa del Mercat Municipal de les Bòbiles 
 Primer trimestre de 2018 del 12 de gener al 12 de març 
 Segon trimestre de 2018 del 3 d’abril al 4 de juny 
 Tercer trimestre de 2018 del 2 de juliol al 3 de setembre 
 Quart trimestre de 2018 de l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Els càrrecs en compte dels rebuts domiciliats del Mercat Municipal es realitzaran els 
dies següents: 
 Primer trimestre 2018 dia 1 de febrer 
 Segon trimestre 2018 dia 2 de maig 
 Tercer trimestre 2018 dia 1 d’agost 
 Quart trimestre 2018 dia 5 de novembre 
Segon.- Traslladar l’acord als departaments d’Intervenció i Mercats Comerç i Consum. 
Tercer.- Exposar al públic l’acord precedent, mitjançant anunci inserit als taulers 
d'edictes físic i electrònic de l’Ajuntament de Martorell i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona durant 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva 
publicació. 
 
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL (EXP. 70/2015). 
 
El Sr Alcalde diu:Bé de fet els hi explico molt ràpidament això bé , el , obeeix a la 
baixa de aquest consistori de regidora la Sra. Raquel Pérez i del Sr. Francesc Arpal i 
en el seus llocs doncs, com van prendre possessió en el ple passat , el Sr. Vicente 
Casal i el Sr. Sergio Rodríguez com que la Sra. Pérez i el Sr. Arpal formaven part del 
Consell Escolar Municipal doncs es proposa i ha de ser a través d’acord plenari doncs 
que el Sr. Rodríguez i el Sr. Casal ocupin aquestes dues vacants en la composició del 
Consell Escolar Municipal, per lo tant si volen fer alguna intervenció o no, es 
senzillament aquest canvi si Sr. Simón. 
 
El regidor Sr. Simón diu: Si gràcies amb el seu dia, en la creació d’aquest de la 
Composició del Consell Escolar 2015, el nostre vot va ser en contra perquè 
demanàvem que volíem tenir presencia en el Consell Escolar perquè creiem que era 
d’interès i avui s’executa aquest canvi i nosaltres  avui ens abstindrem. 
 
El Sr Alcalde diu:Molt bé si no hi ha cap més intervenció passaríem al punt a votació. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 



 

 

 

- 17 vots a favor dels senyors/es 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 ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARON, 
VICENTE CASAL CARRIEDO i SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ. 
- 4 abstencions dels senyors/es JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ. 
 
Per acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 22 de juny de 2015 es van 
designar els representants de l’Ajuntament de Martorell en els òrgans col·legiats dels 
ens dels quals forma part. Un d’aquests òrgans és el Consell Escolar Municipal, la 
composició del qual es va modificar posteriorment per acord adoptat en sessió plenària 
celebrada el dia 17 de maig de 2016, quedant integrat pels següents regidors i 
regidores: president, l’alcalde, Xavier Fonollosa Comas; vicepresidenta, la regidora 
d’ensenyament, Núria Canal Pubill; vocals, els regidors Albert Fernández Claramunt, 
Sergi Corral Barón, Francesc Arpal Macià i la regidora Raquel Pérez Martínez 
En la sessió plenària tinguda el dia 18 de setembre de 2017 es va prendre 
coneixement de les renúncies als seus càrrecs del regidor Francesc Arpal Macià i de la 
regidora Raquel Pérez Martínez. Per aquesta raó, s’han de designar els regidors o les 
regidores que han de substituir al regidor i a la regidora cessants en el consell 
esmentat.  
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Designar els representants de l’Ajuntament de Martorell en el Consell Escolar 
Municipal, que estarà integrat pels següents membres: president, l’alcalde, Xavier 
Fonollosa Comas; vicepresidenta, la regidora d’ensenyament, Núria Canal Pubill; 
vocals, els regidors  Albert Fernández Claramunt, Sergi Corral Barón, Vicente Casal 
Carriedo i Sergio Rodríguez Márquez. 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT. 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL A L’ÀMBIT DEL SECTOR P-
7 INDUSTRIAL SOLVAY DE MARTORELL (EXP. 3024/2016). 
 
El Sr Alcalde diu: Per exposar el punt te la paraula el Sr. Bargues. 
 
El regidor Sr. Bargues diu:Això fa esment bona nit fa esment a una modificació que 
van aprovar al mes de febrer que va entrar a la comissió territorial d’ urbanisme i que 
aquesta mateixa comissió en sessió 27 d’abril ens va dir que si us plau fessim unes 
modificacions i al que portem avui a aprovació són aquestes modificacions d’aquest 
text refós, els hi recordem que aquest text refós, el que ens demanava era que 
s’inclogués un informe de l’ACA que un principi des de serveis tècnics es va considerar 
que no era necessari però des de la Comissió Territorial es ho han demanat i un 
informe també de la Direcció General d’Energia Mines i Seguretat Industrial, a part de 
per exemple esmenar també la impressió de la documentació amb el gestiona i va 
haver-hi doncs una errada i es va presentar una documentació amb uns codis de 



 

 

 

barres impresos al mig, hi ha 4 modificacions que s’han afegit aquest text refós i és 
que avui portem a aprovació. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies obrim un torn d’intervencions. Sí, Sr. Simón. 
 
El regidor Sr. Simón diu:Gràcies, només per posicionar el vot del nostre grup avui 
ens abstindrem en aquesta proposta d’aprovació del text refós i amb el seu dia els hi 
vam votar en contra d’aquesta modificació del pla General que creiem que estava fet a 
mida de l’empresa aquesta fent la construcció i avui ens abstenim perquè creiem que 
és un tràmit que s’ha de fer, per això ens abstindrem. 
 
El Sr Alcalde diu:Si te la paraula el Sr. Rozalén. 
 
El regidor Sr. Rozalén diu: Buena noches, nosotros hemos visto que uno de los 
requisitos es que los arboles existentes se han trasplantado a otros sitios del municipio 
y las preguntas serian las siguientes:  
¿Cuántos árboles son? ¿Dónde está previsto plantarlos? Y ¿Se plantaran todos? 
Gracias. 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies i per respondre-li te la paraula el Sr. Bargues. 
 
El regidor Sr. Bargues diu:Si responent a la pregunta del Sr. Simón de SOM , home 
a mida del promotor recordi que precisament una de les mesures que vam aprovar va 
ser passar les cargues a la Junta de Compensació precisament dels promotors del 
polígon es a dir si aquí no s’hagués no haguessin estat al tanto probablement aquest 
polígon s’hagués executat i no hagués anat cap empresa quan et fa l’entrega a 
l’ajuntament el manteniment de carrers dels vials , tot això hagués tingut a càrrec de 
l’ajuntament i aquí precisament una de les esmenes que hi han hagut eren doncs en el 
redactat hi estava escrit fins que no estiguessin edificades les dos terceres parts del 
polígon aquest no passaria a recepcionar-se des de l’ajuntament es a dir que a mida 
del promotor de cap manera, la pinta que hi havia de la sortida d’Air Líquid doncs de 
gasos dels conductes de subministres d’Air líquid també es va tenir que esmenar i 
modificar amb aquest pla, per tant no hi veiem aquesta, aquest favoritisme, si un cas 
favoritisme pels interessos, si però de l’ajuntament no, i per respondre al sr. Rozalén la 
seva pregunta, els arbres eren camps d ‘oliveres que estaven, estaven abandonats i 
aquestes oliveres d’una antiguitat entre 50 i 80 anys han estat totes trasplantades com 
vam poder veure dissabte matí mateix quan vam anar a la inauguració de la deixalleria 
i de la nova nau de la brigada municipal ja vam veure que tot el que era el perímetre 
de la nostra nau doncs estava envellida amb els mateixos arbres que hi havia a la 
zona. Moltes gràcies. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies si Sr. Simón, si endavant Sr. Simón. 
 
El regidor Sr. Simón diu: només per donar-li una resposta ràpida, només es farragós 
laboriós, però convidaria a tothom que , que li donés un cop d’ull al projecte inicial i 
com finalment ha quedat aquest projecte o sigui com hi havien certes carregues o 
certes coses que incloïa el projecte que finalment el constructor ha adaptat a les teves 
necessitats i com a prova d’això només s’ha de veure les diferents al·legacions que 
van a fer, només s’han acceptat precisament les de constructor que està executant les 
obres, gràcies. 



 

 

 

 
El Sr Alcalde diu: Sr. Bargues esperi el seu torn, Sr. Rozalén vol intervenir,endavant 
 
El regidor Sr. Rozalén diu: Sí, entonces Sr. Bargues, todas las oliveras que se han 
sacado de allí de esos terrenos, todas están plantadas en lo que es la línea no? en lo 
que es dentro o faltan árboles. 
 
El Sr Alcalde diu: ja esta Sr. Rozalén, si molt bé ara si Sr. Bargues, pot contestar al 
Sr. Simon i al Sr. Rozalén. 
 
El regidor Sr. Bargues diu:Me n’alegro, me’n alegro molt Sr. Simón de que hagi fet 
esment que la gent es miri, el, el projecte d’aquesta modificació perquè veurà que 
aquesta modificació tal com li deia abans les millores són per l’entorn per l’ajuntament 
de Martorell i pels con vilatans de Martorell, per exemple recordi que hi havia tot el 
tema dels perímetres i de les distancies allò que dèiem que a vegades el mapa no és 
el territori i de les distancies entre els pendents precisament entre les naus i en aquest 
cas el camí de Can Bros, aquesta va ser una per exemple una de les correccions i va 
ser una correcció en contra dels interessos del promotor no en favor dels interessos 
del promotor, així que convido a la gent doncs que s’ho mirin, en quant al Sr. Rozalén 
evidentment el camp d’oliveres hi havien varius cultius, hi havien fruiters, els fruiters no 
s’aprofiten perquè els fruiters moren i son arbres de curta vida, un fruiter pot viure 20 
30 anys més anys ja és un arbre que genera paràsits i es fa malbé amb facilitat 
embelleix molt malament  i en canvi les oliveres en van portar totes, amb un viver que 
te el responsable de jardineria de l’ajuntament, on van estar guardades evidentment 
fins ara, per que clar com que allò s’ estava construint van tenir que sortir d’allà per 
després tornar allà, totes clar no hi han tornat perquè no hi caben totes perquè esta 
ocupat per naus industrials, són els vorals els que s’ha anant replantant en les 
mateixes oliveres que s’havien tret d’allà si les hi fotéssim totes no hi hauria prou 
terreno per tornar-les a ficar.  
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies i també deixi’m afegir perquè com que conec aquest 
tema Sr. Rozalén  deixi’m afegir que no són tots els arbres , només hi ha les oliveres 
d’una determina edat, i no eren tot el camp, sinó que el camp nomes era per les 
oliveres, aquesta obligació que vostè diu és per les oliveres d’una determinada edat 
que totes elles han estat trasplantades, per cert aquelles oliveres no són originàries 
d’allà sinó que veníem d’un altre lloc, vull dir que aquestes oliveres ja fa molts anys 
que donem voltes, només en quant aclariment, perdoni Sra. Ruiz , les oliveres 
antigues les que diem centenàries aquelles que tenen producció 25 o 30 cm de , de 
,de soca  són les que estan trasplantades eh, totes, d’acord aquestes són les que 
s’han replantat i que el que li deia era l’aclariment de que no són tots els arbres que hi 
havia allà tal com deia el regidor d’urbanisme perquè el fruiters són fruiters i per tant 
tenen una vida útil molt curta però si que l’obligació que hi havia a un dels informes era 
que es mantinguessin i es replantessin les oliveres centenàries , per això he volgut per 
aquest aclariment perquè no confondre que no son tots els arbre sinó aquelles oliveres 
centenàries que són la que sí que tenim, només era aquest aclariment. Sr, Rozalén els 
informes que son complexos que jo ho entenc, s’han de saber llegir perquè pensi que 
aquí per exemple ni ha un de la Direcció del Medi Ambient, que  por todo el muncipio 
es a dir, es lògic i normal , por que por todo el municipio vol dir que vostè dins del seu 
municipi és on les ha d’ubicar, i això es el que farem i hem fet , per tant , a res a dir 



 

 

 

amb les oliveres som uns enamorats de les oliveres nosaltres vull dir que ho coneixem 
bé, i les oliveres i l’oli que surt de les olives també, per tant fet aquests agraïments ara 
si i un cop feta l’ intervenció pel regidor d’urbanisme passarem el punt a votació. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
 
-  12 vots a favor dels senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I 
PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA 
DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT 
FERNÁNDEZ CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL I BARON i VICENTE CASAL CARRIEDO. 
- 9 abstencions dels senyors/es LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ 
ORTEGA, RAÚL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. 
SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN 
MORENO LÓPEZ, i SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ. 
 
I.- En sessió plenària ordinària tinguda el dia 20 de febrer de 2017 es va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell a 
l’àmbit del sector P-7 industrial Solvay de Martorell, promoguda per l’Ajuntament de 
Martorell. 
L’expedient complet de la modificació puntual esmentada del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Martorell es va trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 
perquè procedís a la seva aprovació definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona, en la sessió de 27 d’abril de 2017, va acordar: 
[-1 Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana a l’àmbit del sector P-7, Industrial Solvay, de Martorell, promoguda 
i tramesa per l’Ajuntament, fins que es tramiti de manera conjunta la corresponent 
modificació del Pla parcial del sector P-7 complex Solvay, per tal d’evitar que 
paràmetres i factors determinants per al desenvolupament del sector restin sense 
regular. 
-2 El subsegüent acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona queda 
supeditat a que s’aporti un text refós, degudament verificat per l’òrgan que ha aprovat 
provisionalment el document, que incorpori les prescripcions següents i es completi 
l’expedient amb els informes següents: 
-2.1 Cal sol·licitar informe a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, 
i a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
-2.2. Cal esmenar el redactat proposat de l’article 151 del PGOU per tal d’incloure les 
referències al grau de consolidació de l’edificació que conté l’article 68.7 del TRLU. 
-2.3 Cal que a l’apartat normativa urbanística es transcrigui la totalitat del redactat 
final, un cop incorporades les modificacions proposades, dels articles 151 i 209 del les 
normes urbanístiques del PGOU. 
-2.4 Cal esmenar la impressió de la documentació gràfica de la modificació. (...) ]. 
II.- En compliment de l’acord transcrit de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona es van sol·licitar els informes exigits per tal de completar l’expedient.  
La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial va informar favorablement 
en data 5 de juliol de 2017 (informe rebut en data 11 de juliol de 2017), mentre que 
l’Agència Catalana de l’Aigua també va informar favorablement el dia 9 d’octubre de 
2017 (informe rebut el dia 19 d’octubre de 2017). 



 

 

 

III.- El redactor de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell ha 
introduït totes les prescripcions requerides per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona. 
IV.- A l’expedient figura l’informe emès conjuntament pel cap de la secció d’urbanisme 
i pel secretari de la Corporació. 
V.- La legislació aplicable a la present modificació del planejament és la següent: 
articles 73 i 74, i 82 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme; articles 102 a 104, i 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i 
articles 22.2. apartat c) i 47.2. ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
El ple de la Corporació va ser l’òrgan que va aprovar provisionalment l’esmentada 
modificació d’aquest instrument de planejament, per la qual cosa també li correspon 
aprovar el text refós amb el quòrum de la majoria absoluta del seu nombre legal de 
membres.  
En conseqüència, el ple adopta el següent acord:  
Primer.- Aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Martorell a l’àmbit del sector P-7 industrial Solvay de Martorell, promoguda 
per l’Ajuntament de Martorell. El text refós incorpora totes les prescripcions exigides 
per l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 27 d’abril de 
2017, havent-se completat l’expedient amb els informes favorables de la Direcció 
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, i de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Segon.- Lliurar l’expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, 
de manera conjunta amb la corresponent modificació del Pla parcial del sector P-7 
complex Solvay, perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
9. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU (actual PdeCat), 
MOVEM MARTORELL, SOM MARTORELL I PSC PER AL SEGUIMENT DE 
L'APLICACIÓ DE L'ARTICLE 155 DE LA CONSTITUTICÓ I LA SEVA AFECTACIÓ 
A LA CIUTADANIA. 
 
La regidora Sra. Riera llegeix la moció: El passat 25 de novembre de 2017, el Ple 
de l’Ajuntament va aprovar la moció PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE 
L’AUTONOMIA DE CATALUNYA, en relació a la intenció del Govern de l’Estat 
espanyol d’aplicar l’article 155 de la Constitución Española. Tots els grups municipals, 
excepte el Partit Popular, hi vam estar d’acord i instàvem el govern espanyol i els 
grups que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya, alhora 
que manifestàvem el ple suport al Govern de la Generalitat i al Parlament de 
Catalunya en un moment en què les institucions catalanes, l’autogovern i la 
democràcia estaven amenaçades per l’aplicació arbitrària de l’esmentat article 155. 
Tot i que molts ajuntaments, com el de Martorell, i una part important de la societat civil 
es van manifestar en contra d’aquet fet, finalment el Senat va aprovar l’aplicació de 
l’article 155 el dia 27 d’octubre. 
Els primers efectes d’aquesta aplicació han afectat ja entitats de l’àmbit social i del 
tercer sector, especialment de l’àmbit juvenil i del lleure, que han deixat de rebre els 
ajuts compromesos per tirar endavant uns projectes que són de vital importància per a 
la seva activitat i per als seus usuaris. Això dificulta que puguin fer la seva tasca amb 
normalitat, però sobretot afecta usuaris i famílies, que no poden accedir a temps a 
beques i activitats que són bàsiques en el seu dia a dia. 



 

 

 

La globalitat dels efectes de l’aplicació de l’article 155 són imprevisibles, però 
certament, genera neguit ja que pot afectar a àmbits d’important incidència social com 
la Salut, el Benestar, l’Educació o les infrastructures, tant pel que fa als recursos que 
s’hi destinen com a la injerència que s’intueix que es vol implantar. 
Per tot plegat, l’Ajuntament de Martorell creu indispensable que la ciutadania estigui 
informada de com pot afectar l’aplicació de l’article 155 en la vida quotidiana de tots i 
totes. 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de  Martorell 
ACORDA 
Primer. Crear una Comissió de seguiment de l’aplicació de l’article 155 i la seva 
afectació a la ciutadania amb l’objectiu de valorar i dur a terme accions informatives 
dirigides al conjunt de la població. Aquesta comissió estarà integrada per l’alcalde, que 
la presidirà, i un regidora o una regidora designat per cada grup municipal. 
Segon. Difondre la creació d’aquesta Comissió als diferents canals de comunicació 
municipals. 
Tercer. Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a la Diputació de Barcelona. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies obrim un torn d’intervencions, si Sr. Casal, Sr. 
Rodriguez vol intervenir, Sr. Casal, sí, sí. 
 
El regidor Sr. Casal diu: Bueno, ehh me gusta, me gusta, me gusta que tengan que 
hacer una moción  para explicar el 155 a la gente, porque al final la gente, el tío de la 
calle normal el currela, ni se ha dado cuenta sigue yendo en autobús, le pagan la 
nomina están abiertos los restaurantes. Es decir, parecía que el 155 esto va a ser una 
apocalipsis zombi, no ha sido así, prueba de ello que la  Sra. presidenta del Parlament 
reconoce el artículo 155 o los señores Rull y Turull han vuelto a reconocer el artículo 
155. No hay ningún país, no hay  ningún país que y ni ningún estamento, incluso 
Amnistía Internacional, que os compren en el tema de los exiliados de los presos 
políticos y tal, hay una cosa que me hace gracia es el tema del que dice esto es 
buenísimo dice: han afectat en àmbits socials i del tercer sector especialment en àmbit 
juvenil i lleure, a ver, a ver, a ver, ustedes han estado dos años sin pagar las farmacias 
y no pasaba nada si, si , si no pasaba nada desde enero del 2017 la Generalitat no 
pagaba las ayudas correspondientes a la mitad del salario mínimo interprofesional de 
los centros de discapacitados y no pasaba nada, ustedes han destinado incluso 
partidas de servicios sociales al referéndum y no ha pasado nada entonces hombre, a 
mi me choca y más me choca porque ha sido un 155 que parece que se ha aprobado 
solo estoy aquí solo peleándome con todos, se ha aprobado solo, lo he aprobado yo , 
los compañeros no han votado , se ha votado solo , vale perfecto oye, pues se ha 
aprobado solo y además que es un 155 light, a nosotros nos hubiera gustado otro 155 
pues que lo hubiera dado mas vidilla vale, pero no se han ido los piolines aquí no ha 
pasado nada y a más que cuando estos quieran dicen vamos a crear una comisión 
cuando la quiera esperar ya se ha acabado porque el día 21 son las elecciones, 
entonces, yo reitero que a mi me flipa, yo veo esto y digo, cuando lo veía digo es esto, 
esto no puede ser y evidentemente no, Bueno voy a votar en contra no va a ver ningún 
representante en mi grupo , en el grupo municipal en la comisión esta de seguimiento 
porque además vamos a ser claros, la comisión de seguimiento cada uno va a tener 
los suyos, y en los que van ahí ya están convencidos de un lado o de otro y nada mas 



 

 

 

que nada para posicionar el voto, evidentemente el grupo Popular solo porque insisto 
porque lo hemos aprobado nosotros solos, no había ningún partido más, o sea nos 
hemos reunido 4, han dicho: se ha aprobado solo, muchas gracias. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Casal, només dir-li, fixis bé, això neix d’una 
iniciativa d’un grup municipal d’aquest consistori que davant de l’aplicació de l’article 
155 de les suspensió de les institucions i de la pèrdua d’algunes llibertats i facultats del 
govern de Catalunya senzillament vam proposar que expliquéssim a la població que 
suposava per Martorell l’aplicació del 155, i te afectacions malgrat vostè no les vulgui, i 
una de les , deixa m’ho dir, un de, una de les bases d’aquesta comissió i això en vam 
parlar en la reunió prèvia que es va fer va ser precisament intentat polititzar-ho el 
mínim possible, si no que senzillament poguéssim explicar  que suposava pel conjunt 
de la ciutadania doncs Martorell, en aquests cas, l’aplicació d’aquest article 155, i en te 
unes quantes de derivacions segur, i per lo tant a proposta d’un grup municipal que es 
el grup MOVEM Martorell, de féssim arribar al conjunt de la ciutadania amb que ens 
pot afectar o en que ens afectarà, doncs vam creure oportú doncs fer aquesta 
comissió sen’ va encarregar la regidora de Participació i cooperació la Sra. Miriam 
Riera, que va convocar una reunió i que una de les qüestions era aprovar aquesta 
moció avui amb un ampli consens, fins al punt que el redactat el vam retocar perquè 
tothom es pogués sentir mes còmode, veig que vostè, no s’hi ha sentit còmode, en sap 
greu, és l’únic del consistori que no s’hi ha trobat més còmode, però el vam haver de 
retocar, però li vull dir que ho hem fet, amb ànim d’explicar tal i com ens va demanar el 
grup MOVEM sense entrar a  polititzar sobre el tema que podríem fer-ho segur ehh, 
però l’ànim era senzillament explicar qui són els efectes de l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució per Martorell, i aquest és l’objectiu jo només li vull fer aquesta 
referència, ahh, si si alguna petició de paraula, si Sra. Ruiz. 
 
La regidora Sra. Ruiz diu:Sabe lo que me flipa a mi Sr. Casal, sabe lo que me flipa, 
que haya dos personas encerradas en la cárcel que son Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, 
que son lideres de dos asociaciones pacíficas, yo no soy independentista vagi per 
endavant, y grande o una parte de mi grupo municipal tampoco lo es, sin embargo que 
se meta en el trullo a dos personas que se estaban manifestando de forma pacífica, 
por un delito de sedición que suena tal que al siglo pasado, eso a mi me alucina, me 
flipa, y que usted frivolice de esta manera, en una sesión parlamentaria y que haya 
gente que se esta riendo en esta sesión, me flipa y me alucina, me parece indignante, 
indignante, iba yo a poner un par de ejemplos, anava jo a posar un parell d’exemples 
sobre les conseqüències del 155, perquè donava per fet que tothom sabia mes o 
menys la gravetat de la situació, que és la gravetat de la suspensió de l’autonomia de 
Catalunya per primera vegada, la gravetat de la ingerència en la nostra institució en la 
nostra sobirania, per part del govern central, el seu partit per cert, que Catalunya es 
residual que te un 8% de recolzament, el seu partit ha vingut aquí com elefante en 
cacharrería, i s’ha carregat tota una institució a mi lo que me flipa es que usted frivolice 
con esto y se crea el graciosillo de la clase, eso es lo que me flipa a mi, per posar 
alguns exemples del que suposa l’ intervenció del  155, per posar alguns exemples i 
en penso que es posaré tots els que tinc perquè es que ara me apetece decirlos : 
l’aplicació d’aquestes mesures de control i d’intervenció a part de la repressió que ja 
he comentat envers als govern, electe malgrat que jo no coincideixi amb ells, però 
electe de que, de Catalunya , l’aplicació d’aquestes mesures de control i d’intervenció 
financera han provocat un augment desmesurat dels tramitis burocràtics i que aquest , 



 

 

 

aquest fet dificulta enormement el funcionament de les entitats afectades aquesta 
situació esta afectant a projectes europeus que han de justificar perquè no estan fent 
servir els diners rebuts per part d’un organisme europeus, en l’àmbit social Sr. Casal 
són mes de 500 les entitats afectades per l’aplicació del 155 i l’ intervenció econòmica 
la taula de la tercer sector ha alertat que la paralització de pagaments i subvencions 
posa en perill centenars d’entitats sense ànim de lucre, sense ànim de lucre no com el 
seu partit, que esta ara mateix investigat com a organització criminal, com a 
organització criminal per saquejar les arques d’aquest estat, doncs aquestes entitats 
que la seva intervenció i la seva manca total de capacitat de diàleg i de política i d 
‘entendre una situació, concreta ha dut aquest país , aquestes entitats estan en una 
situació molt, molt, molt, molt complicada, fins el punt de posa en perill la seva 
supervivència i la seva continuïtat, són entitats per exemple que tracten 
drogodependències, saluts mental, VIH, o projectes de voluntariat social entre d’altres  
aquestes situacions posa en perill programes essencials per l’atenció de col·lectius 
vulnerables a Catalunya, en el cas de l’atenció a la drogodependència la convocatòria 
del 2017 no s’havia publicat i amb l’ intervenció ha quedat bloquejada, però les entitats 
conten amb aquests diners per al seu funcionament, espero que comprengui vostè 
quina es la dificultat de tot això, ehh, espero que m’estigui entenent.  
La federació de Catalana de Drogodependència de fet assegura que aquestes partides 
són essencials per poder garantir la continuïtat del servei, algunes entitats hauran de 
tancar programes que avui tenen consumidors actius, el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb el suport del Consell de Joventut d’ Espanya i el Europeen 
of Forum, ha denunciat la situació amb un manifest en mes de 80, 80 entitats 
adherides perquè posa en risc els projectes i estabilitat d’entitats i federacions juvenils 
que afecten directament a més de 300.000 joves i compromet projectes amb una gran 
impacte social així que “esto de que al currela de turno, que los restaurantes estan 
abiertos y que no le afecta es mentira”, sencillamente porque solo hay que rascar un 
poquito para darse cuenta, sabe que pasa que si usted està organizado en alguna 
entidad o en alguna asociación o participa en algo mas allá de ir al bar y hablar con 
otros currelas así, que tengan la opinión como la suya se dará cuenta de la afectación 
que tiene el 155. 
L’ Institut Català de la Dona és una de les 300 entitats vinculada a la Generalitat de 
Catalunya que ha vist intervingudes les seves finances, fet que ha provocat la 
suspensió de les subvencions que l’ Institut Català de la Dona atorga a entitats per a la 
realització de projectes d’interès social que promouen nada más y nada menos que la 
igualtat efectiva entre dones i homes. L’ intervenció econòmica de la Generalitat , 
l’aplicació del 155 també ha afectat importants programés de lluita contra el racisme, 
com els que desenvolupa entre altres l’entitat SOS Racisme  de treball amb joves i 
d’atenció a víctimes de racisme, en el cas de les actuacions vinculades a la 
preservació del medi ambient , que és molt amic del seu partit també que s’ha carregat 
partides destinades precisament a lluitar contra el canvi climàtic i el canvi de model 
productiu, s’han intervingut prop de 12.000.000 d’euros de partides considerades no 
essencials, en alguns casos de projectes ja iniciats relacionats amb la lluita contra el 
canvi climàtic i la preservació d’espais d’interès natural, la lluita contra la degradació 
de la biodiversitat i el foment de la qualitat de l’aire, la qualitat de l’aire tampoc ens 
afecta, es una cosa de cuatro independentistas que respiraran mal verdad?. Claro , es 
que... la calidad del aire no nos afecta tampoco verdad. 
En declarar la no disponibilitat dels crèdits , continuo ehh, dels crèdits per a les 
partides pressupostaries del departament d’agricultura, ramaderia i pesca i alimentació 



 

 

 

de la Generalitat de Catalunya, la taula agrària denuncia que aquesta ordre afecta a 
mesures d’extraordinària necessitat pel desenvolupament de les activitats agrícoles, 
ramaderes, forestals i agroindustrials , així com la pesca i fins i tot les partides 
d’execució i control de la política agrícola comuna que es veuen afectades pel bloqueig 
pressupostari, seguim ates del tancament de les delegacions de la Generalitat de 
l’exterior i tenim en compte que aquestes delegacions exercirien activitats de promoció 
econòmica i impuls a les relacions comercials de tracció d’empreses i turisme , la 
suspensió de les mateixes tindrà un greu impacte en l’econòmica catalana molt 
probablement, tampoc ens afecta això, no ens afecta a nosaltres que va en absolut, 
por favor, los restaurantes seguiran abiertos claro, verdad. 
Es bloquegen els diners per ser destinats a beques d’ ajut d’estudi a 158.000 
estudiants del sistema educatiu català , jo no se vostè però els meus companys de la 
universitat i companys del meu entorn necessiten beques per estudiar perquè els seus 
pares són currelas i no els hi arriba per pagar la universitat tan cara que el govern de 
Convergència en els governs anteriors ens ha, en ha portat . El departament 
d’ensenyament i ja vaig acabant, de la Generalitat de Catalunya va aprovar 
recientment destinar 142.000.000 d’euro per fer realitat en 4 anys el decret d’educació 
inclusiva que va ser una gran noticia per cert, després d’una llarg procés de debat, 
diàleg i consens entre administració publica, els professionals, les famílies i les entitats 
del sector, mesures que ara quedaran bloquejades, negociació, esforços, consensos, 
enviats a la basura per culpa del absoluta torpeza, no se, maldestra, del seu, del seu 
partit, i per últim com exemples que tinc tot i que no volies dir tot, perquè sinó em 
penso que al final la comissió que estem creant mancarà de, de  sentit per explicar a la 
gent tots els efectes que te el 155, es pot veure afectada l’aplicació de l’actual model 
d’immersió lingüística, segur a vostè no li agrada això , però jo sóc una ferma 
defensora, recollit per la llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació del parlament de 
Catalunya i avalat per diferents sentencies judicials en el sistema educatiu català, dir 
Sr. Casal que l’article 155, que la suspensió de l’autonomia no afecta a ningú que es 
una cosa no se, como la de sèrie de politiques independentistes i demes es estar 
absolutament cec, absolutament cec, i es precisament la ceguera del seu partit en el 
govern entre d’altres factors el que en ha dut a la situació actual, que no te precedents 
històrics, però puc compartir que vostè no estigui d’acord, amb aquesta, en el procés o 
que sigui un contrari totalment a la sobirania o anti-sobiranista o anti-independentista 
fins i tot, però que negui l’evidencia, això diu molt de vostè com a representant polític. 
Per últim res, des de MOVEM Martorell havíem proposat crear aquesta comissió per 
explicar precisament això a la gent que no es una cosa de, de titulats polítics sino que 
te repercussions en la vida de les persones, i ens alegra que la proposta tires 
endavant i que finalment es creï , moltes gràcies. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies te la paraula el Sr. Tomás. 
 
El regidor Sr. Tomas diu:Gràcies Sr. Alcalde,gràcies també per l’exposició que ha fet 
la regidora Ruiz, li dono la raó si continua explicant entenc que tots els que vindran en 
aquestes possibles reunions no ens estaran escoltant per la radio sinó quedaria sense 
gaire feina aquesta comissió. Nosaltres justament quan vam parlar amb els companys 
de MOVEM i en aquest cas amb la regidora Riera i amb el propi Alcalde amb la junta 
de portaveus i vam mostrar el nostre suport en aquesta moció tot i explicant que si que 
ens agradaria que no s’acabés polititzant una cosa que, sembla que està lluny de que 
es pugui aconseguir nosaltres ja... 



 

 

 

 
El Sr Alcalde diu: ho hem intentat 
 
El regidor Sr. Tomas diu: jo no dic res, sobre l’article 155 nosaltres ja crec que ho 
vam explicar, ho vam demostrar, i ho vam votar el dia que es va fer el ple extraordinari 
parlant exclusivament d’aquets article, nosaltres ens a sembla i ens ha semblava molt 
bé fet aquesta comissió també es possible que quan entre que es fan els tràmits i això 
a lo millor tot això ha pogut ja quedar desfasat tampoc no ho se i entenc que no està a 
les nostres mans, però parlant de la moció jo crec que alguns dels acords és 
exclusivament mantenir o fer que la ciutadania estigui informadament , informada com 
pot fer afectat a aquest article, i crea una comissió de seguiment de l’aplicació d’ 
aquest article, es que aquesta moció que presentem avui crec que conta amb el suport 
de tots els grups menys ha quedat clar del Partit Popular nosaltres pensem que és una 
bona eina i que és bó com ja va passar en aquell ple extraordinari de la moció de 
l’article 155, no se lo que farà company de SOM Martorell però va contar amb 20 vots 
que avui crec que serà s’ adherit pues segur no m’hi havia fixat 20 vots jo crec que és 
important i que tots anem plegats cada un amb les seves diferencies però amb la 
Junta de portaveus jo crec que es un camí que perfectament podríem seguir amb 
altres ocasions vam demostra que coses que poden interessar i que poden informar a 
la ciutadania es vam entendre cada un renuncien a coses però l’objectiu es informar a 
la ciutadania i crear aquesta comissió res més, evidentment nosaltres estem adherits 
votarem a favor. 
 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies te la paraula la Sra. Riera 
 
La regidora Sra. Riera diu:Gràcies bona nit, una altre vegada bé jo no, jo no, no 
voldré, vull repetir-me crec que la Sra. Ruiz ha fet diguéssim tota la retaila 
d’afectacions que te el 155, això és una cosa que vam comentar amb i en el moment 
que ens van reunir amb la primera reunió que vam fer per veure quina seria les 
accions que podrien realitzar i la primera va ser decidir que faríem aquesta moció per 
crear la comissió de manera formal, ja va sortir el tema de que home hi ha eleccions 
d’aquí a molt poc i per tant doncs això perdrà sentit, jo crec que no perdrà sentit 
perquè les afectacions les estem patim des de ja mateix, Sra. Ruiz jo a vegades ric per 
no plorar, no se si m’explico perquè, perquè em bulli la sang diguéssim no, no cal que 
m’agafi cap cosa ehh, evidentment es obvi que, que el Sr. Casal i jo estem totalment 
allunyats des del punt de vista ideològic i jo crec que la part bona es que podem parlar 
i podem parlar de tot, però a partir d’aquí, emm crec que era un compromís que es va 
prendre en aquell ple extraordinari al, al, José Simón del seu partit de MOVEM sra. 
Ruiz ho va proposar nosaltres vam agafar el “....” perquè creiem que realment es 
important que la gent sàpiga com des de ja esta afectant, es igual el que passi a 
l’endemà de les eleccions, no és igual evidentment que no és igual però d’aquí a les 
hores passaran moltes coses i segurament després continuaran passant moltes coses 
o al menys aquesta és la percepció que tenim algunes persones veient diguéssim 
quines són les amenaces en funció del que passi el dia de les eleccions per tant jo per 
desgràcia no m’agradaria que fossin però que crec que tenim molts dies i molts mesos 
per explicar el que es l’aplicació del 155, dit així per no repetir-me diré que a nivell 
local també ens afecta això amb, no ho puc assegurar perquè encara no he anat a la 
reunió, però a mi ja m’han convocat a una reunió d’un esplai d’aquí de Martorell per 
explicar-me una situació complicada en la que es troben, no se el meu fill va a un 



 

 

 

esplai aquí a Martorell i ells es troben en una situació complicada i el meu cervell fa 
dos mes dos quatre, es a dir, no estan rebent els diners que tenien compromesos i 
això vol dir per sort diguéssim hi ha persones que podem pagar sense cap mena de 
problema la quota però n’hi ha d’altres que tenen moltes més dificultats però tot, tota 
l’activitat fins i tot la de, la dels infants que poden pagar la seva quota està 
subvencionada per tant això suposo que voldrà dir un augment de quota amb la qual 
cosa moltes persones poden quedar-se fora i a mes a mes doncs no hi haurà beques 
per colònies, per Nadal sempre se solen fer unes colònies d’uns dies als quals molts 
nois i noies d’aquests esplai doncs tenen accés i jo crec que aquest any doncs  no se 
que passarà i te una afectació no global no, aquí, al nostre poble, a casa nostra, ja, ja 
l’esta tenint no només això tot el que es tema social i juvenil , a l’altre dia a la Junta de 
portaveus ho explicava l’alcalde, el Pla director urbanístic d’infraestructures, El Pla 
director Urbanístic d’activitats econòmiques, l’Are, tot el que , totes les gestions que hi 
ha amb el nou institut amb l’ institut que es van renovant, tot el tema dels terrenys, tot 
el tema del nous jutjats, es a dir, hi havia tot un seguit de converses que estàvem 
tenint amb, amb els , amb el govern legítim de la Generalitat que estàvem molt 
avançades i que moltes estaven a punt de tancar-se, que ara no hi ha cap interlocutor 
polític amb qui entendre’s perquè evidentment un tècnic no firma segons quines coses 
i es molt normal i això ho estem patint nosaltres al nostre municipi es a  dir, tenim dos 
plans penjats, dos plans urbanístic penjants, un ARE, les negociacions del o la 
continuïtat de  no es un tema de continuïtat però,  que com a inici de la gestió de la 
relació amb secció institut, als possibles nous jutjats, el , el, el contracte amb l’hospital 
es a dir,  com be sabem, l’hospital de Martorell les, el que es departament de salut 
contracta una activitat ja es tenia acordat amb el conseller de Salut que es contractaria 
mes activitat que això ens permetria fer una major inversió per poder fer una ampliació 
de l’Hospital que és molt necessària, això estava a punt de caure ara ves a buscar al 
conseller està exiliat si això no ens afecta doncs vaja, jo crec que ens afecta, la Sra. 
Ruiz ha fet, li ha semblat fer la relació que afecta a coses nivell general en jo he volgut 
fer la, una petita relació de coses que ens afecta a nivell concret en el nostre municipi 
jo crec que això es preocupant per tots el ciutadans de Martorell, tindrem temps jo crec 
que si a la comissió per, per poder donar-li forma a tot això i explicar-ho a la ciutadania 
que una part diguéssim ja la estem explicant aquí però crec que es interessant que 
que busquem altres mecanismes perquè be que ho han de saber no, que, que 
aquestes coses estan passant i estan passant des d’ara per tant doncs vaja jo crec 
que el que hem de fer a partir d’ara es emplaçar-nos ja a la propera reunió, jo no vull 
quedar sense dir-li sr. Casal i això si que va per vostè si que es veritat que a vegades 
el govern de la Generalitat s’ ha retardat amb pagaments, jo no li negaré ara es clar no 
m’estranya, perquè si tenim un dèficit fiscal horrorós i a mes a mes resulta fins i tot els 
diners del Fla els hem de pagar amb interessos quan son els nostres diners que van 
cap allà i després tornen i després els hem de pagar amb interessos i arribem tard i 
malament, home doncs això es fer-se trampes al solitari, es a dir, dir que has pagat 
quan tu els teus diners no te’ls pots gestionar, em sembla una mica bestia, es a dir, 
clar que no podem gestionar els nostres diners, no estan aquí des de fa molts mesos i 
no des del dia 27 d’octubre que es va aprovar l’aplicació del 155, que les nostres 
finances estan intervingudes, i això a mi em sembla que ho sap vostè, ho se jo i ho 
sabem tots els que som aquí, ho hem comentat diverses vegades o sigui que, esta bé, 
res més, jo crec que, que estic, vaja prou satisfeta per pensar que hem arribat amb un 
acord el mes majoritari possible i que a partir d’aquí ens hem de posar a fer feina, 
moltes gràcies. 



 

 

 

 
El Sr Alcalde diu: Moltes gràcies ja un segon torn d’intervencions ja ho preveia, jo els 
hi anava a demanar però ja preveia que si te la paraula el Sr. Casal. 
 
El regidor Sr. Casal diu: Señora Laura no se enfade conmigo, a veces tengo una 
manera de hablar muy burro pero a mí hay cosas, me sabe mal que lo lleve a temas 
personales, me siento ofendido. Es que tú vas al bar, que poco conoce usted  a mi 
mujer, nada más que hago que trabajar e ir a casa. Buenos, evidentemente, vamos a 
ver, a tener discrepancias, usted no me conoce, yo a veces tengo una manera un poco 
complicada de hablar pero le puedo asegurar que yo tengo buena relación con gente 
que piensa diferente, no soy tan raro como usted cree o como usted ha dejado 
entrever que yo tengo la culpa de la calidad del aire, no, no, yo mi partido, es decir, 
hombre, hasta ahí hemos llegado. A ver, el gobierno ha intervenido Cataluña, le gusté 
usted o al resto o no le guste, con la ley en la mano, es un artículo de la Constitución. 
Bien, el partido en el que ustedes pertenecen, Unidos Podemos, ha intervenido a la 
Delegación de Cataluña pasándose por el Arco de Triunfo los propios estatutos, es 
así, o sea, incumpliendo los propios estatutos de Unidos Podemos, vale, al señor 
Albano Dante le han aplicado la intervención, bueno, a ver, hablamos de 
intervenciones, que pasa? Una con la ley no vale y ya suya sí. Ustedes tienen dos 
varas de medir. Yo, señora Riera, a ver, yo le diría que, bueno, no vamos a llegar a un 
acuerdo, vale, ustedes ahora me sacan con el tema de las balanzas fiscales, bueno, 
evidentemente no estamos de acuerdo, por ahí no vamos a llegar a un acuerdo pero 
yo lo que sí que evidentemente quiero recalcar que nuestro grupo no somos neonazis 
como usted dice, venía a decir, sí, sí, señora Ruiz usted sabe lo que yo digo. Somos 
gente normal, yo me considero una persona normal. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Yo no le he llamado neonazi en ningún momento, 
eh... 
 
El regidor Sr. Casal diu: No, no, hombre, hay muchas maneras, vale. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: No, no, hay muchas maneras, no, perdone. 
 
El senyor alcalde diu: Senyora Ruiz, un segon, un segon 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: No, no, en mi boca no ponga palabras y menos de 
ese calado que yo no he dicho. 
 
El senyor alcalde diu: Senyora Ruiz tindrà la seva oportunitat de desmentir tot allò 
que creu que no és. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Sí, sí, sí,però m’estan acusant d’haver dit neonazi a 
una altra persona, per tant li demano que cridi a l’ordre però en un altre sentit, no a mi. 
 
El senyor alcalde diu: Senyora Ruiz, senyora Ruiz, senyora Ruiz, escolti, quan acabi 
la intervenció li desmentirem tot allò que li haguem de desmentir però deixem que parli 
perquè cadascú en el seu ús de la paraula doncs té...entenc jo, però a vostè tampoc li 
agrada que li interrompin, per tant, malgrat cregui que una de les coses que li he dit no 



 

 

 

és correcte pues se li diu, escolti això no és veritat i no és correcte i és cert que jo no 
he sentit, senyor Casal, que la senyora Ruiz li digués aquesta paraula.  
 
El regidor Sr. Casal diu: No, a ver, he dit una paraula, puedo hablar? Bueno, quizás 
no he sido riguroso. La palabra neonazi lo retiro, tiene usted razón. Sí que es verdad, 
bueno, pues ustedes habitualmente pues yo he leído críticas de usted hacía mi, 
hombre, no neonazi directamente pero no sé si tiene usted algún prejuicio contra mí. 
Sí, sí, yo se lo digo, se lo digo públicamente. Jaume, toma nota para el acta. A mí me 
sabe mal, yo me considero un tío normal, trabajador, a mi me sabe mal pues que no 
cobren las asociaciones de drogodependientes, que no cobren los esplais. Yo lo que 
quiero trasladar es que parece que estamos haciendo un mundo de algo que tampoco 
es para tanto. Si el señor Puigdemont hubiera convocado elecciones el último día 
antes de marcharse pues seguramente estaríamos en el mismo plan. Cuando tú 
convocas elecciones evidentemente todo se para, de acuerdo, en vez de ser el día 20-
21 de diciembre hubiera sido un día antes y no hubiera pasado nada. Aquí parece que, 
bueno, ahora vamos a hacer un hincapié con el 155, me preocupa lo que dice la 
señora Miriam “no, el 155 no sabemos qué va a pasar”, pues evidentemente el 155 se 
ha aplicado porque el anterior gobierno incumplía una y otra vez las leyes y 
evidentemente el gobierno, con el apoyo de las tres fuerzas políticas mayoritarias y el 
apoyo de 280 o 168 diputados ha tomado esa decisión. Evidentemente hay 
elecciones, el que gana si no se salta la ley pues no tiene porqué haber otro 155. Y 
poco más.  
 
El senyor alcalde diu: Ha acabat senyor Casal? Moltes gràcies. Té la paraula la 
senyora Ruiz. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Bueno, yo le pido disculpas... 
 
El regidor Sr. Casal diu: Lo mismo digo y se las acepto. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Si en algún momento ha interpretado de mis 
palabras que le faltaba el respecto, que emitía un juicio suyo personal porque esta 
misma intensidad con usted la he tenido con su predecesor y precisamente el señor 
Arpal tenía una forma de ser o de comunicar mucho menos intensa que la suya, eh, y 
he sido exactamente igual porque yo cuando le miro a ustedes a los ojos yo no estoy 
viendo una persona, es más, yo a usted no lo conozco y esto que dice que ha leído de 
mí, me parece que se confunde de persona, sinceramente se lo digo, honestamente 
se lo digo con el corazón en la mano, no recuerdo ahora mismo que puedo haber 
dicho yo de usted porque la verdad que ni idea. 
 
El regidor Sr. Casal diu: Mire su twitter. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Mi twitter? 
 
El regidor Sr. Casal diu: Sí 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Pues ya miraré mi timeline. 
 



 

 

 

El senyor alcalde diu: Senyor Casal, igual que li he dit a la senyora Ruiz que no li 
interrompi a vostè. 
 
El regidor Sr. Casal diu: Es que me vengo arriba, no puedo. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: No, no, ya miraré mi twitter y cuando puedo 
haber…, porque ahora estoy recordando que hace unos años dijo, envió a una serie 
de dirigentes de un partido catalán a Auschwitz, entonces entiendo que yo lo que he 
podido decir si…. 
 
El regidor Sr. Casal diu: A Zapatero, a Zapatero 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Sí, bueno, y a Joan Saura también. Pero en 
cualquier caso, en cualquier caso…Bueno, estic en el meu torn de paraules o no? 
Perquè potser no estic en el meu torn. Gràcies 
 
El senyor alcalde diu: Sí. Senyor Casal, senyor Casal. 
 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: No, porque a mi em crida vostè a l’ordre quan 
interrompo, quan una persona que m’acusa de dir neonazi, també m’estan 
interrompent cada tres segons. 
 
El senyor alcalde diu: Senyora Ruiz, a vostè l’he cridat a l’ordre i amb ell també, el 
que passa és que ell ha insistit i ara l’he cridat a l’ordre també, per tant, segueixi 
senyora Ruiz. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: No, no, sí, acabo, no val la pena. En todo caso le 
pido disculpas si ha creído que he emitido un juicio personal sobre su persona, no es 
el caso, sí sobre su partido y sobre la ideología que su partido profesa y defiende y 
eso quiero que lo tenga muy claro porque desde ahora hasta el último día que yo esté 
aquí su partido para mí es un enemigo a batir, su partido y la ideología que profesa, 
eso quiero que lo tenga claro. Y a usted lo saludaré en los pasillos como buenamente 
sé hacerlo. De la resta, doncs, si, bueno, agrair a la Miriam Riera, bueno, no sé agrair 
a tothom que estigui a favor d’organitzar aquesta comissió i espero que sigui doncs 
això, una eina com deia el Lluís Tomàs, una eina útil per informar a la gent de les 
repercussions reals i properes i quotidianes que pot tenir una situació política 
excepcional com la que estem vivint. Gràcies. 
 
El senyor alcalde diu: Moltes gràcies. Senyor Tomàs vostè no vol intervenir? Senyora 
Riera? 
 
La regidora Sra. Miriam Riera diu: Si, no només per agrair a tots els grups que com 
deia el senyor alcalde a l’ inici que vam fer, diguéssim, de més i de menys perquè 
tothom s’hi pogués afegir. Jo crec que tots érem conscients de què hi hauria un grup 
que no s’afegiria, per raons òbvies i res, jo crec que el que ens hem de posar doncs a 
fer feina i no allargar més aquest debat perquè tampoc tindria massa sentit. Moltes 
gràcies. 
 



 

 

 

El senyor alcalde diu: Moltes gràcies senyora Riera, abans de procedir a la votació, 
jo sí que vull explicar exactament que és des d’un punt de vista municipal el que 
suposa l’aplicació del 155 a Martorell i als seus ciutadans i ho farem des d’un punt de 
vista institucional que és el que hem intentat fer en aquesta moció i que sabíem, fent 
referència amb el senyor Tomàs, que no era fàcil perquè es pugui entendre. Però si 
que té uns efectes que adequada o no adequadament, l’aplicació d’aquest article 
doncs ha tingut uns efectes i aquests efectes pel que fa referència a la ciutadania de 
Martorell, d’entrada afecta a quatre conselleries, pel que fa referència als efectes 
importants que n’hi ha molts més, tal i com han explicat alguns de vostès, però afecta 
a quatre conselleries, una d’elles del departament de Salut. Com vostès recordaran 
nosaltres hem tingut i ho saben, perquè a més a més ens ho han preguntat, els hi hem 
explicat, doncs més d’una, de dues, de tres, de quatre i de cinc reunions amb el 
conseller titular de Salut, el senyor Antoni Comín, per plantejar-li una problemàtica que 
tenim a Martorell amb lo que és els serveis sanitaris, que fan referència a l’ampliació 
del nostre hospital, l’ampliació en llits, l’ampliació d’urgències i la introducció d’un 
CUAP a Martorell que és el Centre d’Urgències d’Atenció Primària. Això ho hem 
negociat en la última reunió que vam tenir i vostès poden fer referència i poden agafar 
les hemeroteques, doncs el senyor Comín deia que a la tardor signaríem aquest 
conveni que a més a més teníem fixat per firmar-lo el mes de novembre. Això és la 
millora del concert d’activitat amb el Servei Català de Salut que ens permetria tenir un 
millor finançament i el propi hospital, la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de 
Martorell, podia afrontar doncs d’aquesta manera el finançament per fer l’ampliació 
d’aquestes obres tant importants per Martorell. Al propi temps també, allò que hem 
demanat i que creiem que en algun moment no es va fer bé, que era situar el Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària en un altre municipi que enteníem que no era el lloc 
indicat, vosaltres no tenim res a dir, ja hi és i funciona, i que funcioni molt bé, per molt 
temps, però Martorell en necessita un i nosaltres l’hem reclamat i en aquesta millora 
de finançament i ampliació del concert d’activitat incloíem també dins de les 
instal.lacions hospitalàries la introducció del QUAP, tenint en compte que hi havia 
metges d’hospital i facultatius de la primària, perquè les urgències 1, 2, 3, serien 
hospitalàries, i les 4, 5, serien d’atenció primària. Això doncs ho havíem de signar 
aquest mes de novembre. Malauradament el conseller no hi és i hem demanat amb qui 
podem o qui té facultats, qui avui amb el 155 té aquestes facultats per poder signar 
aquest document. Bé, ens diuen, els que han quedat, director del servei, el senyor 
Elvira, que no hi ha ningú que tingui avui facultats per signar aquest document, per tant 
haurem d’anar al Ministerio, que ja hem demanat, al Ministerio, al Ministerio de 
Sanidad, doncs que ens puguem veure amb la ministra, aprofitant que la ministra 
doncs, viu a Catalunya, doncs li hem demanat de veure’ns i que ens digui com està 
aquest tema ja que el teníem sobre la taula pendent de signatura. 
N’hi ha un altre d’important que és la signatura d’un conveni a tres bandes entre el 
departament de Justícia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Martorell, per la construcció del nou edifici judicial, un edifici judicial de 5.000 metres 
quadrats, amb set plantes, que era els nous jutjats de Martorell i que com vostès 
saben, el conseller Carles Mundó quan va venir a Martorell doncs es va comprometre 
a tenir un nou edifici judicial dins d’aquest mandat. Allò a través de diferents reunions 
que hem tingut amb el departament de Justícia, Ferrocarrils de la Generalitat i 
nosaltres com a responsables de l’Ajuntament i de tot el que era la planificació 
urbanística d’aquest sector doncs vam arribar a un acord que signaríem un conveni 
per l’inici de la construcció del nou edifici judicial. Això avui, aquest conveni l’havia de 



 

 

 

signar per una banda el conseller de Territori perquè Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya són del departament de Territori i per l’altre, el conseller de Justícia, el 
senyor Carles Mundó, que malauradament doncs tampoc podran signar aquests 
documents, amb la qual cosa això es posposa fins no sabem quan, quan teníem data 
també per signar-ho dins el darrer trimestre d’aquest any i amb això havíem treballat i 
havíem avançat molt tant en Ferrocarrils de la Generalitat com amb el departament de 
Justícia.  
Tenim un altre tema molt important sobre la taula i que avui tampoc trobem resposta 
perquè la consellera malauradament està empresonada i és en aquest cas amb el 
departament de Benestar i Família, pel compromís de finançament, de cofinançament 
de la nova residència per nois i noies amb discapacitat intel·lectual que impulsa, com 
vostès saben, la Fundació Arc de Sant Martí, amb un cofinançament i amb un acord 
que signarem properament amb l’Ajuntament de Martorell. Això el que fa, doncs, és 
que aquesta important inversió a Martorell, doncs també de moment, com a 
conseqüència del 155 no hi hagi ningú que pugui signar aquest cofinançament per 
construir aquesta nova residència. 
I, finalment, la signatura d’un conveni ....., que són convenis que anem fent però que 
ara mateix en tenim un d’aturat, que és el conveni de concessió administrativa i d’ús 
amb un edifici que és municipal i on hi ha la secció institut, que és com vostès saben, 
l’institut d’ESO, que nosaltres bianualment anem signant uns convenis, els primers dos 
anys el teníem signat, aquest ja estem complint, estem dins dels dos anys següents, 
també l’havíem de signar abans de finalitzar aquest any però ara tampoc tenim 
consellera que pugui signar aquest conveni. 
Amb la qual cosa nosaltres ens hem trobat amb aquests temes concrets i n’hi ha dos 
d’importantíssims, un és el Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica que 
l’aprovació inicial amb acord ja amb els tres municipis que compartim aquest Pla 
Director Urbanístic, recordem és una figura de planejament urbanístic supramunicipal 
on en aquest cas són tres municipis, Sant Esteve, Abrera i Martorell i hi havia un acord 
per tirar endavant aquest Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica que el que fa es 
facilitar la instal.lació d’empreses per “ergo” creació de llocs de treball i de riquesa i 
generació d’activitat econòmica. Això de moment doncs com que el conseller de 
Territori no hi és no es pot abordar l’aprovació inicial que havíem de fer en aquest 
darrer trimestre al igual que el Pla Director Urbanístic d’Infraestructures que penja del 
Pla Territorial Metropolità i que en aquest cas, sis municipis, és a dir, Martorell, Abrera, 
Sant Esteve, Olesa, Esparreguera i Abrera doncs havíem, teníem un ple acord per 
firmar aquest Pla Director Urbanístic d’infraestructures l’aprovació inicial del qual 
també s’havia de fer en el darrer trimestre d’aquest any dins de la planificació. Hi havia 
acord amb tots els ajuntaments, cosa que no era fàcil, hi havia un amplia consens, i 
aquests dos plans directors urbanístics ens dibuixaven doncs tot el model territorial 
que nosaltres volem i de mobilitat, no només per Martorell sinó per tot el Baix 
Llobregat, cosa importantíssima i també ha quedat aturada com a conseqüència de 
l’aplicació del 155. Les comunitats són dinàmiques, sempre hi ha coses i a més a més 
les administracions avui treballem amb xarxa per tant vol dir que treballem diferents 
administracions per fer realitat doncs projectes com aquests tant importants. En aquest 
cas la Generalitat és una de les administracions més importants que avui doncs no hi 
ha els titulars per poder impulsar, signar i adoptar acords per tirar endavant això com a 
conseqüència de l’article 155. Jo només he volgut explicar aquestes quatre coses que 
n’hi ha moltes més com explicava la senyora Ruiz, però que ens afectin directament 
als ciutadans de Martorell avui doncs hi ha totes aquestes que els hi explicat 



 

 

 

d’aquestes quatre o cinc conselleries. Amb la qual cosa la iniciativa que van presentar 
des del grup Movem i que nosaltres vam creure oportú doncs fer aquesta moció avui i 
a més a més donar-li continuïtat perquè la ciutadania de Martorell conegui en que la 
pot afectar i repeteixo, de manera curosa, sense entrar com hem volgut en qüestions 
de polítiques de si és millor o pitjor que hi és aquest article, però d’entrada el que ens 
afecta als ciutadans de Martorell és això, i ho hem volgut fer amb un ampli consens i 
hem lograt que tots els grups municipals signessin aquesta moció excepte vostè 
senyor Casal que ja ho enteníem, del grup Popular, però la resta tots els grups 
municipals ho hem signat per donar a conèixer al conjunt de la ciutadania les 
afectacions de l’aplicació d’aquest article de la Constitució Espanyola. Per tant, un cop 
hem fet aquestes explicacions procedirem a efectuar la votació de la moció.  
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
 
- 20 vots a favor dels senyors/es 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 ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. 
SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN 
MORENO LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI 
CORRAL I BARON i SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ. 
- 1 vot en contra del senyor VICENTE CASAL CARRIEDO.  
El passat 25 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la moció PER 
ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA, en relació a la 
intenció del Govern de l’Estat espanyol d’aplicar l’article 155 de la Constitución 
Española. Tots els grups municipals, excepte el Partit Popular, hi vam estar d’acord i 
instàvem el govern espanyol i els grups que li donen suport a aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya, alhora que manifestàvem el ple suport al Govern de la 
Generalitat i al Parlament de Catalunya en un moment en què les institucions 
catalanes, l’autogovern i la democràcia estaven amenaçades per l’aplicació arbitrària 
de l’esmentat article 155. 
Tot i que molts ajuntaments, com el de Martorell, i una part important de la societat civil 
es van manifestar en contra d’aquet fet, finalment el Senat va aprovar l’aplicació de 
l’article 155 el dia 27 d’octubre. 
Els primers efectes d’aquesta aplicació han afectat ja entitats de l’àmbit social i del 
tercer sector, especialment de l’àmbit juvenil i del lleure, que han deixat de rebre els 
ajuts compromesos per tirar endavant uns projectes que són de vital importància per a 
la seva activitat i per als seus usuaris. Això dificulta que puguin fer la seva tasca amb 
normalitat, però sobretot afecta usuaris i famílies, que no poden accedir a temps a 
beques i activitats que són bàsiques en el seu dia a dia. 
La globalitat dels efectes de l’aplicació de l’article 155 són imprevisibles, però 
certament, genera neguit ja que pot afectar a àmbits d’important incidència social com 
la Salut, el Benestar, l’Educació o les infrastructures, tant pel que fa als recursos que 
s’hi destinen com a la injerència que s’intueix que es vol implantar. 
Per tot plegat, l’Ajuntament de Martorell creu indispensable que la ciutadania estigui 
informada de com pot afectar l’aplicació de l’article 155 en la vida quotidiana de tots i 
totes. 
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de  Martorell adopta el següent acord: 



 

 

 

Primer. Crear una Comissió de seguiment de l’aplicació de l’article 155 i la seva 
afectació a la ciutadania amb l’objectiu de valorar i dur a terme accions informatives 
dirigides al conjunt de la població. Aquesta comissió estarà integrada per l’alcalde, que 
la presidirà, i un regidora o una regidora designat per cada grup municipal. 
Segon. Difondre la creació d’aquesta Comissió als diferents canals de comunicació 
municipals. 
Tercer. Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a la Diputació de Barcelona. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DELS MESOS DE 
SETEMBRE I OCTUBRE DE 2017. 
 
És dóna compte de les resolucions de l’alcaldia dels mesos de setembre i octubre de 
2017. 
 
11. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN 
EL PRESSUPOST GENERAL DE 2017, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA 
(PER OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA 
SEVA SITUACIÓ, CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 (EXP. 
2258/2017).  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Si, gràcies. Volíem que quedés a l’acta de la 
sessió de què consten els expedients que acompanyen als estats d’execució per les 
partides de despeses i ingressos i que aquest annex no està a l’expedient.  
El senyor alcalde diu: Doncs prendrem nota i li farem arribar i també mirarem també 
això dels expedients que els annexos no hi són, ja ens ho van comunicar i mirarem el 
perquè passa això. Si hi ha alguna qüestió més. Sí, senyor Tomàs? 
 
El senyor regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Gràcies senyor alcalde, també de forma breu 
confirmar el que deia ell sobre aquests annexos. Nosaltres ens hem posat en contacte 
avui amb Intervenció i amablement ens els han fet arribar per tant entenc que no hi ha 
cap cosa estranyar. Si, res, una breu puntualització tenint en compte a l’alçada que 
ens trobem de l’any i que aquest donar compte, des del moment de donar compte fins 
al final, quedarà el darrer trimestre, ens ha cridat l’atenció sobretot en el tema de 
despeses que en aquest moment, tot i que entenem que es farà una empenta 
important en el capítol de despeses, en aquest moment només s’han executat el 53% 
de les despeses que hi havia pressupostades inicialment. Entenem que queda un 
trimestre, per tant, estaríem en la prudència, mentre que en l’apartat d’ingressos també 
en aquest moment mirant l’estat d’execució estaríem sobre el 64% dels ingressos. 
caldrà mirar-ho amb calma quan acabi l’any però crec que sobretot el tema de les 
despeses és un tema que nosaltres venim sent reiteratius, ens inquieta que estigui al 
53% però, com dèiem, queda marge de temps i estarem a l’expectativa. Gràcies. 
 
Es dóna compte. 
 



 

 

 

12. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL REGULAT PER L’ARTICLE 
QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS (EXP. 
2270/2017). 
 
El regidor Sr. Jose A. Simón diu: En aquest cas ens trobem amb lo mateix, no 
consta l’informe a l’expedient, si que com que vèiem que és una cosa bastant comú si 
que els hi preguem que entre tots fem una revisió de la informació que consta i no 
consta als expedients perquè la majoria de les vegades hi ha un document o alguna 
informació que no hi és a l’expedient i que hauria de ser. Entenc que porten 
relativament poc de temps amb aquest nou sistema però no acabem de veure que 
funciona. 
 
El senyor alcalde diu: Senyor Simón en prenem nota i no només en prenem nota 
sinó que ja ho he advertit, com vostè sap en Junta de Portaveus ens ho van 
comunicar, nosaltres tampoc ho sabíem. Jo els hi he dit sempre que el fet de que 
vostès tinguin la informació de manera telemàtica no vol dir que tinguin menys 
informació, han de tenir exactament la mateixa informació que quan ho teníem en 
paper fins no fa gaire i per tant si no hi ha alguns annexos és perquè hi ha algun 
problema que fa que no hi siguin, no pas perquè no en tinguem voluntat ni molt menys 
i per tant, hem advertit tant al secretari com a Intervenció perquè l’empresa que ens fa 
el servei que és l’empresa Gestiona, que faci els possibles perquè hi hagi tota la 
documentació que toca, només faltaria, per tant no pateixi que ho reiterarem. Hi ha 
alguna qüestió més? Si, senyor Tomàs? 
 
El senyor regidor Lluís Tomàs diu: Sí, gràcies senyor alcalde novament. Clar, estem 
parlant d’una cosa que pels motius que ja vam parlar en el seu dia es tenia que haver 
donat compte ara fa un mes però ja ho teníem programat, és possible no, segur que 
haurà variat però si que ens agradaria, hi ha l’import que apareix en aquest informe de 
140.502,27 euros que corresponen a 31, el nombre de factures, m’agradaria tot i que 
fos retroactiu en quant a la data, tenir una relació de quines eren aquestes factures i 
quins eren els proveïdors i els imports corresponents. Gràcies. 
 
Es dóna compte. 
 
13. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT D’ALLÒ PREVIST SOBRE PERSONAL 
EVENTUAL PER L’ARTICLE 104 BIS DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, 
REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL (EXP. 1494/2015). 
14. DONAR COMPTE DE LA INTEGRACIÓ DEL REGIDOR SR. VICENTE CASAL 
CARRIEDO EN EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A L’AJUNTAMENT 
DE MARTORELL. 
 
Es dóna compte. 
 
15. DONAR COMPTE DE LA INTEGRACIÓ DEL REGIDOR SR. SERGIO 
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ EN EL GRUP MUNICIPAL DE SOM MARTORELL A 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL. 
 



 

 

 

Es dóna compte. 
 
16. INTERPEL·LACIONS.  
 
No n’hi ha.  
 
17. PREGUNTES 
 
I.- Respostes a les preguntes “in voce” formulades durant la sessió plenària de 
18/09/17. 
 
1r. El regidor Sr. Francisco J. Arpal va preguntar:  Bé, el suport que el senyor 
alcalde ens ha manifestat que va donar, signant el passat dia 7 de setembre, al 
referèndum anunciat per la Generalitat  de Catalunya -  sabem que a hores d’ara el 
Tribunal Constitucional doncs ja l’ha declarat inconstitucional – per tant, és no és una 
qüestió de donar suport o no al procés perquè aquesta no era la pregunta que jo li vaig 
fer el passat mes de juliol, la pregunta doncs que li torno a fer ara, suports a part que 
em sembla molt lícit, és si complirà la llei o no la complirà, si permetrà el senyor 
alcalde que l’1 d’octubre es facin servir instal·lacions o mitjans municipals per la 
celebració del referèndum que ha estat anunciat per la Generalitat de Catalunya i 
declarat ja inconstitucional. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Bé, la resposta evidentment la teníem preparada pel 
darrer ple però segueix sent absolutament vàlida per avui, i deia el següent, es tracta 
d’una pregunta que és fora de context doncs els fets superen les paraules, 
l’Ajuntament i aquest govern és favorable al dret de decidir i per tant, facilita que els 
ciutadans puguin expressar la seva voluntat de manera pacífica, lliure i democràtica. 
 
2n. El regidor Sr. Carvajal va formular les següents preguntes:  
 
1a. El passat mes de juliol ens vàrem assabentar de la tala de l’emblemàtic pi ubicat 
davant de l’Institut Pompeu Fabra del Barri de Buenos Aires. Un pi amb un gran valor 
sentimental i considerat patrimoni de la localitat pels veïns i veïnes del barri.  

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

del mateix. 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Bé, bona nit. Efectivament som coneixedors del 
simbolisme cap als veïns i veïnes del barri de Buenos Aires que representava aquest 
arbre, aquest cedre, aquest exemplar es va plantar en aquest indret fa més de 40 
anys. Com molts altres arbres que es van plantar en aquella època amb el temps s’han 
vist afectats tant per episodis climatològics, sovint adversos, com poden ser fortes 
ventades que fa pocs anys van fer caure diversos exemplars d’arbres també en 
aquesta zona, per aquest motiu el servei de Jardineria municipal fa un seguiment de 
l’estat de conservació dels arbres urbans i amb més detall en el cas d’aquests 
exemplars que per la seva tipologia i estat de conservació poden presentar algun risc 
de caiguda o se’n poden derivar danys a béns o persones. En aquest cas segons els 
informes fitosanitaris elaborats pel servei de Jardineria, en aquest cedre inicialment es 



 

 

 

van detectar problemes de foliació derivats de les dificultats d’adaptació d’aquest tipus 
d’arbre al nostre clima que ha acabat afectant la seva vida útil i es va programar un 
tractament específic que malauradament no va ser suficient per revertir la situació de 
degradació que patia aquest exemplar. Unes setmanes després, tot i la vigilància i el 
seguiment, va caure a la calçada una branca seca de grans dimensions que 
sortosament no va provocar danys a persones i tampoc a vehicles. Vam continuar el 
seguiment i els tècnics van posar de manifest que l’arbre era mort i que no hi havia 
possibilitat de recuperar-lo i aconsellaven per tant, la tala d’aquest arbre amb un 
caràcter imminent degut a la perillositat de caiguda d’aquest. Com saben perfectament 
hi ha un protocol establert per poder demanar i rebre còpies dels informes als que 
m’he referit, un protocol que evidentment vostès coneixen perfectament, tenint en 
compte que li estic responent a una pregunta de fa uns quants plens he portat els 
informes i si no els hi sap greu quan acabi el ple els hi faré arribar, tot i que 
evidentment el protocol evidentment segueix vigent, d’acord? Moltes gràcies. 
 
2a. Ens comenten usuaris i usuàries de l’esplai de gent gran del barri de Buenos Aires 
que durant el mes d’agost un any més l’esplai roman tancat al matí. Tenint en compte 
el gran nombre d’usuaris que no marxen de vacances restant a la nostra localitat en 
aquest període estival, amb les conseqüents elevades temperatures habituals en 
aquest mes estiuenc, voldríem conèixer quins han estat els motius d’aquest 
tancament. Tanmateix, s’ha consensuat amb la junta de l’esplai els usuaris aquesta 
decisió? 
 
El regidor Sr. Fernández respon:Bona nit, moltes gràcies. Bé, com vostè diu aquest 
mes d’agost l’horari de l’esplai de Buenos Aires ha estat exactament el mateix que en 
els darrers anys, no ha sigut diferent. Aquest horari es va determinar en el seu moment 
d’acord amb la junta de l’Associació de l’Esplai de Buenos Aires, atenent a les 
necessitats reals dels serveis i els usos efectius a aplicar els criteris d’eficiència. Tots 
aquests tipus de decisions sempre s’han pres conjuntament amb la pròpia junta de 
l’Associació de l’Esplai. Moltes gràcies. 
 
3a. El passat 1 d’agost sortia una publicació al web municipal informant que des del 31 
de juliol s’estaven portant a terme diferents actuacions de millora a la beurada i les 
rajoles de la piscina exterior del complex esportiu La Vila, amb previsió de finalització 
de les incidències el 9 d’agost. Tenint en compte el període estiuenc i el greuge que 
suposarà pels usuaris i abonats per fer-ne ús d’aquest espai preguntem: 
- Amb quina antelació s’ha avisat d’aquestes incidències als abonats d’aquesta 
instal·lació? 
- Quin ha estat el procediment? 
 - Els nous usuaris que han adquirit l’abonament d’estiu han sigut prèviament 
coneixedors d’aquestes actuacions? 
- S’ha ofert cap mena de compensació econòmica d’altra índole als usuaris afectats? 
Tanmateix voldríem conèixer el cos econòmic i el detall de les actuacions portades a 
terme en aquest espai.  
 
La regidora Sra. Leiva respon:Gràcies, bona nit a tothom. Bé, primer de tot 
m’agradaria dir-los-hi que com poden imaginar les instal.lacions que funcionen 
ininterrompudament de dilluns a diumenge com és el cas del CIES o La Vila, han de 
disposar d’algun moment per fer-ne el manteniment que necessiten perquè puguem 



 

 

 

oferir un bon servei, no? Llavors, per limitar les molèsties que això pugui causar als 
nostres usuaris busquem les dates de menys afluència, no? Llavors en el cas que em 
comenta al mes de setembre es penja al panell informatiu de l’equipament el calendari 
de tota la temporada i ja s’indiquen els dies que l’equipament estarà tancat, si hi ha 
algun canvi d’horari o si s’han previst la setmana de parada tècnica per intervencions 
dels espais aquàtics, d’acord? En aquest cas la informació es va reforçar des del dia 
12 de juliol penjant l’anunci corresponent al panell informatiu de l’equipament, 
repeteixo un altre cop, i l’1 d’agost amb una notícia al web municipal. Creiem que la 
data és la més encertada ja que aquesta intervenció es combina amb les que es fan 
als CIES, per tant, mai estan els dos equipaments aturats a l’hora, i és en el mes 
d’agost quan a  La Vila es produeix una disminució notable del seu ús i s’incrementa la 
del CIES amb l’oferta de la piscina d’estiu. No hi ha hagut compensació econòmica ja 
que els usuaris van tenir l’opció d’utilitzar altres làmines d’aigua al mateix complex de 
la Vila i per tant en cap moment se’ls va deixar sense servei i com pregunta les 
actuacions d’aquest any han estat la neteja exhaustiva de la piscina i el repàs de 
laborar a terra i parament vertical i el cost ha estat de 3.906,85 euros, IVA inclòs, 
merci. 
 
4a. A l’inici d’una nova temporada la programació de Ràdio Martorell preguntem, s’ha 
inclòs cap espai de debat polític tal i com vam sol·licitar el nostre grup municipal des 
de la darrera temporada? 
 
La regidora Sra. Riera respon: Gràcies, bona nit una altra vegada. Aquesta pregunta 
és recurrent, suposo que cada vegada que comenci una temporada la faran i jo cada 
vegada els hi respondré el mateix que és que Radio Martorell fa un programa de 
tertúlia on tothom expressa la seva opinió lliurament sobre qualsevol àmbit que 
consideri d’interès. Jo suposo que vostè es deu referir als debats polítics on intervenen 
representants dels partits polítics i això ja vam decidir que ho deixaríem, ho 
reservaríem per les campanyes electorals com s’ha fet sempre. Gràcies. 
 
5a. El passat 29 de maig i 16 de juny, a petició del cap de Protocol i Relacions 
Institucionals es requeria al nostre grup municipal de dos articles d’opinió per a la seva 
publicació al butlletí municipal. Accedint a la petició, com sempre fa el nostre grup, a 
hores d’ara només un d’aquests articles s’ha vist publicat a l’esmentat butlletí 
corresponent al mes d’agost. Preguntem: 

- Quins han estat els motius per a la no publicació del primer dels dos articles 
lliurats? 

- Quina és la periodicitat de publicació del butlletí municipal? 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Bé, aquí passa una mica el mateix que la pregunta 
inicial que han fet abans i de fet hi ha una pregunta jo diria que és gairebé calcada que 
han presentat de manera actualitzada per aquest ple, per tant, jo si volen els hi puc 
llegir la resposta que tenia preparada en el darrer ple o si volen el que faré es quan 
llegim la resposta a la pregunta de l’actual doncs els hi donc compliment a la 
demanda, com vostès vulguin. Els hi sembla bé? 
 
6a. A la Junta de Govern Local del passat 24 de juliol, i en concret en el punt 2, 
s’aprova l’expedient de contractació de servei d’intervenció artística a la façana 
exterior del Centre Cultural per a la creació d’un mural pictòric amb un import 



 

 

 

econòmic de 24.000 €, s’ha contractat  a l’empresa PF Urban Agency SL, i en concret 
a l’artista Okuda San Miguel. 
-  Voldríem conèixer quin tipus de concurs s’ha portat a terme per aquesta adjudicació.  
-  Es tracta d’un artista local? En cas negatiu, s’ha donat la possibilitat a artistes local 
per dur a terme aquesta tasca, tenint en compte que a Martorell hi ha entitats que 
treballen i mostren les seves inquietuds per les arts plàstiques? 
 
El regidor Sr. Corral respon: Bona nit a tots. Bé, en relació a la primera pregunta que 
em comenta. Voldria conèixer el tipus de concurs que s’ha portat a terme, la resposta 
està en el mateix expedient. És un procediment legalment establert a la Llei de 
contractes del sector públic, que no és un altre que el procediment negociat sense 
publicitat atès per raons artístiques, de l’artista, és a dir, donat les raons artístiques 
que es persegueixen vas a contractar a l’artista que complirà amb les perspectives o 
expectatives que hi ha. És com aquell que volguéssim fer un concert del David Bisbal, 
per dir algú, i haguéssim de fer un concurs per contractar el David Bisbal. En aquest 
cas donades les raons artístiques per descomptat del senyor Okuda San Miguel, 
donada la seva geometria multicolor que apareix a les seves obres, donat el 
reconeixement universal, mundial que té actualment el senyor Okuda com a artista de 
carrer, s’ha merescut l’oportunitat, a més a més, de poder-ho contractar i a més a més 
creiem que en tota la categoria i el prestigi que té el poder tenir una obra seva aquí a 
Martorell en aquest aspecte, tant és així que donada la intervenció de l’obra que s’està 
realitzant al Centre Cultural i en el seu entorn a més a més lligat amb la característica 
de la taula de colors, de la gamma de colors que té el Centre Cultural en la seva 
reforma de l’Espai Jove, lligat amb la gamma de colors a més a més de la Biblioteca 
nova, així com amb la pintura o tal com està pintat el pont que creua els dos 
equipaments i donat que amb tot el canvi del Centre Cultural amb el nou Centre 
d’Espai Jove que li voleu donar un conjunt, s’ha pensat en l’ocasió de fer una 
intervenció artística en aquella façana donat els tipus d’artistes reconeguts i s’inclou 
avui dia entre els deu millors artistes amb ell d’street art a nivell mundial i que a més a 
més és espanyol, la seves característiques pintures creiem que era el més adient per 
aquestes obres. Tant és així que a més a més aquesta intervenció que vindrà feta, 
precisament arriba aquest dimecres, amb el seu equip per realitzar-la, es realitzarà 
dintre el marc de la intervenció i vinc a resoldre la segona pregunta on pregunta en 
aquest cas si es tracta d’un artista local, ja li he contestat, entenc que tothom l’ha de 
conèixer però bueno, és un artista del nord d’Espanya, les entitats locals estan 
encantades amb que vingui de poder participar perquè ell no només ve a pintar sinó 
que a més a més a dins del programa d’intervenció que comencem aquesta setmana 
doncs es realitzarà una sèrie d’activitats a través de les entitats locals i dels centres 
educatius, tant de l’àmbit artístic com d’altres centres en el que tant els alumnes com 
els mateixos artistes locals poden interactuar amb l’Okuda San Miguel amb una 
conferència, taula rodona, amb una participació de veure els alumnes de quina manera 
fem una intervenció d’aquest tipus i amb una sèrie d’activitats al llarg del poble durant 
aquesta setmana, tant és així que no només es té en compte artistes universals com 
pugui ser aquest sinó que artistes locals també faran altres tipus d’intervenció durant 
aquesta setmana en espais públics de Martorell, un exemple el Quim Aranda d’aquí 
Martorell que farà la representació del mural de l’any passat dels 25 anys de la Marató, 
doncs farà la seva plasmació amb una façana també municipal d’aquí Martorell. Tot 
lligat, a més a més, amb les dues entitats encantades de que vinguin, de poder 
col.laborar amb ell, de participar amb un artista a nivell mundial i que a més a més 



 

 

 

estigui englobat amb les activitats que ells mateixos ofereixen i que han proposat a 
més a més. Tot el programa d’intervenció recordo que ve programat i lligat amb una 
taula rodona feta des dels seus inicis tant amb les propostes que parteixen de 
l’Ajuntament de Martorell com les de les pròpies entitats. Res més. Gràcies. 
 
7a. A la Junta Extraordinària de Govern Local del passat  31 de juliol i en concret del 
punt 3, es fa l’aprovació de l’adjudicació “Obres reforma Centre Cultural” a l’empresa 
Infraestructures Trade SL per valor de 239.910,54 € més IVA. Voldríem conèixer els 
següents aspectes: 

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

 
El regidor Sr. Esteve respon: Bé, bon vespre, com sempre qualsevol projecte que es 
porta endavant té la seva memòria específica, el projecte tècnic i des del moment en 
què s’aprova evidentment doncs està evidentment a la seva disposició i s’explica 
detalladament doncs totes les actuacions que s’hi desenvoluparan. Amb tot no tinc 
evidentment inconvenient en respondre la pregunta que vostè ens fa. En qualsevol 
obra nova que endeguem tenim en compte el tema de l’assegurament de 
l’accessibilitat, en alguns projectes les solucions són més difícils però els Serveis 
Tècnics tenen la voluntat, la implicació i també el compromís de poder aportar 
solucions per aquesta millora. La reforma del Centre Cultural, com no pot ser d’altra 
manera té en compte tot allò relatiu a la millora de l’accessibilitat i també la supressió 
de les barreres arquitectòniques i actuacions i obres fetes fa molts anys que en el seu 
moment no podien oferir solucions que avui si i són presents i per tant, sempre que 
s’actuï en una obra nova i en una remodelació doncs intentem doncs donar un pas 
més per facilitar la vida de les persones que tenen dificultats de mobilitat. De fet el pla 
d’accessibilitat aprovat la passada legislatura ja era una aposta clara i decidida en 
aquest sentit i a tall d’exemple li comento que des de que ha començat aquesta 
legislatura hem instal.lat cada un dels anys doncs un ascensor a les escoles públiques 
que tenen més any i a hores d’ara i que en el seu moment no en tenien, i per tant 
estem evidentment facilitant aquesta accessibilitat, òbviament és una obligació que 
evidentment ens autoimposem. Estem també ajudant a la instal.lació d’ascensors al 
barri de Buenos Aires i estem realitzant també millores de guals i passos de vianants 
de carrers i places que anem reformant arreu del poble. En aquest cas, la 
transformació del Centre Cultural en un nou centre de referència pels joves del nostre 
municipi també porta associades actuacions de millora d’accessibilitat de l’edifici, en 
concret es preveu el següent, substitució de les portes d’accés dels espais anteriors 
que garanteixin un ampli de pas lliure de 80 centímetres en almenys una de les seves 
fulles, adequació de les cambres higièniques existents per tal de que siguin 
accessibles, incorporació en el mostrador d’atenció al públic d’un taulell a 85 
centímetres d’alçada en un tram de 80 centímetres d’ample, la construcció d’una 
plataforma elevadora per dotar a l’escenari de recorregut accessible i instal.lació de 
places reservades a la zona d’espectadors per persones amb mobilitat reduïda. Segur 
que amb totes aquestes actuacions contribuirem a intentar donar resposta adequada a 
les necessitats d’accessibilitat universal d’aquest equipament que repeteixo que en un 
futur molt proper esperem esdevingui un centre referent pels joves de Martorell. 



 

 

 

 
8a. Amb l’inici del nou curs escolar 2017-2018 voldríem conèixer si l’Ajuntament ha fet 
cap difusió, a través de campanya informativa, sobre l’existència de la Targeta T-16. 
Traslladem aquesta pregunta perquè hi ha estudiants que resideixen en barris 
allunyats del que és el seu centre d’estudis i han d’utilitzar a diari el bus urbà amb la 
despesa que això suposa. Bona nit. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Bon vespre novament. Martorell disposa de bus urbà, 
un transport públic per afavorir la mobilitat dins el municipi, el compromís de 
l’Ajuntament amb el bus urbà ve de lluny i també dels diferents governs municipals que 
han contribuït al seu manteniment i funció. L’Ajuntament de fet ofereix un servei que no 
es consideraria obligatori amb poblacions de més de 50.000 habitants. Martorell 
disposa d’unes tarifes, ja hem parlat amb plens d’aquest tema, de transport públic molt 
ajustades, 0,55 euros el bitllet senzill, un bitllet reduït de 0,30 i també una tarja 
multiviatge de 10 viatges a un preu de 4 euros. La targeta T-16 és un títol de transport 
per als nens i nenes que tenen entre 4 anys i fins als 16 i que un cop pagada una 
quota única de 35 euros els permet fer gratuïtament un nombre il.limitat de viatges a la 
xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat dins de la mateixa zona tarifària 
on resideix. Tota la informació sobre l’obtenció i la gestió posterior de la T-16 és pot 
trobar al web www.T-16.cat i en el cas dels municipis de Martorell situats fora de la 
primera corona tarifaria la gestió la realitza l’Associació de Municipis amb Transport 
Urbà, AMTU, de la qual formen part. De forma ordinària tant la Generalitat com l’ATM i 
l’AMTU fan publicitat sobre els diferents serveis de transport que estan a l’abast de la 
població, tanmateix periòdicament l’AMTU s’encarrega de fer arribar als ajuntaments 
associats els tríptics informatius que inclouen el formulari de sol.licitud, en el cas de la 
T-16 recentment han arribat 500 tríptics informatius que seran repartits pels diferents 
equipaments on es preveu presència d’estudiants de Martorell que puguin estar-ne 
interessats. Tanmateix li avanço que s’està treballant en una campanya informativa per 
la promoció del bus urbà adreçada a tota la població ja que malgrat que els darrers 
anys estem incrementant els usuaris de transport pensem que també és un bon 
moment per actualitzar la informació de que es disposa i fer conèixer encara millor les 
possibilitats que s’han anat incorporant com la possibilitat de fer servir autobusos 
interurbans que opera Soler i Sauret i que permet disposar de més serveis durant la 
setmana d’una cobertura a la zona comercial del Congost per exemple i disposar 
també de servei de cap de setmana tant de dissabtes com de diumenges.  
 
3r. El regidor senyor Raul Rozalén va formular les següents preguntes: 
 
1a. Atès que en aquesta legislatura massa sovint hem vist que la població de Martorell 
encapçala les xifres d’atur de la comarca i estem molt interessats per les polítiques 
actives d’ocupació, per aquesta raó volem reformular preguntes sobre el tema. 

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

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

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

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

http://www.t-16.cat/


 

 

 

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

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

 
El regidor Sr. Amat respon: Bona nit a tothom. Aniré contestant pregunta per 
pregunta. 
Com a despesa directa aplicada a la contractació de persones en atur i fins la data 
actual, octubre del 18, el detall ha estat aquest: 

- Any 2015, un total de 643.746,03 €, que venen de “Treball i formació”, 
86.837,22 €; de “Treball als barris” 181.495,34 €; de “Treball i formació PIRMI” 
57.260,52 € i el “Suport ocupació local” que ve de la Diputació de Barcelona, 
318.152,95 €. 

- Al 2016, un total de 799.380,33 € que venen dels següents programes que són 
“Formació i garantia juvenil” 110.000 €; “Treball i formació per majors de 45 
anys” 143.324,20 €; “Treball i formació PIRMI” 131.780 €; “Treballs als barris” 
186.764,25 € i una altra vegada el suport a l’ocupació local per la Diputació de 
Barcelona 227.511,99 €. 

- A l’any 2017, que abans he dit 18 per error, fins a la data com a suport de 
l’ocupació local de la Diputació de Barcelona 454.497,33 €. 

Això, en aquests tres anys fa un total d’1.897.623,69 €. A més a més d’aquest import 
dedicat directament a la contractació de persones s’ha destinat un altre o altres 
imports a la formació i/o seguiment dels aturats a Martorell que al llarg del 2015 va ser 
un import aproximat de 256.000 € i durant 2016 d’uns 214.000 €, que s’ha d’afegir 
l’import destinat a plans d’ocupació, per tant, podem parlar que d’un import total durant 
aquest període de les dos opcions, és de 2,4 milions d’euros que hem destinat a l’atur 
a Martorell.  
De la totalitat dels imports detallats l’Ajuntament és qui prepara el disseny i els 
projectes, la selecció de les persones, les necessitats de cada departament per 
l’Ajuntament o del Patronat, l’orientació de les persones que es presenten i el 
seguiment de les mateixes i finalment la justificació davant les entitats que hi posen els 
recursos per tal de que tot sigui correcte i no s’hagin de tornar recursos assignats a 
Martorell. Val a dir que d’aquests últims sis anys l’Ajuntament de Martorell no ha tingut 
que retornar diners sobre aquestes subvencions rebudes ans tot el contrari, en més 
d’una ocasió i degut, creiem que la bona gestió que hi fem, en aquests darrers anys 
ens han assignat més imports dels que prèviament estaven previstos. Cal dir també 
que aquests plans d’ocupació són contractació temporal de sis mesos i que les 
polítiques més selectives, creiem, són les de formació amb els aturats, la intermediació 
laboral, els mòduls de pràctiques dels alumnes a les empreses, subvencions per a 
contractació i que al cap i a la fi són les accions que generen treball amb més futur.  
En quan a les persones aturades totes les persones contractades als plans d’ocupació 
són aturades, evidentment, ja que és el requisit imprescindible per poder ser 
contractat, i han estat un total de 209 persones al 2015 i de 226 al 2014.  
Els perfils, que em pregunta de les persones contractades, doncs miri: 

- Del 2015 de la Diputació de Barcelona que van ser 40 persones: 5 pintors, 7 
jardiners, 13 paletes, 3 persones vetlladores per nens amb necessitats 
especials, 5 agents cívics, 1 visitador de consum i comerç i 6 persones amb un 
perfil administratiu. 



 

 

 

- En quant al programa “Treball i formació”: 5 auxiliars administratius o 
administratives, 3 vetlladors o vetlladores i 2 persones de suport al 
departament de noves tecnologies. 

- En quant al “Treball i formació”: 4 pintors i 3 jardiners. 
- En quant al programa de “Treball als barris”: 6 ajudants de Brigada, 1 oficial de 

paleta, 1 oficial de pintor, 1 ajudant de pintor i 3 persones que es van dedicar al 
programa al projecte “Recicla’t més de 45 anys”. 

En quan a la convocatòria dels plans d’ocupació al 2016 a la Diputació de Barcelona 
ens van concedir diners per contractar 26 persones que van ser els perfils: 

- 6 ajudants de Brigada, 4 vetlladores, 5 agents cívics, 1 conserge i 10 persones 
administratius - auxiliars administratius - en diferents departaments de 
l’Ajuntament. 

- En quant al programa també del 2016 “Treball i formació” de la línia A, a nivells 
diferents 13 auxiliars administratius. En quant aquest mateix programa, “Treball 
i formació” la línia B, ens van donar 10 persones que van ser ajudants de 
Brigada i en quant a la línia C ens van donar diners, recursos per 1 coordinador 
de tots aquests plans d’ocupació que no els hi donaven a tots els ajuntaments 
sinó en funció del volum doncs t’assignaven diners per un coordinador o no en 
aquesta línia. 

- En el programa “Treballs als barris”: 3 ajudants de paleta, 3 oficials de paleta, 1 
oficial de pintor, 1 ajudant de pintor, 4 jardiners i 1 persona com a 
dinamitzadora digital pel projecte també que he dit abans el “Recicla’t més de 
45”.  

- També en el programa de garantia juvenil “Pràctiques amb garantia juvenil” ens 
van concedir recursos per contractar a 10 persones que també van anar als 
diferents departaments en funció de les necessitats. 

Durant aquest 2017 dels recursos que he dit abans des de la Diputació de Barcelona 
ens han donat recursos per contractar a 42 persones i els perfils són: 18 
administratius, 6 agents cívics, 10 persones per ensenyament, bàsicament per 
vetlladores i 8 persones per Serveis Tècnics. Així s’han realitzat un total de 209 
contractes des del 2015 i de 226 al 2014, restant pendents de sortir la convocatòria de 
nous plans d’ocupació tant del SOC, “Treball i formació”, i algun contracte de la 
Diputació que més endavant comentarem.  
És de tots coneguts que aquests darrers anys la crisi, i em preguntava vostè per les 
finalitats i tot això, han destruït milers de llocs de treball en el nostre país, en la nostra 
comarca i per tant també en el nostre poble. També es ben cert que en aquests 
darrers mesos la tendència ha canviat i per tant, s’està començant a generar llocs de 
treballs d’una manera pausada però lineal, així per exemple i per mostrar el gràfic amb 
algunes dades podem veure que a la comarca del Baix Llobregat la taxa d’atur ha 
baixat un 25% i a Martorell aquesta taxa ha baixat 3 punts més, per tant un 28%, per 
tant, aquesta millora de la macroeconomia sembla que està començant a arribar a 
totes les capes de l’economia. Aquesta millora que es genera al nostre poble significa 
més activitat comercial, més activitat econòmica, més activitat industrial i d’una manera 
indirecta més activitat pel nostre Ajuntament a nivell de permisos, llicències o altres 
gestions vinculades amb aquesta millora econòmica que comento. És per això que des 
de l’equip de govern ho tenim present i ho tindrem present a fi i efecte de reorganitzar, 
ampliar i/o crear llocs de treball necessaris per una resposta a aquestes necessitats 
que el mercat ens vagi demandant. Gràcies. 

 



 

 

 

2ª. Ja va ser contestada en la mateixa sessió en què es va formular.  
 
3a. Hace ya unos meses preguntamos al equipo de gobierno sobre la posibilidad de 
instalar lavabos móviles en la zona del mercadillo de Buenos Aires, la respuesta por 
parte del equipo de gobierno fue que no lo tenían previsto ya que los paradistas que 
necesitaban este servicio bien podían ir al espacio de gent gran o al pabellón. Durante 
este mes de agosto estos dos puntos han permanecido cerrados, volveremos a 
preguntar sobre este tema, han previsto instalar estos lavabos móviles para períodos 
vacacionales. 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Bé, bona nit. La instal·lació de serveis mòbils 
l’autoritzem de manera puntual en activitats que comporten una important afluència de 
persones en un punt concret o en un moment concret a la via pública, bàsicament en 
espais oberts. La instal·lació d’aquest tipus de serveis evidentment comporten uns 
beneficis per tothom coneguts però també comporten diguem-ne alguns problemes 
sobretot depenent de la localització que acabin tenint. Li haig de dir que a hores d’ara 
no tindríem previst instal·lar aquest tipus de serveis de manera fixa i estable. Pensem 
que l’afluència del servei de persones els mesos d’estiu es redueix notablement 
perquè també es redueix l’activitat comercial durant aquest període però amb tot el 
que farem serà revisar la demanda i ho comentarem amb el servei, amb la regidoria de 
Comerç, per intentar buscar la solució millor possible consensuada amb tots els agents 
implicats.  
 
4a. En las plicas de la recogida de residuos urbanos se dice que los contenedores se 
han de limpiar por dentro una vez por semana, en concreto, lunes basura, martes 
orgánica, miércoles envases. Preguntamos: 

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

realiza con normalidad? 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Bé, altre cop bona nit, la neteja dels contenidors de 
recollida d’escombraries es realitza segons les necessitats del model de contenidor 
soterrat que es va instal·lar l’any 2009 on recordem que es va instal·lar més de 450 
contenidors soterrats en un total de 80 bateries a tot el municipi. En aquell moment es 
va adequar la neteja, que inicialment es preveia a les pliques del contracte, a les 
especificacions dels nous contenidors ja que entre d’altres qüestions a partir d’aquell 
moment es va disposar d’un mòdul de neteja dels contenidors que s’acopla a un dels 
vehicles que disposen de braç robotitzat per a realitzar la maniobra de càrrega i 
descàrrega. L’execució d’aquestes tasques de neteja dels contenidors, com la resta de 
les operacions de recollida de residus urbans i neteja de la via pública la realitzen els 
Serveis Tècnics municipals tal i com ja els hem comentat en algunes ocasions. En 
relació a les tasques de neteja de contenidors aquestes també varien en funció de 
l’època de l’any.  
Durant els tres mesos d’estiu hi ha la instrucció de neteja de contenidors amb la 
freqüència següent: Dilluns i dimarts es realitzaria la neteja interior de contenidors 
d’orgànica el que són les rutes compreses 1 i  2, els dimecres en torn de matí es 
realitzaria els envasos de la ruta 1 i el següent dimecres la ruta 2, de manera que cada 
dues setmanes els envasos s’haurien d’haver fet. Divendres i dissabte, en torn de matí 



 

 

 

es realitzaria la ruta 1 i 2, respectivament, la neteja de contenidors de rebuig. I durant 
la resta de mesos és previst un cicle alternat de tres setmanes on la primera setmana 
dilluns i dimarts es realitzés la fracció orgànica, la segona setmana dilluns i dimarts la 
fracció de rebuig i la tercera setmana dilluns i dimarts la fracció d’envasos. La fracció 
de vidre es realitza un parell de cops l’any, un cop abans de l’estiu i un després ja que 
aquesta fracció és de totes la que genera menys residu o brutícia, i la fracció de paer i 
cartró es realitza de manera puntual ja que en casos molt extrems, ja que s’ha 
demostrat que si  mullem interiorment aquest producte evidentment això s’enganxa a 
parets i també al fons del contenidor i ens genera algun problema. Tanmateix, malgrat 
que totes aquestes són les tasques ordinàries que estarien programades, en el cas 
que per algun motiu es tingui coneixement de la necessitat de reforçar la neteja 
d’alguna bateria, el cap de servei té instruccions de realitzar les neteges 
extraordinàries que siguin necessàries així com les que siguin requerides per part del 
supervisor municipal. Amb tot, durant els propers mesos abans de finalitzar l’any tenim 
prevista també la incorporació d’un nou adminicle per poder fer la neteja a pressió i 
d’aquesta manera doblar doncs el servei de neteja que tenim previst.  
 
5a. Durante el mes de agosto se han realizado diferentes actuaciones en la calzada de 
la calle Llosellas, preguntamos: 

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

 
El regidor Sr. Esteve respon: Bé, durant el mes d’agost aprofitant la baixada de 
l’activitat es programen les actuacions de reparació o millora de via pública a les zones 
on pot tenir una major incidència a la mobilitat. Aquest és el cas per exemple del carrer 
Lloselles, que és una de les vies rodades principals del barri de la Vila, per això 
aprofitant les dues setmanes posteriors de la Festa Major, es va fer la reparació de 
trams de paviment que estaven malmesos on hi havia peces de paviment que estaven 
soltes o en zones enfonsades. L’empresa que va realitzar la reparació d’aquest carrer 
és Construccions Successors d’Antoni Vives S.L. i el cost de la reparació va ser de 
7.499,05 euros. Aprofito per recordar que és voluntat d’aquest Ajuntament no només la 
millora i renovació de via pública amb projectes de reforma i transformació com el que 
recentment hem executat al carrer Montserrat, per exemple, o als carrers del Pla o de 
la plaça Germanes Maestre sinó que també és important garantir el bon manteniment 
de tots aquests carrers i espais que s’han anat millorant en els darrers anys ja que tot 
plegat contribueix a la millora del paisatge dels nostres barris i a més a més, permet 
que els veïns i veïnes de Martorell puguin gaudir d’un espai públic de qualitat que 
permeti el gaudir i la convivència. 
 
 
6a. En el paseo de la Nacional II, subiendo por el tramo que va desde los jardines 
Manel Caballero dirección el Congost, el tramo izquierdo, es decir al otro lado de la 
acera, la vegetación es muy abundante, pensamos que puede ser un peligro para los 
vehículos que circulan, preguntamos: 

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

 



 

 

 

El regidor Sr. Esteve respon: Bon vespre altre cop, és una pregunta molt pertinent 
perquè el manteniment del marge esquerre del costat riu, per entendre’ns, del que és 
la carretera Nacional II en sentit cap a Sant Andreu de la Barca no està inclosa en el 
contracte de manteniment de zones verdes i espais públics del municipi, d’acord, atès 
que com vostè coneix perfectament aquest indret es tracta d’una zona periurbana on 
es troba principalment vegetació de bosc de Ribera i altra vegetació pròpia de marges 
de camins i carreteres i que fins que no es va fer l’acera que permet, diguem-ne, la 
millora de l’accessibilitat al Congost, aquella, com deia abans, era una zona periurbana 
i molt poc concorreguda. Tanmateix en funció de la climatologia i també depenent de 
les pluges els Serveis Tècnics municipals encarreguen tasques puntuals de 
manteniment necessàries per garantir la seguretat de la via tant pel que fa a la 
visibilitat com de cara a la prevenció d’incendis que es poguessin ocasionar.  
Normalment el manteniment que es realitza és una neteja desbrossada anual que 
s’acostuma a executar entrada la tardor, per tant pensem que properament si no s’ha 
fet ja per que evidentment aquesta resposta es del Ple anterior, si no s’ha fet ja en les 
properes setmanes es realitzarà. 
 
4rt. El regidor senyor Lluís Tomàs va fer les següents preguntes:   
 
1a. Començaré preguntant per l’Escola Municipal d’Anglès, aquesta escola que 
recordem està situada a l’edifici del Centre Cultural, una escola que ha començat 
anàvem a dir amb normalitat no, anormalitat aquest curs 2017-2018, perquè cal 
recordar que mitjançant el concurs que es va fer es va canviar l’empresa que porta 
aquest tema, se’ns diu per part de les treballadores que el seu salari s’havia reduït un 
40% i a més a més que han estat contractades per hores, el que pot suposar que al 
mes d’agost, perdó, al mes de desembre les seves retribucions no siguin les que 
estaven habituats.  

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

contractes que van per hores? 
Gràcies 
 
La regidora Sra. Canal respon: Bé, bona nit com vostès ja sabran el contracte de 
servei de l’Aula municipal d’anglès va ser adjudicada a l’empresa Ponrec amb un 
seguit de millores en relació a l’anterior contracte entre elles podem trobar les 
següents: una contemplació del 20 % del total de les hores lectives a hores no lectives 
destinades a planificació que era una reivindicació de les professores.  Contemplació 
d’hores no lectives destinades a acollida i a desplaçament i incorporació de la figura 
d’un coordinador totalment necessària, d’una coordinació tècnica amb formació en 
estudis anglesos en el nivell d’advanç reconegut pel marc comú europeu de referència 
per les llegües.  Afegir que aquesta coordinadora té una dedicació que coincideix el 
100 % amb l’horari de la prestació del servei, una disponibilitat telefònica les 24 hores 
del dia per tal de poder atendre qualsevol tipus d’incidència que es pugui produir tant 
en les hores lectives com en les no lectives.  Les seves funcions també recullen totes 
les de tipus pedagògic, és a dir, planificació de continguts, didàctica, suport a 
professors i atenció al pares entre d’altres.  En aquesta nova etapa Ponrec el que sí 
que ha fet és una redistribució de les hores entre els diferents professors per tal 
d’assignar millor els recursos disponibles i adaptar-los a les necessitats de l’Aula 



 

 

 

municipal d’anglès.  Això no vol dir que s’hagi fet cap tipus de reducció salarial atès 
que les retribucions que tenen els professors estan regulats pel conveni vigent pel 
sector de l’ensenyament no regulat de Catalunya, gràcies. 
 
2a. Després, avui ha estat d’actualitat parlar aquí d’arbres, ja que s’ha parlat abans 
tenim constància de què es van tallar aquest estiu dos arbres que estaven dins del patí 
del col.legi Els Convents, dos arbres dels històrics. Queden dos més, està previst tallar 
aquests dos que queden? 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Ens agrada molt parlar d’arbres i crec que en l’anterior 
resposta hem pogut diguem-ne intentar aclarir el protocol d’actuació en relació al 
manteniment i conservació de les espècies d’arbres de Martorell especialment els 
singulars i que en tots aquests casos es realitza el corresponent doncs seguiment 
tècnic i tractament fitosanitari per garantir la bona conservació de les espècies i només 
en cas de que els arbres no responguin positivament a aquests tractament o hagin 
estat afectats per episodis climàtics extrems que comprometin la seva estabilitat és 
quan per motius de seguretat es procedeix a la seva tala.  En el cas del pati de l’escola 
Els Convents, malauradament ens vam trobar que dos dels arbres que hi havia al pati 
presentaven  risc de caiguda i efectivament a partir del corresponent informe tècnic es 
va procedir a la seva retirada.  Els altres dos arbres que queden del tipus “acer 
negundo” son tan vells com els que s’acaben de retirar recentment i a dia d’avui 
malgrat que no presenten perill estan en situació d’observació per part dels Serveis 
Tècnics municipals.  Es preveu que durant la tardor es realitzi una acció preventiva de 
reducció de capçada per afavorir la reducció de pes i aminorar l’esforç estructural que 
haurà de suportar la resta de l’arbre i així intentar garantir la seva estabilitat.  Tenim les 
fotos, el que passa és que és complicat de.. on es veia per exemple l’estat de situació 
dels arbres talats que estaven.... 
 
El Sr. alcalde diu: Sr. Tomàs és que li està ensenyant a vostè. 
 
El regidor Sr. Esteve diu:Ah disculpeu eh! o sigui que estaven absolutament buits per 
dintre, d’acord?  Disculpi eh!  
 
3a. Tenim constància de què s’estan fent unes obres al Centre Cultural, preguntem: 

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

persones que treballen habitualment en el Centre Cultural. 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Bé, hem exposat també anteriorment en aquest Ple 
que s’està desenvolupant un ambiciós projecte de transformació de l’edifici del Centre 
Cultural on es preveu la reordenació general dels espais que ha de garantir unes 
millors condicions per realitzar les activitats que ara s’hi desenvolupen així com la 
incorporació de nous espai de nova creació que han de permetre que aquest es guanyi 
per convertir el Centre Cultural en un equipament de referència pels joves de Martorell.  
Per això des de fa més d’un any es va obrir un procés de reflexió amb els joves de 
Martorell amb l’objectiu de que la transformació del Centre Cultural es realitzés d’acord 



 

 

 

amb les seves necessitats pensant en que es converteixi en un equipament adaptat 
als temps que corren i on hi tingui cabuda activitats de creació, de robòtica, d’imatge, i 
artístiques de diferents àmbits.  Aquest mateix procés de renovació orientada cap a les 
noves formes d’entendre els equipaments públics ja la vam viure en el seu moment 
també amb la nova biblioteca que a banda d’ampliar el seu espai en el nou edifici va 
incorporar també tot un seguit de nous espais i configuracions que farien d’aquell 
equipament un referent per a la cultura i en el qual es pot viure de manera diferent des 
de les diferents perspectives durant el cercle vital dels ciutadans del nostre poble com 
a nens, com a estudiants  o per exemple com adults.  Tornant al Centre Cultural durant 
aquests darrers mesos s’han executat diferents actuacions, totes elles dins de la idea 
marc de la seva transformació.  Per una banda s’han fet intervencions de la coberta 
amb la simple intenció de reparar humitats dels sostre de l’última planta, per altra s’han 
començat a generar els nous espais de la sala d’exposicions on es preveu que el nivell 
superior hi hagi una sala per activitats d’expressió creativa dotada de magatzems per a 
grans volums, mentre que la planta de baix es configuri un espai polivalent per 
activitats d’expressió corporal, dansa i ioga.  De forma paral·lela s’ha iniciat la 
reconversió dels magatzems individuals pels despatxos d’entitats a fi i efecte de 
generar unes zones obertes amb armariets que evitin que l’espai disponible per 
magatzems sigui només utilitzable en el moment en que es disposa de l’autorització de 
l’ús de despatxos.  Tal com els hi hem explicat abans, just aquesta setmana i em 
refereixo a la setmana d’octubre s’havien iniciat les obres més importants que 
significaven la reforma de l’antic espai on estava ubicada la biblioteca, l’obertura de 
l’edifici cap a l’espai exterior, el trasllat de la consergeria, la modificació del nucli 
d’abans de la planta baixa, la creació d’un nou nucli de serveis i camerinos per 
l’auditori i la millora de l’accessibilitat en diversos espais inclosa la instal·lació d’una 
plataforma elevadora per accedir a l’escenari com ja he comentat anteriorment.  Les 
empreses contractades per a realitzat les obres prèvies son Villeslones, SL i diversos 
industrials i subministradors de Martorell.  Les obres més importants que acaben de 
començar van ser adjudicades a Infraestructures Trade, SL i el cost total de les 
actuacions és  de prop de 385.000,- euros iva inclòs.  Posteriorment es preveu 
l’execució de les obres necessàries per a l’adequació de la primera planta per a ubicar 
els serveis de cultura i joventut de l’ajuntament de Martorell, així com la reforma de la 
tercera planta per ampliar també els espais de Radio Martorell amb la creació d’una 
nova cabina de control i una sala insonoritzada que permetrà l’assaig i l’enregistrament 
de representacions musicals.  També es preveu que s’implementi un nou espai de 
creació audiovisual i una sala per a assaig de música electrònica.  Com he comentat 
anteriorment aquestes actuacions, amb aquestes actuacions es pretén aconseguir una 
millora dels serveis que actualment es presten al Centre Cultural alhora que 
complementar amb tot allò relatiu al projecte Transforma CCM que permetrà incorporar 
espais per a les tecnologies multimèdia, la creació, la innovació i l’art que converteixin 
aquest equipament en el referent per als joves de Martorell.  En aquest projecte hi ha 
participat evidentment, les regidories implicades, bàsicament la regidoria de joventut i 
un grup de joves que com he dit abans des de fa més d’un any doncs s’han anat 
trobant per a poder definir aquestes actuacions que s’estan duent a terme.   
 
4a. Ja va ser contestada en la mateixa sessió en què es va formular.  
 
5ª. Ja va ser contestada en la mateixa sessió en què es va formular.  
 



 

 

 

5è. La regidora senyora Remedios Márquez va realitzar les següents preguntes: 
 
1ª.- En primer lugar Sr. Fernandez, decirle que la pregunta núm. 9 que formulé en el 
pasado pleno no me ha sido respondida, se ha limitado a criticar hechos de hace unes 
cuantas legislaturas, hecho que ustedes en dos legislaturas no ha sido capaces de 
resolver; es un tema importante para los ciudadanos de Martorell y preguntaré cada 
vez que haya alguna información al respecto como es el hecho de unes resoluciones 
dictadas por el Parlament de Catalunya, la pregunta es muy simple 
¿Qué acciones está realizando el equipo de gobierno municipal para hacer que se 
cumpla la propuesta de resolución del pasado 6 de julio aprobada por el Parlament de 
Catalunya y las enmiendas aprobadas en los presupuestos de 2017 de la Generalitat 
de Catalunya? 
 
El regidor Sr. Fernández respon: Tot i que en part abans el Sr. alcalde ja ha fet 
referència a les qüestions de salut del nostre municipi de Martorell, igualment donaré 
resposta a la seva pregunta.  Pregunta que he respòs amb detall en nombroses 
ocasions, entenc que no els hi podria agradar la resposta però hi tornaré.  Tenim una 
relació fluida amb el Departament de Salut i la Conselleria per afavorir les millores del 
sistema de salut al nostre territori amb tres grans eixos.  El primer la millora de 
l’atenció primària amb la millora de la dotació dels recursos pel equips d’atenció 
primària i la instal·lació a Martorell d’un dispositiu que doni resposta a les urgències de 
nivell 4 i 5, 24 hores al dia i 365 dies a l’any.  La segona la necessària millora dels 
recursos per ampliar l’Hospital de Martorell, per que tingui un dimensionament adequat 
per millorar la resposta a les necessitats del territori.  El tercer, la millora dels serveis 
sociosanitaris i salut mental que son serveis clau i que estan íntimament relacionats 
amb els anteriors.  Per que tot i no tenir competències delegades en aquest aspecte 
ens sentim plenament responsables del servei de salut que reben els ciutadans.  La 
millora de la sanitat és un dels camps de més transcendència de qualsevol municipi i 
entenem que vulguin aparentar que treballen molt per la salut del municipi i que el seu 
grup polític hi té molt interès, només així podem entendre que reiteradament formulin 
la mateixa pregunta en petites variacions en el seu text.  Per tant no es poden 
estranyar si en la resposta faig reiteració del que ja he anat explicant en els últims 
plens.  La solució a la millora de la sanitat al nostre municipi ve de lluny, el mèrit no és 
exclusivament del govern actual, el treball constant i continuat, la complicitat amb els 
dispositius assistencials i amb els seus treballadors han facilitat la reivindicació de la 
millora dels serveis sanitaris de Martorell.  El propi conseller els ha reconegut 
públicament i el conseller s’ha compromès públicament amb la millora i ampliació dels 
equipaments sanitaris i s’està treballant des del Departament de Salut i les direccions 
dels centres en el pla funcional, el pla executiu i el pressupost per a fer-ho efectiu per 
que aquest compromís sigui efectiu.  Pel que fa a l’atenció de les urgències del CAP 
els hem recordat una i una altra i avui hi tornem, és evident que des de l’any 2005 
justament quan vostès governaven, vostè no, sinó companys seus del seu partit a 
Martorell, a la Generalitat, doncs van tindre, van variar el model d’urgències nocturnes 
als CAPS i es van fer els CUAPS a tot Catalunya.  Els antics serveis d’urgències dels 
Centres d’Atenció Primària avui ja no existeixen i el pla que es desenvolupava aquest 
model el van fer vostès, no ben bé vostès, però sí el seu partit va substituir els serveis 
d’urgències dels CAPS pel CUAPS.  El model defensa una millor resolució de les 
urgències d’atenció primària amb més resolució des de l’atenció primària per a poder 
atendre millor als ciutadans i determinar que això es faci des de dispositius específics 



 

 

 

als Centres d’urgència d’atenció primària.  Abans els deia que tot i que el govern 
municipal no té competències directes en la prestació dels serveis de salut però cal 
estar-hi molt a sobre, és evident.  L’actuació del govern municipal pot ser decisiva en 
la presa de determinades decisions com va decisiva i determinant la seva inacció i la 
seva silent complicitat l’any en el que vostès van tindre responsabilitats de govern a 
Martorell.  Els hi he dit moltes vegades i torno a ser reiteratiu eh!  Saben perfectament 
que estava previst instal·lar un CUAP a Martorell que donés les 24 hores de.. servei de 
24 hores al nostre municipi, als municipis de l’entorn aprofitant les obres de reforma 
del CAP de Martorell del barri de Buenos Aires, però gràcies a vostès doncs això no va 
ser possible.  He estat repassant l’acta del 6 de juliol del 2017 de la Comissió de Salut 
del Parlament de Catalunya i he trobat la resolució, Buenos vaig trobar la resolució que 
vostè fa esmena que és la 752/11 i en aquesta resolució en cap moment es fa 
concreció de Martorell, en cap moment es parla de Martorell eh! Es parla molt 
concretament de Vallirana i la interpel·lació o la proposta la fa la diputada la Sra. Eva 
Martínez que també és alcaldessa de Vallirana  i Buenos parla de la problemàtica que 
tenen de no disposar del servei d’un CUAP de 24 hores al CAP del seu municipi i que 
això fa que els seus ciutadans s’hagin de traslladar a Sant Andreu de la Barca, això és 
literal de l’acta, vull dir no..no...no...dic lo que vaig llegir, lo que vaig trobar.  I que clar 
un tarda no és el mateix anar al CUAP, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca que 
és el més pròxim, que no anar al seu hospital de referència que és el Moisès Broggi 
de.... el Moisès Broggi.  Tenen tot els ciutadans en la gran majoria es traslladen 
finalment a les urgències hospitalàries fet que provoca que això  se saturin les 
urgències als hospitals com ens passa a Martorell en els episodis de grip precisament.  
També en aquesta resolució es parla del CAP de Sant Vicenç dels Horts però ja et dic 
en cap moment es parla específicament en cap punt de tota la interpel·lació una 
resolució que presenten vostès amb el Grup de Ciutadans del CAP de Martorell o dels 
serveis sanitaris del nostre municipi, això està tret de l’acta i que està publicada al 
Butlletí Oficial del Parlament núm. 472 en data del 7 del 2017.  Jo crec que pel que fa 
al pressupost amb la visita que va fer el conseller Comin a finals d’aquest mes de maig 
en el que es va comprometre doncs a com a dit abans el Sr. alcalde a donar resposta 
a les necessitats del nostre municipi en matèria de salut doncs també ja queda evident 
el compromís de la... en aquest cas del conseller i de les gestions que ha fet aquest 
govern i bé només afegir una cosa,  vull dir, podem haver tingut abans concretament fa 
12 anys i Buenos, la situació actual és la que tenim i si em permet l’expressió amb més 
“inri” després per que no la vam tenir i ara amb l’aplicació del 155 en la que en el seu 
grup parlamentari del Partit dels Socialistes han donat suport doncs si més no 
endarreriran una mica més que a Martorell podem avançar en la millora dels nostres 
serveis sanitaris.  Com ha dit el Sr. alcalde la signatura o els acords estaven previstos 
per aquest mes de novembre i això no podrà ser, moltes gràcies. 
 
2ª.- En el presupuesto municipal 2017 y en concreto en los gastos , aparecen las 
siguientes partidas: 22700/17100/1021 con el titulo “Manteniment Parc  Can Casas” 
con un Crédito inicial de 16.748 euros.  
A fecha de hoy 18 de septiembre de 2017, que cantidad económica se ha gastado de 
esta partida, y teniendo en cuanto el estado de mantenimiento en el que se encuentra 
el parque  quisiéramos  tener el detalle de las actuaciones que se han realizado . 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Bon vespre novament.  Les despeses imputades a la 
partida de manteniment Parc de Can Cases fins al dia d’avui han estat les següents: 



 

 

 

subministrament de material Parc de Can Cases, duplicat de claus, subministrament 
de material ferreteria, material divers ferreteria, tractament processionària de pins, 
import total 1.187, 61 euros.  Hi ha previsió de despesa consistent en el següent 
reducció de la densitat de pins per a evitar la proliferació de la plaga de “tomicus 
destruens” al rodal mirador 8.000 metres quadrats i al rodal torrent 3.000 metres 
quadrats per un import total de 3.900 euros.  Barreres manuals pel tancament a l’accés 
al parc des de l’avinguda de Can Cases import total 5.356 euros.  Cal destacar que els 
treballs de manteniment del Parc de Can Cases des de l’any 1998 els ve realitzant el 
Centre Especial de Treball (CET Can Cases) on com vostè sap hi treballen 20 
persones i que té l’objectiu de realitzar un treball productiu per assegurar també la 
prestació de serveis de justament personal i social que requereixin els seus 
treballadors.  Essent a la vegada un mitjà d’integració del major nombre possible de 
persones al règim de treball ordinari.  A banda de les actuacions referides i detallades 
des dels Serveis Municipal i especialment des dels Servies de Neteja de via pública 
també s’actua en el manteniment del parc, un manteniment que no depèn només de la 
capacitat d’actuació dels agents actuants a posteriori, sinó també de l’ús i del tipus 
d’ús que es faci de les seves instal·lacions.  Pensem que cal, evidentment, ampliar 
aspectes de neteja i manteniment, però sobretot pensem que també hem d’incidir en 
l’ús que determinades persones o grups fan del parc.  En el pla d’avui el mateix regidor 
d’Hisenda ha exposat una actuació que ja hi ha previst fer en el pressupost del 2018 i 
que pensem ens pot ajudar també a millorar l’adequació de aquest espai, moltes 
gràcies. 
 
3ª.- Otra partida es la 4700/24100/ 3022 con el titulo “Programa ayudas para la 
creación de ocupación”, con un Crédito inicial de 58.531 euros, 
 A fecha de hoy 18 de septiembre de 2017 quisiéramos  saber el detalle de las 
actuaciones imputadas a esta partida presupuestaria, así como el detalle de los 
correspondientes importes económicos aplicados a las citadas actuaciones. 
 
El regidor Sr. Amat respon: A l’any 2015 l’Equip de Govern va incloure en els seus 
pressupostos per primera vegada aquesta partida que vostè em comenta: la del 
programa de ayudas para la creación de ocupación, amb la finalitat o l’objectiu d’ajudar 
a les empreses o emprenedors que tenen la intenció de crear llocs de treball amb una 
intenció de que fossin de futur i per tant lligats a un possible creixement d’aquestes 
empreses o projectes que estiguessin lligats a aquest creixement.  Recordo que en el 
debat d’aquells pressupostos vostès comentaven en diferents ocasions que ens 
plantejaven que l’ajuntament fes un pla d’ocupació propi d’una xifra aproximadament 
de 100.000 euros i que creia que era la millor opció per aquest tipus d’ajuda.   Ara dos 
anys i mig i escaig després els hi puc donar una resposta una mica numèrica del que 
ha passat i del que potser hagués passat.  Així durant aquest període de temps i dins 
el programa aquest d’ajuda per a la creació d’ocupació hem destinat aproximadament 
17.000 euros, exactament 16.494 per a les empreses que han creat llocs de treball en 
total 11 llocs de treball, per tant, 11 llocs de treball amb un cost per a les finances 
municipals de 17.000 euros.  És fàcil fer la comparació del que hagués passat 
destinant diners en un pla d’ocupació propi que amb aquests 17.000 euros ni tant sols 
haguéssim pogut contractar a una persona que segurament a hores d’ara no 
treballaria.  Per tant i per aclarir el detall que vostè em demana, li comento el detall 
d’aquests 16.494 euros.  A l’any 2015, tres empreses per un total de 5.250 euros, al 
2016, dues empreses i un total de cost de 3.725 i a cavall entre el 16 i el 17, per que 



 

 

 

son accions que comencen el 16 i acaben el 17 un total de 7.519 euros, per tant 
16.494 i 11 persones, gràcies. 
 
4ª.- En estos pasados meses de julio y agosto hemos observado que en algunas 
dependencias del Ayuntamiento y del Patronato la presencia de conserjes nuevos que 
entendemos han sustituido en periodo vacacional a los que ocupan durante el resto 
del año estas plazas, 
¿En qué dependencias se han producido nuevas contrataciones? 
En las que así ha sido, ¿todas las personas contratadas formaban parte de las bolsas 
de Trabajo creadas ? , que hay que recordar que se hicieron con este fin  
O por el contrario, ¿algunas de estas  personas han sido contratadas por empresas 
externas?  
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los motivos por los que no se ha contratado a las 
personas que constan en la citada bolsa de Trabajo?. 
 
El regidor Sr. Amat respon: Pel que fa a l’ajuntament es va contractar de forma 
laboral amb la categoria de conserge-ordenança una persona que va ser seleccionada 
mitjançant el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball temporal per a 
cobrir vacant de conserges.  Finalitzat el dia 28 d’abril del 2017.  El contractat va 
prestar els seus serveis del dia 12 de juliol al 8 de setembre del 2017.  Pel que fa al 
personal del Patronat s’ha cobert les vacants des del personal de consergeria dels 
Centre Integral d’Esport i Salut del 6 de juny al 18 de setembre i les vacances del 
personal de consergeria del Complex Esportiu La Vila del 27 de juny al 4 de setembre.  
Tanmateix ha estat necessari nou personal pel reforç de la piscina d’estiu coincidint 
amb l’obertura d’aquest equipament per la temporada d’estiu.  Ambdós equipaments 
en arribar a aquestes dates tenen un gran número d’usuaris coincidint amb els 
abonaments d’estiu ja que el personal de consergeria també és l’encarregat d’informar 
als usuaris i contractar els serveis, per tant és imprescindible que les persones que 
hagin fet aquesta tasca passin un període de formació intern per tal de conèixer la 
carta de serveis del Patronat.  El procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball 
temporal per a cobrir vacant se conserges fa finalitzar el 28 d’abril del 2017.  Donat el 
poc temps transcorregut entre la finalització d’aquest procés i l’inici de les vacances 
dels conserges d’aquests dos equipaments, temps insuficient per a fer la formació, 
vam considerar que era, perdó preferible que continuessin persones que ja coneixien 
el servei per haver estat en aquests equipaments en altres ocasions i per tant ja tenien 
els coneixements de formació per tal de garantir la correcta prestació del servei, 
gràcies.  
 
5ª.- ¿Cuál ha sido el coste económico del pregón de la pasada fiesta Mayor 2017? 
 
El regidor Sr. Corral respon: El cost del pregó de la Festa Major va ser de 1.500 
euros. 
 
6ª.- La Sra. Canal ha respondido un pregunta que también formulé en el pasado pleno 
y relacionado con las actuaciones efectuadas en distintos centros escolares y 
coincidiendo con la reunión anual para ser informados de las previsiones de las 
inscripciones para este curso 2017-18 de de las llars d’infants , donde por cierto 
recibimos la buena noticia de que en principio todos los ninos/niñas que habian 
solicitado plaza dispondrían de ella. Una de las responsables de la Llar “Riu de Sons”, 



 

 

 

le recordó a la regidora Sra. Canal que estaba pendiente la instalación de sistema de 
climatización, 
Y no habiendo  aprovechado las actuaciones realizadas en el periodo estival para 
hacer la citada instalación,  ¿cuándo esta previsto realizar la misma? 
 
La regidora Sra. Canal respon: Efectivament el passat Ple els vaig informar de la 
totalitat de les actuacions de millores d’escoles i centres docents que s’havien executat 
durant els mesos d’estiu i de fet aquest nou curs escolar el 17, 18 s’hagi iniciat sense 
incidències a cap escola i que moltes dels nostres alumnes estiguin avui gaudint de 
millores tant en els espais que utilitzen a diari com en els equipaments que també 
utilitzen.  Com vostè podrà imaginar aquestes actuacions es programen amb suficient 
antelació a partir de visites conjuntes entre els Serveis Tècnics municipals, el Tècnics 
de la Regidoria d’Educació i els responsables del Centres docents.  En concret el llistat 
d’actuacions a realitzar als diferents centres va quedar elaborat a principis del mes de 
maig del 2017 i en aquest cas, en el cas de la Llar de Riu de sons es van programar 
les següents actuacions:  substitució de cortines d’enfosquiment per persianes, 
pintures de passadissos i aules, i nou drenatge del sorral i reparar perimetria.  Per altra 
banda, a part de les activitat ja planificades també donem resposta als incidents que 
van sorgir en el cap de l’any i que per norma general solen ser qüestions de caràcter 
menor i que es poden donar la resposta de forma ràpida i sense afectar al servei.  És 
en aquest segon tipus d’actuació que l’escola Riu de Sons va realitzar una petició en 
data 27 de juny de 2017 on es posava de manifest que durant els mesos d’estiu 
s’assolien temperatures molt altes en alguna de les estances de l’escola.  Aquesta 
problemàtica efectivament està sent analitzada pels Serveis Tècnics municipals i en 
quant disposem de les dades complertes li farem saber les actuacions a realitzar a la 
direcció del centre i a l’Ampa i en aquest moment es programaran per tal de que es 
pugui efectuar sense afectar el normal ús de l’edifici.  Ja li avanço però que la solució 
podria no passar necessàriament per la instal·lació d’aparells de climatització a les 
aules ja que aquesta en principi no és la més recomanable ni des del punt de vista de 
l’eficiència energètica de l’equipament ni des del punt de vista de la salut dels nadons 
que utilitzen les instal·lacions, ni a més a més des del punt de vista operatiu ja que 
significaria que les aules haurien de romandre tancades per evitar que marxi el fred i 
per tant es perdria la relació directa de les aules en els patis exteriors, gràcies. 
 
7ª.- En el pasado pleno del mes de Junio yo misma realice una pregunta sobre la 
adquisición de una finca situada en la plaza de la Vila número 50, el importe y los 
motivos, en su explicación el regidor Sr. Esteve esgrimió entre otros motivos evitar la 
degradación de la finca , así como la posterior construcción de una nueva edificación 
en esta finca. 
Habiendo pasado ya unos meses ( la adquisición se realizó en mayo), y teniendo en 
cuenta que la degradación de la mencionada finca afecta también a la parte posterior 
calle Llosellas números 87 A y 87A 1, así nos lo hacen saber vecinos adyacentes a 
estas fincas, 
Preguntamos: ¿Existe ya fecha para realizar las actuaciones, teniendo en cuenta la 
ruinosidad de la finca?. ¿Tienen constancia el equipo de gobierno del estado actual de 
las fincas  descritas situadas en la calle Llosellas? En caso afirmativo, ¿qué acciones 
tienen previsto realizar en las mismas? 
 



 

 

 

El regidor Sr. Esteve respon: Efectivament la finca adquirida per part de l’Ajuntament 
és la situada a la plaça de la Vila, número 50 i que per darrera, pel carrer Llosellas és 
la que correspon a número 85, d’acord? Així doncs la finca a la que es fa esmena la 
pregunta, plaça de la Vila, 52-Llosellas, 87.  Aquesta finca, en aquell moment no és 
propietat de l’Ajuntament, eh? Sí que és veritat es que estem pendents de que els 
propietaris d’aquesta finca confirmin la seva voluntat o no de venta i en cas de no 
produir-se el que sí que evidentment farem és obligar a la propietat a garantir la 
seguretat i estabilitat de l’edificació amb tot el que això suposa, eh!.  En quant es 
formalitzi o no aquesta situació de compra-venda, evidentment si és l’Ajuntament qui 
ho ha de fer ho farem directament.  Quan tinguem evidentment doncs aquesta situació 
garantida de compra-venda podrem fer l’estudi d’actuació per part de l’Ajuntament 
sobre ambdues finques, d’acord? 
 
8ª.- Nos trasladan padres y madres que el PMSAP ha decidido que no se podrá 
acceder a las grades del Complex Esportiu La Vila durante las clases de los cursillos 
de natación. Se les comunica que en este nuevo curso sólo podrá acceder durante 
unos días en concreto. 
Preguntamos: En caso de que sea así, ¿cuáles han sido los motivos de esta 
decisión?, ¿es una medida de nueva implantación? 
¿Cuándo y cómo se les ha comunicado a los padres y madres esta nueva norma? 
Teniendo en cuanta la corta edad de los usuarios de esta actividad, pediríamos que se 
reconsiderase esta medida, tenemos constancia que algunos padres y  madres ya lo 
han solicitando mediante el servei de suggeriment, queixes i reclamacions. 
 
La regidora Sra. Leiva respon: Bé, el criteri que s’aplica des de fa molts anys és que 
els entrenaments esportius son tancats al públic a tots els equipaments excepte la 
primera setmana de cada mes que es permet l’entrada del pare o del tutor legal per 
que pugui veure el desenvolupament normal de l’activitat, per tant no és una decisió 
nova és una cosa que venim implementant des de fa molts anys.  Des del Club 
Natació juntament amb el Departament d’esports hem estat treballant per implementar-
ho en el Complex de la Vila per que era l’únic equipament on no ens mancava fer-ho.  
La finalitat és simplement i bàsicament pedagògica.  El que volem és evitar la 
ingerència dels pares o tutors en aquelles hores d’entrenament en que l’adult de 
referència sigui l’entrenador o qualsevol altre membre del cos tècnic.  Aquest procés 
ha estat explicat als pares i mares a través del mateix Club, també als esportistes amb 
la col·locació de rètols informatius en el mateix Complex des del mes d’agost.  Hi ha 
una informació directa a les oficines d’atenció a l’usuari a aquelles persones de nova 
incorporació als cursets de natació o amb l’atenció directe del conserge de 
l’equipament, gràcies. 
 
9ª.- En el último Consell Rector del PMSAP. en el apartado “B” activitat de control 
donar compte de les resoluciones , y concretamente en la resolución núm. 189 de 14 
de agosto , se da cuenta de un expediente de modificación presupuestaria, 
Nos llama la atención el decremento en partidas como “  programes en suport a les 
famílies en situación de crisis”  por valor de 35.000 euros y el decremento en las 
partidas de “ retribucions bàsiques i Seguretat  social” de diferentes departamentos por 
valor de 141.900 euros y el incremento entre otras partidas como la fira de la 
primavera y la fiesta Major por valor de 30.400 euros  



 

 

 

Preguntamos: ¿Qué criterio y motivos se han seguido para la modificación 
presupuestaria y especialmente para los decrementos en las partidas anteriormente 
mencionadas? 
 
La regidora Sra. Canal respon: Bé Sra. Márquez una modificació de crèdit finançada 
amb estalvis d’altres partides el que posa de manifest és accentuar l’acció de govern i 
aplicar els recursos disponibles a les necessitats reals, per tant preveient que en 
algunes partides es produiran estalvis a final d’any el que fem amb les modificacions 
de crèdit és dotar partides per millorar projectes ja existents, avançar d’altres, o 
impulsar-ne de nous.  Els estalvis es produeixen a partir d’una gestió eficaç i eficient 
dels recursos disponibles i en aquest cas també per que gràcies a moltes de les 
mesures d’impuls de l’economia i foment de l’ocupació cada vegada és més palesa la 
recuperació de l’economia i per tant es fa menys necessari destinar recursos a 
programes de suport a les famílies en situació de crisi.  Li recordo que durant els anys 
més durs de la recepció econòmica, aquest Ajuntament ha esmerçat nombrosos 
recursos per ajudar a les famílies que es trobaven en situació de més vulnerabilitat.  
De fet Martorell és un dels tres municipis, abans ho comentava el regidor Casasayas 
de més de 20.000 habitants que més ha invertit en Serveis Socials els últims dos anys 
segons destaca un estudi de l’Associació Estatal de Director i Gerents en Serveis 
Socials, realitzat precisament en dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques Espanyoles.  De fet un 10 % de la despesa total del 2016 ha anat destinada 
a Serveis Socials.  Unes polítiques socials que tenen el seu origen en el pla d’ajuda a 
les famílies dissenyat i implantat pel Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones l’any 2014.  En resum el que podem fer ara és alliberar recursos per 
destinar-los a altres actuacions per que afortunadament moltes famílies ja s’estan 
beneficiant de la represa econòmica en la qual tots hem participat en la mesura que 
ens ha estat possible, gràcies. 
 
II.- Respostes a les preguntes que el grup PSC-CP no va poder formular “in 
voce” durant la sessió plenària de 18/09/17, degut a l’aixecament de la sessió 
abans de la part de control, i que va presentar per escrit. 

 
1. ¿Han sido valoradas, por parte del equipo de gobierno, las actuaciones previstas a 
realizar con motivo de las diferentes acciones que se produjeron tanto en el mobiliario 
urbano como en la vía pública (hablamos de pegada de carteles, pintadas, etc.) 
durante la jornada del pasado 1 de octubre?  

 
El regidor Sr. Esteve respon: Es fa difícil valorar concretament l’actuació a una 
pregunta tan específica i m’explicaré eh! Quan es determina una brigada extra de 
neteja s’actua evidentment contra qualsevol cartell enganxat o també contra qualsevol 
pintada sense discriminar-ne evidentment l’origen, es a dir, es neteja el que s’hagi de 
netejar sense tenir en compte si el material o les pintades sobre les que s’actuen son o 
no d’un dia concret, d’acord?  Dit això, i tenint en compte el que li he exposat la neteja 
extra que es va realitzar la primera setmana d’octubre va tenir un cos de 578,17 euros, 
dels quals corresponen a material 11,71 euros invertits en un pot de dissolvent de 5 
litres i 42,72 euros invertits en pintura,  la resta fins els 578, 17 és cost de mà d’obra, 
gràcies.   
 



 

 

 

2. ¿Cuáles han sido los motivos para que el Ayuntamiento de Martorell haya decidido 
retirar la churrería ubicada, durante muchos años los sábados por la mañana, en el 
inicio de la Rambla de Les Bòbiles? ¿Tiene una nueva ubicación en el municipio? En 
caso afirmativo ¿Es provisional o definitiva esa nueva ubicación? 

 
El regidor Sr. Esteve respon: Bé com vostès saben el paviment de la Rambla de les 
Bòbiles si ha fet una millora important.  És un espai central del nostre municipi que la 
gent s’ha fet seu, un lloc de trobada i evidentment s’ha amat dignificant i millorant en 
les diferents fases que s’hi ha fet d’actuacions.  Certament s’ha limitat l’accés de 
vehicles a la rambla per temes de manteniment, de neteja i també de seguretat.  És 
per això que aquesta xurreria-remolc que els dissabtes s’instal·lava a la rambla de les 
bòbiles amb plaça del vi, s’ha reubicat a la zona del mercat dels dissabtes.  De fet 
aquesta era la seva ubicació anterior i en principi i si no hi ha canvis en seria la nova 
ubicació.  Tanmateix cal tenir en compte que a menys de 150 metres de la rampla de 
les Bòbiles hi ha ubicada també una xurreria que és fixa en el que és la rambla-Pep 
Ventura amb el que també pensem que en aquest cas el canvi que s’ha produït amb 
l’anterior establiment no produirà molèsties pel que fa als veïns i veïnes que puguin 
tenir interès o costum de proveir-se dels serveis que ofereix aquest establiment en 
aquesta zona, moltes gràcies. 

 
3. Quin seguiment informatiu es va fer a l’emissora municipal de la important jornada 
viscuda el passat 1 d’octubre? Ens referim a les entrevistes o recollida d’opinions del 
partits polítics que tenen representació en aquest consistori. 

 
La regidora Sra. Riera respon: Bé, partim de la base que no es tractava d’unes 
eleccions i per tant no es van seguir el criteris que apliquem habitualment en uns 
comicis.  Es van seguir simplement criteris informatius i es van recollir les opinions dels 
diferents agents que van estar presents a la plaça en l’acte de comunicació dels 
resultats. 
 
4. Quin ha estat l’import econòmic (IVA inclòs) de la facturació efectuada fins a data 
d’avui, tant a l’Ajuntament com al Patronat, dels proveïdors Setmanari l’Informador, 
Serviexit (o més conegut per la publicació ‘La Bústia’) i Gestión de Medios SAU (també 
conegut com la publicació ‘Línia Nord’? Tanmateix, voldríem conèixer en quina partida 
pressupostària s’han imputat les despeses. 

 
El regidor Sr. Esteve respon:  Bé, durant l’any en curs es refereix a tres proveïdors 
de serveis de publicitat que son Edicions 63000, 15246 euros, Gestión de medios SAU 
7622,5 i Serviexit 8154,19.  Les partides pressupostàries son diferents segons el motiu 
de la publicitat sigui un anunci per a donar a conèixer serveis municipals de la 
ciutadania, un anunci oficial o vinculat a una actuació d’un departament municipal 
concret amb una partida de despesa concreta.  Les partides concretament son 2007 
3012 92000 22602 Publicació anuncis i altres, evidentment tot això els hi passarem per 
escrit eh!.  2017 3023 91200 22605 Publicitat i propaganda, divulgació als ciutadans, 
serveis a entitats locals, 2017 3022 24134 22799 Treballs realitzats per altres 
empreses i professionals, fem xarxa, fem empresa, 2017 2060 33807 22609 Despeses 
carnaval, 2017 2060 33803 22613 Fira de primavera, 2017 2060 33804 22616 Festa 
Major i 2017 2060 33806 22615 Festa del Roser. 

 



 

 

 

5.  Ens hem de remuntar al passat mes d’agost per trobar la darrera publicació del 
Butlletí Municipal. Tenint en compte que la regidora Riera va respondre, ara fa unes 
sessions plenàries, que la periodicitat del Butlletí era mensual, voldríem conèixer quins 
han sigut els motius perquè durant els mesos de setembre, octubre i novembre, no 
s’hagin publicat els butlletins corresponents. Quan es publicarà el proper número 
d’aquest Butlletí? El nostre grup ja va lliurar un escrit, dins del termini establert pel cap 
de protocol, per ésser publicat en el Butlletí del passat mes de setembre. Entenem 
que, abans que surti el proper número, se’ns donarà la possibilitat d’actualitzar 
l’esmentat escrit, ja desfasat en el temps. 

 
El regidor Sr. Esteve respon: La periodicitat desitjable evidentment és mensual tal 
com els hi va respondre la regidora en un altre Ple, tot i que darrerament per 
problemes tècnics de personal i també de retard en l’arribada d’algun article no ha 
estat així.  Evidentment no estem satisfets d’aquesta situació i per tant ens 
comprometem a resoldre-ho emprant els mitjans que siguin necessaris i essent més 
rigorosos en el compliment dels terminis amb tot el que això impliqui.  Les properes 
setmanes es publicarà el Butlletí Municipal i a partir d’aquí esperem poder-ho fer amb 
la freqüència desitjada, evidentment, els articles es donarà evidentment la possibilitat 
d’actualitzar-los a tots els grups municipals si encara no ho han fet.   
 
6.  En el último Pleno celebrado el pasado 16 de octubre de 2017 se aprobó, de forma 
inicial, la modificación de la ordenanza número 27 de los precios públicos para la 
prestación del Servei d’Atenció a les Persones. ¿Cuantos usuarios disponen en la 
actualidad del Servicio de Teleassistència y del Servicio d’Atenció Domiciliària? 

 
La regidora Sra. Dalmau respon: Miri, a data d’avui hi ha 352 usuaris de 
teleassistència i 123 de SAD. 
 
7.  Hace unos meses se llevaron a cabo unas pruebas para confeccionar diferentes 
Bolsas de Trabajo, tanto en el Ayuntamiento como en el Patronato, y que, 
supuestamente, servirían para la contratación de personal. En los diferentes Consells 
Rectors del Patronato hemos observado la contratación de personal para los 
diferentes departamentos. Preguntamos: ¿Todo el personal contratado estaba 
contemplado en las mencionadas Bolsas de Trabajo? ¿Algunas de estas 
contrataciones se han realizado por mediación de empresas externas?  En caso 
afirmativo ¿Cuantas han sido y cuáles han sido los motivos? 
 
La regidora Sra. Canal respon: A l’any 2017 s’han convocat tres borses de treball, la 
primera el 28 d’abril amb una borsa de conserges, el 25 de maig borsa de monitors 
específics i el dia 7 de juliol borsa d’educadors de.. d’educadores de les llars d’infants.  
A partir d’aquestes dates s’ha procedit a la contractació del següent personal tots ells 
corresponents a les borses abans esmentades i son 9 monitors específics per tal de 
prestar el servei d’escola esportiva d’estiu amb data 3 de juliol de 2017 i 7 educadores 
de llars d’infants per tal de substituir ITs i reduccions de jornada.  A banda però, 
d’aquest personal durant aquest any 2017 també s’han contractat el següent personal 
mitjançant la publicació de diferents anuncis.  Un fisioterapeu fisioterapeuta, perdó del 
CDIAP per substitució d’una IT i en aquest cas es va publicar un anunci al que es van 
presentar 8 persones interessades per valorar la formació i l’experiència que més 
s’adequava al perfil a substituir, 12 monitors específics per l’Escola de futbol sala, els 



 

 

 

criteris per a cobrir aquestes places van ser valorar la continuïtat del personal, 
formació i experiència, per tant dels 12 monitors 8 ja havien treballat l’any anterior 
realitzant un bon treball esportiu i per cobrir la resta de places es va enviar l’anunci a la 
Federació Catalana de Futbol Sala i al Col·legi d’entrenadors.  D’altra banda també es 
va contractar un professor de guitarra i un professor de guitarra elèctrica ambdós de 
l’Escola municipal de música per a substitució d’una paternitat i d’una excedència.  En 
aquests casos el director de l’Escola municipal de música es va posar en contacte amb 
el teatre del Liceu per tal de fer l’oferta d’aquests llocs de treball i les persones 
contractades van manifestar el seu interès valorant-se la seva formació disponibilitat 
per cobrir aquests llocs de treball. 
 
III.- Resposta a la pregunta escrita presentada pel regidor Sr. Rodríguez 
 
Con referencia al viaje a Bruselas de nuestro alcalde, se publicó en facebook la noticia 
que provocó muchos comentarios de los ciudadanos de Martorell. Posteriormente el 
ayuntamiento anunció que borraba comentarios que faltaban al respeto a algún 
ciudadano o la propia institución, pero además de esos comentarios borró la noticia y 
todos los demás comentarios, como por ejemplo el de RPC donde textualmente dice 
"Benvolgut senyor Fonollosa, em podria explicar com ha estat pagat el seu viatge ? 
gràcies”. La pregunta es:¿Por qué se ha borrado la noticia y todos los comentarios no 
ofensivos, censurando así la opinión de los vecinos de Martorell? 
 
El regidor Sr. Esteve respon: La notícia sobre el President legítim del Govern de la 
Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont segueix penjada a la pàgina web de 
l’Ajuntament a l’abast de tota la ciutadania i es pot consultar evidentment lliurement.  
Cal recordar el context en què es produeix aquest suport, la gravetat de la situació i 
també l’excepcionalitat institucional que viu en aquests moments el País.  Catalunya te 
el seu president a l’exili a Bèlgica per a poder defensar-se amb llibertat i seguretat 
d’uns presumptes delictes que se li imputen i ja hem vist les diferències de criteri al 
respecte entre el que passa a Bèlgica i el que passa a l’Estat i amb un perill real 
d’empresonament per raons polítiques com el que estan patint ara mateix 10 persones 
que son el Vicepresident de la Generalitat, diversos consellers i els 2 líders 
d’Organitzacions civils com son l’ANC i Òmnium.  Una situació prou greu com per que 
més de 200 alcaldes es mobilitzessin i anessin a Brussel·les per expressar a la que és 
de facto la capital de la Unió Europea el seu suport al President legítim de Catalunya i 
a la democràcia i les llibertats fonamentals.  Vostè es refereix a un post escrit al 
facebook i com vostè diu aquest post al facebook va generar molts comentaris alguns 
d’ells injuriosos i difamatoris on es faltava a la veritat i es vertien acusacions també 
falses i algun directament ofensiu insultant cap a la persona del Sr. alcalde i cap a 
l’Ajuntament com a institució, comentaris que òbviament no reproduiré avui.  En relació 
a aquests comentaris com vostè mateix assenyala es va intentar moderar el debat per 
evitar que un canal de comunicació del qual és responsable l’Ajuntament donés 
publicitat a aquests tipus d’actituds ofensives.  La mesura però, no va donar resultat i 
es van produir també situacions de conflicte entre usuaris del mateix post.  Les 
persones de perfils més o menys anònimes que feien aquests comentaris com ja li he 
dit no van acceptar aquesta moderació i es generaven males situacions de falta de 
respecta i d’insults que a l’hora generaven també noves discussions i fins i tot 
enfrontaments.  La llibertat d’expressió és un element indispensable i a preservar, és 
clar, la discrepància i el debat son sans i son enriquidors però evidentment sempre des 



 

 

 

del respecte.  Entenem que des de l’Ajuntament no hem de donar espai ni cobertura a 
insults ni a injúries ni tampoc a comentaris ofensius.  Amb tot li reitero que aquesta 
notícia està penjada a la nostra pàgina web i també a l’abast de tota la ciutadania com 
sempre a fet aquest Ajuntament amb la informació i la comunicació pública.  Pel que fa 
a la pregunta que sembla que li preocupa i que vostè recull en el seu enunciat li 
respondré jo mateix...li respondré jo mateix.  El Sr. Fonollosa va sufragar personalment 
les despeses del viatge a Brussel·les, dit d’una altra manera des de l’Ajuntament no 
s’ha pagat ni un cèntim d’euro d’aquest viatge, moltes gràcies. 
 
El senyor alcalde afegeix: Moltes gràcies i a més a més a tots aquells membres de 
qualsevol grup municipal que vulgui una còpia de la factura emesa per l’Associació 
Catalana de Municipis, en el meu on es veu que a més a més el pagament està 
carregat al meu compte, perdó, no carregat, sinó a través d’una transferència bancària 
doncs també ho poden veure i els hi puc facilitar sense cap mena de problema.  Pensi 
que no tinc per costum Sr. Rodríguez entrar mai a les xarxes socials a contestar per 
que les xarxes socials, no, jo li explico eh! les xarxes socials tendeixen doncs a 
evidentment a complicar les coses més que no pas a aclarir-les, per tant a mi 
m‘agrada donar respostes allà on em toca donar respostes que és en la sessió 
plenària en fase de control de l’Ajuntament de Martorell.  Aprofitant, ja sé que vostè no 
ho preguntava, però com que feia referència a una pregunta doncs es bo que les 
coses  s’aclareixin, per que com vostè sap a nosaltres ens agrada ser molt 
transparents amb tot, però especialment amb aquests tipus de coses.   
 
IV.- Preguntes  “in voce” formulades durant la  sessió  
 
El Sr. Alcalde diu:  Si volem vostès ho tenen alguna pregunta “in voce”Però anirem a 
pams Sr. Tomas  no corri que és aviat, no tenim cap mena de tard,no, no per això 
abans que vagi vostès saben que hi ha altres grups i com que anem en ordre 
decreixent és ha dir  de més petit a més gran sempre comencem pel grups que tenen 
menys representació, per tant, endavant si us plau 
 
El Sr. Ricard Sánchez  Bona matinada... 
 
El Sr. Alcalde diu:  Si vostè ho ha dit bé bona matinada, tota l’estona estem dient bon 
vespre, Buenos el vespre ja ha passat ja fa estona, eh vostè ho ha dit bé  
 
Preguntes formulades pel Sr. Ricard Sánchez:  Abans que en donessin accés als 
expedients electrònics dels òrgans col·legiats totes les regidories podíem consultar tota 
la informació de tots els òrgans col·legiats. Des de que tenim accés electrònicament  
per aquesta via tant sols podem tenir accés els que som titulars o suplents i per 
accedir a la resta ho hem de fer amb paper a l’ajuntament com abans però no sabem 
del sistema en paper, això complica la nostra feina. A més a més, al Consell Rector del 
Patronat Municipal de Servei a les Persones tant sols hi té accés electrònicament la 
regidora titular; cap de les suplents hi tenen accés complicant més encara la nostra 
feina perquè no tots i totes les regidores tenim accés electrònicament a tots els Òrgans 
Col·legiats com sí  tenim en paper. 
 
-Quant ens donaran accés electrònicament a tots els Òrgans Col·legiats a tots les 
regidores? gràcies!  



 

 

 

 
Preguntes formulades per la  Sra. Remedios Márquez:  
 
1a. En el pasado pleno del mes de septiembre el regidor Sr. Amat dio a conocer la 
cantidad económica de las costas judiciales que correspondía pagar al Ayuntamiento 
de Martorell con motivo del juicio referente al desaparecido Futbol Sala Martorell y que 
hay que recordar perdió el Ayuntamiento de Martorell. 
La cantidad asciende a 32.056,12€ 
Se ha hecho ya efectivo el pago de estas costas económicas de la parte contraria? 
En caso negativo, Cual ha sido el motivo? 
A cuanto asciende la minuta completa del abogado y derechos de procurador que han 
defendido y representado  al Ayuntamiento en el citado juicio y que Bufet ha sido el 
encargado de la defensa?. 
 
2a. Hace ahora aproximadamente dos meses desde el inicio del curso 17/18 en la 
escuela municipal de Inglés, cuantas renuncias de profesores/as se han producido  y 
que  por tanto han estado sustituidos/as por profesionales nuevos? 
Cuales han sido los motivos de estas renuncias a seguir en sus puestos de Trabajo ,? 
Cuantos alumnos se han matriculado o participan en las clases de este curso 17/18? 
La cifra es más o menos que el curos 16/17? 
 
3a. En el pleno del 18 de septiembre de 2016 se aprobó por unanimidad una moción 
presentada por el grupo municipal del PSC sobre la adopción de medidas para mejorar 
la calidad de vida de las persones celíacas de Martorell. 
En la citada moción se aprobaron entre otros los siguientes acuerdos: 
1 Defender y contribuir al bienestar de los enfermos celiacos 
2 Contribuir al desarrollo de actividades que impulsen la divulgación de la enfermedad 
impulsada por el propio ayuntamiento con colaboración con los agentes de salud del 
municipio, así como fomentar la realización de actividades de  concienciación, 
convivencia y pedagógicas 
3 Estudiar de forma conjunta con el sector de restauración la gastronomía y la 
hostelería de nuestro municipio las posibilidades para diseñar y fomentar una 
campaña en los diferentes establecimientos para influir un distintivo oficial conforme 
han incorporado en sus cartas de Servicios, alimentos sin gluten para celiacos 
4 Que en el futuro se trabaje en la línea de incorporar en todas las actividades en las 
que participe el Consistorio en fomento de restauración o la gastronomía el máximo de 
información sobre los establecimientos con oferta apta para celiacos 
5 Promover la inclusión en el catálogo de actividades en las escuelas, actividades de 
promoción de la salud con información sobre la enfermedad celíaca, y la difusión 
mediante campañas informativas en los medios y redes sociales del Consistorio de los 
mencionados acuerdos 
Habiendo transcurrido ya un año, preguntamos al regidor Sr. Fernandez , 
Que acciones y seguimiento se han hecho por parte del Ayuntamiento de los acuerdos 
adoptados en su día? 
Que valoración hace de las acciones llevadas a cabo? 
 
4a. En el decreto de Alcaldia núm. 1058 de 7 de julio , se resuelve presentar recurso 
de apelación contra la sentencia 122/2017 correspondiente al procedimiento ordinario 



 

 

 

467/2014 dictada por la Juez del Juzgado contencioso administrativo núm 5 de 
Barcelona, 
Preguntamos: cual es el contenido y fallo de la sentencia en relación al citado 
procedimiento ordinario instado por el Ayuntamiento contra los ex-directivos de la 
desaparecida entidad de Futbol sala Martorell? 
 
5a  En el pleno del 18 de abril de 2016 se aprobó por unanimidad una moción de 
ayudas a universitarias y ciclos formativos, 
Quisiéramos saber cuantas ayudas se han concedido a fecha de hoy para los 
estudiantes universitarios y de grado superior? 
Cual ha sido el importe económico total de la ayudas concedidas? 
Que difusión y en que medios se ha hecho difusión de las mencionadas ayudas? 
 
6a. En el presupuesto vigente en este año 2017 del Ayuntamiento de Martorell , y en 
concreto en los gastos, existe una partida presupuestaria que tiene como titulo 
“ayudas a familias para el pago de impuestos y tasas dotada con 60.000 euros 
Ha fecha de hoy , cual es la cantidad gastada de esta partida presupuestaria? 
En diferentes ocasiones el Regidor Sr. Casasayas ha comentado que en referencia a 
esta partida se estaba redactando unes bases para poder tirar adelante las 
mencionadas ayudas,  
Están finalizadas las bases ? 
en caso afirmativo  
Cuando se dará la correspondiente difusión? 
En caso negativo, cuando estaran redactades? 
 
El Regidor Sr. Josep Casasayas respon: Si ha estat vostè en el pressupost haurà 
vist que en la meva explicació tot això li he contestat i li he dit concretament que les 
bases d’aquesta subvencions no estàvem acabades que se havien parlar moltes 
vegades en aquest Ple i jo m’havia compromès a tenir-les però actualment no les tenia 
i per lo tant, sí no hi ha bases no hi ha possibilitat de donar cap tipus de subvenció 
també he dit en la meva intervenció, per això m’estranya la pregunta, perquè ho ha 
sentit vostè perfectament aquí perquè estava vostè estava aquí he dit en la meva 
intervenció que intentaria tenir-les el més aviat possible tot i que això no vol dir gran 
cosa donat que ja els havia dit als senyors de MOVEM en el Ple anterior, i m’he vist 
incapaç d’arribar a un text que creies que és suficientment  acurat per presenta’ls-hi a 
tots vostès i que puguin dir la seva respecta  als articles que inclouen aquests, aquest 
Reglament però el que em sorprèn i no entenc? Quina és la finalitat, o potser sí que 
l’entenc massa bé! Es que si havent-li dit això mateix fa escassament quatre hores 
vostè torni a preguntar el mateix, li contestaré sempre el mateix, mentres no hagi hagut 
cap diferència i suposo que entendrà, que en quatre hores no ha sigut possible canviar 
la situació d’aquest Reglament, moltes gràcies! 
 
7a. En la resolución núm 227 de fecha 31-10-2017 del P.M.S.A.P. con el titulo 
expediente núm. 2576/2017 pago de costas judiciales referentes al procedimiento 
ordinario núm. 753/2011 sección 2º en el apartado resuelvo y en concreto en el punto 
primero dice: Proceder al pago de las costas judiciales impuestas al P.M.S.A.P. en el 
procedimiento señalado por un importe  total de 18.554,03 euros 
El decreto dictado por el juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Martorell de fecha 17 
de julio de 2017 en el recurso del procedimiento ordinario 753/2011 seguido por la 



 

 

 

parte demandada Sr. Jorba y como parte actora el P.M.S.A.P.,  impone al mencionado 
patronato a pagar 13.502,10 euros en concepto de costas judiciales  
En el punto segundo, el decreto dictado por la Audiencia provincial de Barcelona de 
13-12-2016 resuelve imponer al referido patronado, costas judiciales por importe de 
5.051,53 euros en concepto de costas judiciales de la segunda instancia  
Preguntamos: 
A que juicio corresponden estas costas judiciales?,  
Tenemos que entender que la cantidad de 18.654,03 euros no esta relacionada con la 
de 32.056,12 euros comentados por el regidor Sr. Amat en el pleno ordinario del 
pasado mes de octubre? Ninguna más gracias. 
 
Preguntes formulades pel  Sr. Raul Rozalén:  
 
1a. Buenas noches otra vez, en el moviento de tierras que se ha hecho con las obras 
del nuevo pabellón que se han puesto en los terrenos de enfrente en los cuales habían 
oliveras y otros árboles, las preguntas son: 
¿Se han trasplantado? 
¿Dónde se han trasplantado? 
¿Y sino se han trasplantado que se ha hecho con dicho árboles? 
¡Oliveras o no oliveras! 
 
2a. En un anterior pleno el regidor  
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén, Sr. Rozalén, només un aclariment si aquelles oliveres 
eren aquelles que vostè em preguntava abans, sap vostè aquelles? 
 
El Sr. Rozalén diu: Haber es como me ha dicho… por eso he realizado la pregunta, 
por qué la respuesta, pero ya le he dicho que se las habían llevado a un viver , ¿pero 
yo un viver no son los terrenos de enfrente? 
 
El Sr. Alcalde respon: Jo li explico que aquelles oliveres ho dic perquè vostè ha dit en 
todo el municipio , anaven allà, en aquell espai que hi ha davant de Can Cases, llavors 
ara s’han tornat a transportar i després tornaran a venir, de tota manera formuli la 
pregunta, jo només era perquè les identifiqués, con que estava preocupat per les 
oliveres centenàries, li deia perquè les identifiques, com deia en todo el municipio, dic 
estan allà… segueixi,  segueixi Sr. Rozalén. 
 
2a. En un anterior pleno el regidor Esteve nos recordaba las mejoras realizadas en la 
calle Tit, y que la próxima actuación sería la de reparar el alumbrado del parque 
público adyacente que hace meses que no funciona. 
La pregunta es: 
¿Para cuándo está prevista dicha actuación? 
 
3a. Hemos observado que en la zona de recreo para perros situada en Torrent de 
Llops se han plantado una serie de arboles nos dicen lo usuarios que esta medida está 
muy bien, sí ya lo hemos comentado en otras ocasiones pero que sería interesante 
proteger estos árboles porque los perros arañan y muerden los troncos, preguntamos: 
¿Tienen previsto el equipo de Gobierno realizar algún tipo de actuación con respecto a 
este caso? 



 

 

 

En caso afirmativo 
¿Para cuándo y en qué consistirá dicha acción? 
También relacionado…. Bueno sigue en la misma 
También relacionado con el mismo espacio, preguntamos: 
Cuáles son los motivos que solo este abierto uno de los accesos el que tiene más 
dificultad, lo que supone que las personas con movilidad reducida o dificultosa no 
puedan acceder a dicho espacio,  
¿Por qué está cerrado con un candado el otro acceso existente? 
 
4a. Unos vecinos de la calle Abrera me han comentado que se están realizando unas 
obras de cambio de suelo del parking de una comunidad de vecinos, y que desde el 
Ayuntamiento han dilatado el permiso de obras, después de dar un montón de viajes al 
Ayuntamiento y que no han reservado con las señales pertinentes un trozo de 
estacionamiento para colocar el contenedor y eso que está pagado, la pregunta es: 
¿Por qué la dilatación en el tiempo del permiso de obras? 
¿Por qué no han puesto la anterior mencionada señalización? Gracias, buenas 
noches. 
 
Preguntes formulades pel  Sr. Antonio Carvajal: Bona nit a tothom, 
 
1a. Darrerament hem observat  a les xarxes socials publicacions  oficials al 
departament de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Martorell Ocupació, Formació 
i Empresa, que a través d Martorell empren, i relacionades amb ofertes d’ocupació 
concretament parlem de les números  25, 30 i 23 i 25, 30 i 31, la primera d’elles fa 
esment a la cerca d’un cambrer o cambrera per tasques pròpies d’atenció al client 
anotació de comandes, servir les taules, etc, i ens ofereix un contracte jornada 
complerta de 48 hores setmanals de dilluns a dissabte, amb horari a convenir. 
La segona d’elles fa esment a la cerca d’un cuiner /cuinera per tasques pròpies 
d’elaboració de plats, tapes i pinxos creatius, i els ofereix també un contracte a jornada 
complerta de 48 hores setmanals de dilluns a dissabte en horari a convenir, preguntem 
al regidor Amat 
Que diu el marc jurídic sobre la jornada laboral establerta per la Llei, i concretament 
els articles que van del 34 al 38 de l’Estatut dels Treballadors sobre la duració màxima 
de la jornada laboral en quant a tope legal d’hores setmanals? 
Li recordo Sr. Amat fa uns mesos, ja vam viure l‘episodi segons el nostre parer d’una 
oferta laboral sexista, i ara parlaríem d’unes ofertes d’explotació laboral? 
 
El Sr. Alcalde Intervé: Sr. Carvajal permeti’m un segon, li faig un aclariment perquè 
l’enunciat jo crec que  no és correcte, tot cas suposo que deu haver algun error, com 
tots sabem la jornada laboral, la jornada laboral setmanal màxima és de 40 hores 
setmanals, amb la qual cosa probablement hi hagi algun error, o hagi alguna 
explicació, però el que no pot dir és explotació, no sé com ho ha fet anar explotació? 
Com ho ha dit, m’ho repeteix? 
 
El Sr. Carvajal diu: parlaríem d’unes ofertes d’explotació laboral! 
 
El Sr. Alcalde diu: Jo crec que això no és admissible, ni amb la premissa Sr. Carvajal! 



 

 

 

Ja estem acostumats  amb les seves premisses, les trobo un pel agosarades, però jo 
el que demano és que pugui fer la pregunta li sobti, hi hagi algun error però parlar 
d’explotació d’una oferta  laboral publicada, no és correcta Sr. Carvajal, no és correcta!  
 
El Sr. Carvajal diu: Les dues. 
 
El Sr. Alcalde diu Doncs les dues, deu haver-hi segur que algun error, o alguna 
explicació, li sobta vostè, com em pot sobtar a mi l’explotació laboral, com dient algo 
que el volen fer treballar 48 hores quant el marc legal de la jornada laboral és 40 
hores, home.... ja es veu que això ha de tenir alguna explicació, ho deu ser un error, 
però no parli d’explotació laboral Sr. Carvajal, segueixi les preguntes però es clar vigili 
amb els enunciats, perquè no són correctes. 
 
2a. A la resolució 184 del Patronat Municipal de Serveis i Atenció a les Persones, el 
passat mes de juliol va aparèixer a les certificacions d’obligacions reconegudes del 
contracte de prestació dels serveis d’activitats esportives promogudes i organitzades 
pel mateix Patronat durant el mes de juliol, en concret parlem de les activitats portades 
a terme per l’empresa Safis Esport, i són judo infantil, gimnàstica artística, new dance, 
ioga i extraescolars, posteriorment a la Comissió ordinària del Govern de 25 setembre 
del propi Patronat, en el punt número cinc, es retira de l’ordre del dia, l’esmentada 
resolució 184, preguntem: 
Quins van ser els motius per a la  seva  retirada de l’ordre del dia? 
Les certificacions que es van fer el passat mes de juliol eren  correctes? 
Quin departament és l’encarregat de gestionar, controlar i fiscalitzar que les 
certificacions esmentades compleixin tots el requisits pertinents? 
 
3a Sr. Alcalde en el passat Ple del mes d’octubre, un dels punts tractats va ser la 
proposta de fixació per l’any 2018, dels dos dies festius addicionals d’obertura 
comercial autoritzada,davant de la pregunta formulada pel nostre grup del perquè 
finalment es va optar per la proposta realitzada per un establiment en concret, el 
regidor Amat, va contestar que s’havien aplicat els criteris prèviament establerts per la 
Regidoria, Sr. Amat, quins són aquests criteris? 
On surten publicats els mateixos? 
Així voldríem tenir còpia on es fa referència dels esmentats criteris, tant mateix podrem 
conèixer quants establiments comercials i de restauració hi ha a l’actualitat a 
Martorell? 
 
4a. A la plaça Onze de setembre l’Associació de Veïns del Pla disposen d’un local, 
preguntem: 
Es tracta d’un local de propietat municipal? 
Quin ús es fa d’aquest local a l’actualitat? 
L’Associació de Veïns comparteix aquest mateix local, amb altres entitats i/o grups 
polítics? 
 
5a. Al pressupost ordinari 2017 l’Ajuntament de Martorell, concretament a l’apartat 
pressupost despesa existeix una partida amb el títol, Ajuts al Comerç de Martorell, 
dotada amb una quantitat de 25.000,00€,  
A data d’avui quantes ajudes s’ha atorgat? 
Quin ha estat l’import econòmic total de les mateixes? 



 

 

 

 
6a Recentment hem observat al pavelló esportiu municipal la instal·lació de dos nou 
marcadors electrònics. 
Voldríem conèixer quin ha estat el cost econòmic dels mateixos? 
Quina partida econòmica pressupostaria s’ha impulsat aquesta despesa? 
 
7a Ens comenten convilatans i convilatanes que s’han adreçat al Complex Educatiu de 
Martorell, per demanar cita prèvia tal i com es fa habitualment per a realitzar tràmits 
relacionats amb el DNI, la persona encarregada d’aquests tràmits, els hi ha comentat 
que de moment aquestes gestions no es porten a terme. 
Tenen constància d’aquest fet? 
En cas afirmatiu. 
Quins són els motius de l’aturada d’aquest tipus de gestions en aquest indret per part 
de l’estament encarregat de fer-ho? 
Quines van ser les darreres dates que es van portar a terme aquests tràmits? 
Gràcies i bona nit! 
 
El Sr. Josep Casasayas respon: En situació normal seguir el mateixos tràmits que va 
ser demanar que vinguessin a fer els DNI aquí a Martorell la resposta de l’equip que fa 
els DNI, va dir que momentàniament i mentres la situació fos la  que era, no sé? Que 
vol dir això, però tots vostès ho poden interpretar aquest senyors no vindrien aquí a 
Martorell a fer els DNI, i es tindrien que traslladar a Sant Feliu, o on volguessin fer els 
DNI, per lo tant, ha sigut la negativa del Cos Nacional de Policia de venir a Martorell a 
fer els DNI, el motiu pel qual, el Martorelles no poden anar, a fer-se el DNI aquí a 
Martorell, gràcies! 
 
18.PRECS. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz formula el següent prec: Bé gràcies! Preguem un altre 
cop  que sis us plau es modifiqui el ROM i sí més no, fins que es modifiqui el ROM si 
us plau preguem que la participació ciutadana sempre que hi hagi s’avanci al principi 
del Ple, ho fem sempre a cada Ple i en Plens com aquests, que vull dir que són casi 
les dues de la matinada em penso que fem un favor horrorós a la democràcia 
permetent aquestes coses, vull dir, si us plau vostès tenen accés quant hi ha 
registrades preguntes o intervencions en  l’apartat d’intervencions de participació 
ciutadana abans al principi del Ple, com fem en altres ocasions jo crec que facilitarem 
més les coses i la participació de la gent, gràcies! 
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Ruiz això està molt bé però no ho fem mai! No ho fem ha 
vegades, només ho fem en el casos que són grups organitzats que venen amb una 
colla, i ens ho demanen prèviament, no ho fem mai perquè seguim allò, no ho fem mai 
Sra. Ruiz, no ho fem mai en persones físiques normals ho fem sempre quant són  
agrupacions i ens ho demanen prèviament, i a més a més si vostès s’enrecorden jo els 
hi  consulto a vostès, els hi consulto als portaveus dels grups municipals, i els hi dic 
perdoneu! Hi ha la PAH o altres organitzacions que venen, i ens han demanat de fer-
ho abans i llavors ho iniciem, sinó seguim allò que marca el Reglament que és: que 
primer s’ha de celebrar el Ple ordinari o extraordinari la sessió plenària i després s’ 
inicia el reglament de participació ciutadana, per cert, un cop s’aixeca la sessió, la 
participació ciutadana no forma part de la sessió plenària, sinó que va després, per 



 

 

 

tant, ja sé que queda molt bé, i sobretot quant tens dos o tres ciutadans aquí, però no 
és així Sra. Ruiz, no és així! I el que no podem fer és de l’excepció fer una regla, ho 
només en el casos que són organitzacions que venen una colla i ens ho demanen 
prèviament, sinó ens ho demanen, tampoc ... i per tant, s’esperen al final, és quant 
toca la participació ciutadana, i per cert, modificant el ROM tampoc resols aquest 
tema, perquè això és el Reglament de Participació Ciutadana, que és diferent, i és així, 
deixi’m aclarir-li perquè no m’agradaria que algú es quedes amb una sensació que no 
és. 
Hi ha algun prec més?, sí Sr. Tomas. 
 
El Regidor Sr. Lluís Tomas diu: Les anomeno 
  
El Sr. Alcalde diu: No, no fa falta, en principi no! li dic per les preguntes, és per les 
respostes en diferents regidors, endavant Sr. Tomas!  
 
El Regidor Sr. Lluís Tomas diu: Miri Sr. Alcalde! Són tres, dos ja les vaig, aquests 
precs ja els vaig traslladar fa un parell de plens, que les havien traslladat diferents 
veïns, donat un marge de temps comprensible, no s’ha fet cap actuació. 
El primer prec era en concret en el Barri de Can Carreras, demanaven sí el carrer 
Montserrat els aparcament que hi ha que estan destinats exclusivament a càrrega i 
descàrrega algun es podia reajustar i que fos per discapacitats inclús també que no 
calia tants aparcaments per càrrega/descàrrega i algun podria ser pels veïns que viuen 
allà recordo aquell prec que deia: 
Que els establiments que hi ha on pot haver aquesta càrrega/descàrrega la veritat són 
molt pocs! 
Torno a fer aquest prec també. 
Vaig traslladar prec d’una veïna que anava a passejar molts matins molt a prop del 
parc de Can Cases cap a la SEAT, i que tenia constància que en aquell indret motos i 
vehicles feien carreres o circulaven a gran velocitat, de moment aquesta persona m’he 
posat en contacte amb ella i diu que continua passant el mateix. 
L’altra és en relació amb uns veïns d’aquí del Barri de la Vila em traslladen si us plau si 
es podés fer algun tipus d’actuació en el carrer de la Lluna que recordem que és un 
carreró molt estret i que pel que sembla la màquina de neteja no pot passar amb 
assiduïtat, o no pot passar mai, perquè com diem és mol estret, i parlava de molta 
brutícia, i sobretot també els hi prego en nom d’aquestes persones sí es pogués fer 
alguna actuació de desratització en aquest indret, perquè en fin abans parlàvem de les 
fotografies també en tinc, després també li ensenyaré al regidor, de rates en aquest 
indret, gràcies! 
 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada 
la sessió, que s’alça a les 1:43 hores del dia 21 de novembre de 2017, de la qual 
s’estén la present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE. 
 
 
 
 
 


