
 

 

 

1/2018. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 15 DE GENER DE 
2018. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 15 de gener de 2018, essent les 20:02 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 Tomás i Moreno 
- Remedios Márquez 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 Barón 
- Vicente Casal Carriedo 
- Sergio Rodríguez Márquez 
 
Assistits pel Secretari  de la Corporació: 
-Jaume Tramunt Monsonet 
 
A) PART RESOLUTIVA 

 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (18-12-17). 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Bona tarda, gràcies a tothom. Res una petita 
correcció Sr. Alcalde suposo que a l’hora de transcrivir-ho a la pàgina 35 parlava del 
col·lectiu LGTBI que ho rectifiquin per que està escrit amb V baixa i va amb B alta.  És 
una tonteria però si ho podem corregir jo crec que seria millor. 
 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 18 de 
desembre de 2017 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
2. PROPOSTA PER DONAR CONFORMITAT A LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL 
MUNICIPI DE MARTORELL REFERIDA A 1 DE GENER DE 2017 (EXP. 3820/2016).  
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Molt bona nit.  En aquest punt aprovem 
oficialment quins són els habitants que té Martorell a l’1 de gener del 2017.  La 
proposta és de 27.681 habitants i és el que proposa l’Institut Nacional d’Estadística. 



 

 

 

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
L’Instituto Nacional de Estadística (INE) mitjançant escrit de data 29 de novembre de 
2017, registrat d’entrada amb data 5 de desembre de 2017 (núm. 12983 del registre 
d’entrada de la Corporació), comunica que, un cop finalitzat el procediment per 
l’obtenció de xifres oficials de població, la xifra oficial de població a 1 de gener de 2017 
al municipi de Martorell és de 27.681 habitants. 
En compliment del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 (publicada en el 
BOE núm. 280, de data 23/11/2005) de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística 
i del Director General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions tècniques 
als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població, el ple adopta l’acord següent: 
Primer.- Donar conformitat a la xifra de població del municipi de Martorell referida a 1 
de gener de 2017, que ha estat proposada per l’INE, de 27.681 habitants. 
Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a l’INE.  
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DE L’AJUNTAMENT  
DE  MARTORELL (EXP. 2371/2016). 
 
El regidor Sr. Lluís Amat diu: Bona tarda a tothom. Doncs sí portem a aprovació el 
Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Martorell.   
La Llei 19/2014, del 29 de desembre així marca quins són dins de el que diem 
transparència, accés a la informació pública i bon govern doncs que hem de tenir hem 
d’elaborar tots els Ajuntaments un Codi de Conducta.  Bàsicament els objectius 
d’aquest Codi de Conducta, el principis... marcar o establir els principis ètics, les 
normes de conducta i els principis de bon govern i des del punt de vista subjectiu 
remarcar que els que estem sota aquest codi de conducta som tots els membres de la 
Corporació, tots els titulars, els òrgans superiors i directius, així com tots els titulars o 
membres dels òrgans de govern i càrrecs directius, organismes autònoms, entitats 
públiques, empresarials, municipals i societats mercantils amb capital social 
integrament públic.  Gràcies. 
 
El regidor Sr. José A. Simón: Gràcies.  Durant els mesos que va durar la tramitació 
d’aquesta d’aquesta comissió, el nostre grup Movem Martorell ha fet diferents diferents 
aportacions.  Les vam enviar per escrit i gairebé totes elles menos dugues han estat 
recollides amb aquesta última versió per la qual cosa els hi votarem a favor.  Una 
vegada més ens agradaria que quedi palès també quan es busca el consens, quan es 
busquen les propostes, sempre fem propostes i sempre intentem que siguin propostes 
consensuades.  Ho diem per què fa poc hem vist que aquesta voluntat no ha estat així 
amb altres, amb altres tràmits com ha estat per exemple el pressupost o les 
ordenances però properament tindrem l’equació segons els regidor Casasayas de tirar 
endavant un reglament de subvencions i els hi fem la mateixa proposta de buscar el 
consens i intentar entre tots arribar a un acord.  Gràcies.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Gràcies Sr. Alcalde. Com bé ha explicat el regidor 
Amat aquest codi de conducta dels càrrecs dels ens locals és un codi que ve avalat 
per diferents estaments entre ells la pròpia Generalitat, la Federació de municipis, la 
Societat catalana de municipis, les Diputacions i és un model que ens va fer o que s’ha 
fet arribar mitjançant aquestes institucions  als diferents ajuntaments.  Aquest model ja 
es va tirar endavant o es va aprovar amb la Xarxa de governs transparents de 



 

 

 

Catalunya al març del 2017.  Nosaltres ens sembla bé aquest codi de conducta, ja ho 
vam comentar en el seu dia amb la darrera reunió que vam mantenir en aquesta 
mateixa sala on estava present amb l’anterior alcalde Sr. Xavier Fonollosa.  Això sí, 
nosaltres vam traslladar algunes  propostes que venien ja relacionades en aquest codi 
ja existent com dèiem que van tirar endavant tots aquests estaments.  Vam comentar 
en aquesta darrera sessió que les propostes que havien fet que com dèiem era recollir 
el que ja existia en el codi inicial no van ser acceptades a excepció d’una.  Sí que 
m’agradaria comentar, aquestes són molt curtes les propostes que finalment no han 
quedat recollides en el text que avui presentem.  Parlàvem sobretot en el tema de el 
que són  per exemple el no acceptar regals, parla d’una donació de particulars etc. 
Queda recollit però nosaltres proposàvem com deia en el text inicial en aquests 
supòsits es faran públics a través del portal de la transparència els bens acceptats o 
els regals i caldrà especificar el be o el regals acceptats, l’entitat o particular que els ha 
lliurat a la seva destinació final.  Una altra cosa similar parlàvem també de la invitació 
per als àpats als esdeveniments, sí que va estar acceptada la del pagament per 
viatges i després també parlàvem en el portal de la transparència de que acabessin 
sortint les entrevistes, reunions o similars en persones físiques o jurídiques que fossin 
considerades grups d’interès d’acord amb el que preveu un dels articles.  També 
finalment vam parlar i vam proposar de tirar endavant una comissió de seguiment 
tenint en comte que és una cosa de nova implantació, en la darrera reunió l’alcalde 
Xavier Fonollosa va comentar que nosaltres ho vam entendre y acceptar  crear una 
altre comissió més que al final tot son comissions cada vegada que hi hagués alguna 
cosa podríem adreçant-se a l’alcalde o al regidor en que delegués per a fer un 
seguiment ens va semblar correcte, però bé dels punts que nosaltres vam proposar 
com propostes només va quedar acceptada una i tots els altres estan relacionats una 
mica en donar més transparència a les accions que es fan des de l’ajuntament en 
aquest codi.  Ens hagués agradat que hagués sortit reflexades totes aquestes 
propostes però també ja li vaig comentar en aquella reunió que vam mantenir que 
nosaltres ja hi estem d’acord  que hi hagi un codi de conducta, ens hagués agradat 
que fos més extens més ampla, amb més transparència, l’alcalde va explicar el motius 
tècnics vaig entendre la majoria, però com dèiem ens hagués agradat que haguessin 
aparegut.  Tot i això els hi votarem a favor. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Lluís Amat diu: Bueno, només una mica per sintetitzar ja vaig explicar, 
jo crec que l’esforç que s’ha fet no només amb aquest codi de conducta sinó amb 
aquests últims dotze mesos amb el portal de la transparència i amb el bon govern aquí 
a Martorell és palès més que el mirar l’informe del mapa info-participa estem en un 80 
% en la darrera valoració i tal com tenim la feina feta a hores d’ara doncs estem en un 
95 %.  L’objectiu tal com vam marcar ara fa un any era arribar al 100 %, crec que ho 
aconseguirem.  Fa falta aquesta avaluació de febrer i seguirem treballant una mica en 
ampliar aquesta aquesta transparència.   En el codi de conducta que hem d’aprovar en 
el dia d’avui jo crec que és fins i tot més ampli i més extens que no pas la proposta 
primera que hi havia degut a les aportacions doncs que els senyors de Movem ens van 
fer.  Per tant jo crec que fem un pas més, sumem un tema més en el món de la 
transparència i intentar arribar aquesta excel·lència amb aquest segell de 
reconeixement que és dona cada any, gràcies.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Sí, molt breument Sr. Amat, una cosa és l’info-
participa i una altra cosa és el que marca la Llei de la Transparència eh!.  Nosaltres 



 

 

 

estem d’acord amb el que vostè ha explicat però l’infor-participa no és un índex de la 
transparència que pugi haver-hi el 100 % segurament que alguns dels paràmetres sí 
que estan inclosos i bé ens sembla bé tots els esforços que es fan, però no oblidem 
que la transparència és una llei que té que estar en vigència, per tant és mèrit que es 
vagi millorant al llarg d’aquest temps però és la llei, és la normativa, gràcies.  
 
El regidor Sr. Lluís Amat diu: Només també per aclarir eh! de les propostes que 
vostès ens van fer, cap era tampoc era preceptiva o sigui no era un tema de no complir 
amb la Llei, que la Llei la complim jo el que dic és que tots els Ajuntaments de 
Catalunya ens medim per aquest info-participa i una mica per explicar eh! en l’última 
valoració que va haver-hi, de tot el Baix Llobregat Nord, només som tres els 
Ajuntaments que sortim en una puntuació alta que és més del 75 %, vull dir per tant 
entenc que la feina feta pels tècnics de la casa en aquest sentit ha estat molt valuosa.  
Repeteixo, complim la llei i d’escreix jo l’únic que apuntava és que dins de les 
valoracions que es fan de tots els Ajuntaments  estem tenint una nota alta i esperem 
aconseguir un excel.lent en aquesta valoració de febrer. 
 
El Sr. alcalde diu: Moltes gràcies, bé abans de procedir a la votació sí que vull fer 
algun esment sobre el que s’ha parlat en aquest punt.  En primer lloc doncs vam crear 
la comissió per desenvolupar i entre tots doncs intentar arribar a un acord pel Codi de 
Conducta i el Codi de Bona Governança, el que se’n diu el codi ètic, que evidentment 
és un manament legal que es desprèn de la Llei de Transparència però que té uns 
límits bastant curts i que nosaltres hem volgut que fos bastant ample.  Hem rebut les 
aportacions que hem cregut que son més oportunes, el grup de Movem-Martorell n’ha 
fet unes que les hem incorporat pràcticament en tota la seva totalitat i si algunes altres 
com deia el Sr. Tomás com a representant del grup Socialista doncs no s’han admès 
per que ja estaven incloses, que això s’ha oblidat de dir-ho el representant del partit 
socialista, com que no rebre regals de l’ajuntament ja hi és inclòs en el codi ètic, i no 
rebre invitacions d’àpats ja hi és inclòs al codi ètic.  Altra cosa són aquells àpats que et 
fan de manera institucional, per exemple la Generalitat de Catalunya convoca una 
trobada i hi ha un dinar inclòs, aquests són els que sí es permeten i els regals son 
aquells regals institucionals, exemple quan una ONG com Mans Mercedàries que cada 
any fa la seva trobada i han fet un camp de treball, doncs en el camp de treball en el 
qual l’Ajuntament de Martorell ha participat amb un ajut econòmic, doncs normalment 
la gent del lloc on han fet el camp de treball doncs et regalen una cosa tan simbòlica 
com l’última vegada que em van regalar una vara de mando del cap de la tribu massai 
eh!, això és un regal institucional, o com venen de vegades de delegacions d’altres 
països i et porten algun objecte. Aquests objectes estan tots ells dins l’ajuntament, són 
regals institucionals, és més rebutjar aquest tipus de regals seria fer un lleig en 
aquelles entitats o delegacions estrangeres que te’ls pugin fer.  La resta de regals el 
mateix codi ètic, ja diu que estan expressament prohibits i així és com ho volem, al 
igual com les invitacions a àpats de qualsevol grup d’interès, etc. que pugin tenir.  Els 
únics àpats que estan admesos per tots nosaltres, com a membres de la Corporació, 
són aquells que siguin institucionals i que estiguin institucionalitzats i que siguin públics 
i notoris i això crec que és bo saber-ho per que algú que ens pugi estar escoltant es 
pugui endur algun equívoc i com que m’ha semblat dons que era bo que ho diguéssim 
i el codi ètic i de bon govern i de transparència doncs estarà penjat a la web municipal 
per que qualsevol ciutadà pugi veure quines son les obligacions que en els aspectes 
de  transparència tenim tots els càrrecs públics electes d’aquest consistori.  Per altra 



 

 

 

banda també aclarir que l’info-participa ho fa la Universitat Autònoma de Barcelona, és 
un dels indicatius que es tenen en compte per a la transparència a nivell municipal que 
el municipi que té l’índex més alt que té un 100 de puntuació a la transparència és un 
del Baix Llobregat, precisament el d’Esplugues de Llobregat, és el que té la nota més 
alta, i tal com deia el regidor Amat, doncs del Baix Llobregat només en tenim, som tres 
municipis que superem els 80 punts de transparència.  Precisament és un indicatiu 
reconegut per que ho fa una entitat autònoma que no té res a veure amb les entitats 
municipals, ho fa una universitat i evidentment et marca uns criteris de transparència 
que van molt més enllà de la llei, molt més enllà i per això són puntuables per que lo 
altre no serien indicatius sinó que serien obligacions legals, com tots sabem, i les 
obligacions legals s’han de complir sí o sí qualsevol administració.  El segell d’info-
participa és el segell reconegut de transparència en l’actuació municipal i així ho fan 
des de la Universitat autònoma de Barcelona i estem molt contents malgrat a algú no li 
sembli doncs tenim una molt bona puntuació en el segell info-participa que és el 
reconegut per la Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya com entitats municipalistes.  Per tant feta aquesta explicació, que jo crec 
que el ciutadans que ens escolten es bo que ho sàpiguen doncs passarem el punt a 
votació.  
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
I.- D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de 
conducta de llurs alts càrrecs.   
II.- En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya 
(XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta 
de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va crear un 
grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de 
l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.  
El grup de treball esmentat elaborà un model de codi de conducta dels alts càrrecs de 
l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han 
de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de 
regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació 
amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la 
ciutadania.  
El model de codi de conducta esmentat es va trametre a tots els ens locals del país 
juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideraven oportú, 
l’adoptessin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin 
necessàries.  
El codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es 
considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs 
d’aquest ens local, amb les modificacions introduïdes per adaptar-lo a la realitat 
d’aquesta corporació, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, 
de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
III.- Per decret de l’alcaldia núm. 963/2016, de 19 de juliol, es va crear una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de 



 

 

 

Martorell. En compliment d’aquest mandat, la comissió d’estudi es va reunir els dies 
24 d’octubre de 2017 i 12 de desembre de 2017.  
En la darrera reunió de la comissió d’estudi es va aprovar el projecte del Codi 
esmentat incorporants algunes de les propostes formulades pels grups municipals de 
PSC-CP i MM-E.  
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Martorell, el 
text íntegre del qual s’annexa al present acord. 
Segon.- Fer públic aquest acord i el Codi de conducta en el Portal de la transparència 
de l’Ajuntament i comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE 
DESEMBRE DE 2017. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Sí, ràpidament Sr. alcalde hem llegit totes les 
resolucions que hi ha i els hi trasllado que després en l’apartat de preguntes 
comentarem alguna d’elles. Gràcies. 
 
Es dóna compte. 
 
5. 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). 
 
Es dóna compte. 
 
6. 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 QUART TRIMESTRE DE 2017 (EXP. 2258/2017). 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Sí, gràcies de nou.  Entenem que amb aquest 
donar compte d’avui donem per tancat l’exercici 2017 comptablement? Pregunto? 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Sí, ja ho veu que és lo que hi havia el dia 3 de 
gener, si ha arribat alguna cosa posteriorment al 3 de gener probablement si s’ha 
pogut s’ha incorporat, però sí que serà molt aproximat de lo que realment serà al final. 
 
El regidor Sr. alcalde diu: Suposo que el regidor d’hisenda, al menys ho he entès 
així, que no hi ha la liquidació del pressupost encara, no és liquidació però és 
aproximat per que encara falta per comptabilitzar coses que estan pendents d’arribar.   
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Una era que aquestes preguntes tot i que ja va 
quedar contestat tant al consell rector quan vam parlar del patronat, efectivament 
entenem que pràcticament serà el definitiu però quedaran encara algunes coses.  Sí 



 

 

 

que nosaltres ho hem analitzat i pendent del que serà la liquidació definitiva observem 
en el capítol de despeses que el grau d’execució està al 26 % per com dèiem estarem 
pendents del tancament definitiu tot i que cal recordar que pel que hem analitzat pel 
que fa al pressupost de l’Ajuntament se’n han fet, comptant la darrera, 23 
modificacions i 4 al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones.  Sí que els 
hi agrairia, el hi agraeixo per a ser més exactes que aquesta vegada sí que ens han 
facilitat el llistat detallat per partides que ens permetrà fer una anàlisi més acurat que 
no pas en altres ocasions on se’ns donava el global. Per tant, gràcies regidor 
Casasayas que es va comprometre que tindríem ja a partir d’ara cada estat d’execució 
amb les partides detallades i crec que es bo dir-ho que ho han tingut. Gràcies. 
 
El regidor Sr. alcalde diu: Suposo que s’ha confós Sr. Tomás però ha dit que havia 
advertit que hi havia un 26 % de la partida de despeses executat. Ah! Ho ha dit al 
revés per això ho he entès.  Ja m’agradaria poguer haver fet un estalvi del 74 % això 
voldria dir que tindríem alliberats, tindríem alliberats, tindríem alliberats la major part de 
recursos per a poder-los destinar i aplicar en el lloc que creiem amb altres funcions.  
Però malauradament no hem executat el 26 % eh només per que aquest aclariment 
per que he vist que s’ha equivocat a l’hora de dir-ho. 
 
Es dóna compte. 
 
7. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT D’ALLÒ PREVIST SOBRE PERSONAL 
EVENTUAL PER L’ARTICLE 104 BIS DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, 
REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL (EXP. 1494/2015). 
 
Es dóna compte. 
 
8. INTERPEL·LACIONS.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás llegeix: En l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de 
la Generalitat de Catalunya, abans de CIU i aquest darrer de JxSI, el més rellevant 
han estat les retallades discriminatòries, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica 
del Govern de la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol de les més 
contraproduents per preservar el dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la 
convivència i la diversitat. 
Segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 
anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que 
s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens locals. 
La relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 2012-
2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de 
la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan 
suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals. (Actualment, les 
famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es 
finança a través de les diputacions) 
El finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic (de 100 milions 
d’euros l’any 2010 a 0 euros des del 2015) 
La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 
2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de 



 

 

 

garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul 
econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo 
progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha 
complert per part del Govern de la Generalitat. 
En els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la 
Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol, 
donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda contra la 
Generalitat de Catalunya, com Esplugues, Hospitalet de Llobregat o Cornellà, 
exigint a la Generalitat a pagar el deute contret amb les escoles bressol, diners que 
el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver- s’hi compromès, entre els 
anys 2011 i 2015. 
El nombre de municipis als que la Generalitat haurà d’abonar milions d’euros pot 
ascendir a més de 36, donat que hi ha pendents quatre denuncies d’ajuntaments 
individuals i una de col·lectiva d’una trentena de consistoris més.Per tots els motius 
exposats amb anterioritat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya interpel·la a l’equip de govern municipal, davant d’aquesta situació, per 
conèixer les possibles línees d’actuació, així com els criteris i accions a emprendre 
per instar a la Generalitat de Catalunya aboni el deute contret i pendent d’abonar 
per la gestió del servei de les escoles bressol de Martorell. 
 
La regidora Sra. Núria Canal diu: Bé, bona nit. Primer de tot Sr. Tomás sí que ens 
sembla que és interessant recalcar, insistir en un tema que és que sempre que hem 
tingut responsabilitats de govern i quan hi ha una decisió de la Generalitat, en aquest 
cas el departament d’ensenyament que perjudica al conjunt de la ciutadania, al conjunt 
de martorellencs, sempre estarem al cap davant a l’hora d’instar doncs a la Generalitat 
a reclamar pel benestar de tots els ciutadans de Martorell, sigui amb aquest tema, 
sigui amb qualsevol altre.  Dit això  i responent en concret al que vostè ens preguntava 
a la interpel·lació sí que li direm que des de ja fa setmanes que vam començar a 
treballar amb aquest tema analitzant, estudiant quines eren les possibles línies 
d’actuació que hauríem d’emprendre per tal de rescabalar, efectivament com vostè diu, 
el deute que la Generalitat té contret en concret el departament d’ensenyament amb 
l’Ajuntament de Martorell.  Aquest seguit d’actuacions han estat fer un informe per part 
del cap del departament d’ensenyament en quant recollir la informació dels diferents 
convenis que hi ha, dels diferents deutes en quant a la sostenibilitat i el finançament de 
tots aquests centres docents de  primer cicle d’educació infantil.  També l’hem 
acompanyat amb l’elaboració d’un informe del secretari de l’Ajuntament també 
explicant quina és la situació dels diferents convenis i quin és l’estat de situació 
d’aquest finançament o no finançament en aquest cas i això, tot això, ho vam enviar al 
departament d’ensenyament reclamant també una.. una concertació, una visita, una 
reunió per tal doncs de poder trobar el marc de la relació i poder parlar de com 
arreglarem tota aquesta situació que en som molts conscients que hi ha un deute 
pendent. També li haig de dir que en aquest sentit ja ens han contestat, ens han 
contestat donant-se dia i hora per poder veure’ns amb el secretari general amb el Sr. 
Baulenas per tal doncs totes aquestes són les accions que hem empès des de 
l’Ajuntament per que evidentment doncs com li deia, hagi qui hi hagi al cap davant 
doncs primer és Martorell i primer són els ciutadans de Martorell, gràcies. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Gràcies Sr. Alcalde, gràcies regidora Canal per les 
explicacions.  I aquesta interpel·lació que arriba avui aquí és produeix arran com dèiem 



 

 

 

de que el Tribunal  Superior de Justícia de Catalunya, és a dir una jurisprudència hagi 
reconegut als ajuntaments el dret a rebre les subvencions de la Generalitat de 
Catalunya per a les escoles bressol.  Aquests sentència obliga al govern a pagar les 
subvencions de 3 cursos de 36 ajuntaments que van presentar en el seu dia i no van 
demanar pas una reunió ara com a dit vostè les darreres setmanes una reclamació;  
30 de forma conjunta i 6 de forma individualitzada, entre els mateixos no es troba 
l’Ajuntament de Martorell que en el seu dia no va fer la mencionada reclamació.  
Recordem que mirant les actes en el passat mes de març, ara fa un any, el Grup 
municipal de Movem va fer una pregunta sobre aquest tema, si estava previst fer algun 
tipus de reclamació envers el que era aquesta deute, es va dir, així consta a l’acta, en 
principi, en aquell moment, al mes de març de l’any passat, que no havia previst fer 
cap tipus de reclamació.  Sens dubte des del nostre partit ens felicitem per al resultats 
de la feina feta liderant el que ha estat aquestes reclamacions que finalment han 
conclòs i recorde-m’ho, tot i pendent de les possibles reunions, que vostès vulguin o 
puguin fer amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
reconeix als ajuntaments que varen recórrer el dret a rebre 1300 euros per alumne de 
les llars d’infants de titularitat municipal en relació als cursos escolars 2012-2013, 
2013-2014, 2014-2015 si la memòria no em falla ja l’any 2012 l’increment del que era 
la part que tenien que posar les famílies la quota va acabar pujant un 40 %.  Per el 
nostre partit l’educació de 0 a 3 anys interpreto com que per vostès que ja ho han 
explicat en alguna ocasió és una etapa fonamental i l’abandonament que ha patit per 
part del govern de la Generalitat pensem que ha estat ho ha restat oportunitats 
educatives i de futur a molts infants.  Pensem que la Generalitat ha d’abordar els seus 
compromisos i obligacions amb l’educació amb tota la diligència necessària.  Entre 
d’altres intencions i intervencions que pensa fer el Partit del socialistes que té previstes 
tenim el de seguir treballant, interpreto que com vostès per l’educació de 0 a  13, de 0 
a 3 anys esdevinguem.. que esdevingui una realitat i fer que tant els infants com les 
seves famílies tinguin totes les oportunitats per a poguer tirar endavant aquest cicle 
educatiu.  Tanmateix proposarem als grups parlamentaris que es constituiran en breu 
per que s’adrecin al futur govern de la Generalitat per tal de resoldre amb caràcter 
general i urgent la problemàtica del deute de la Generalitat de Catalunya de  
cofinançar aquests serveis municipals que es van crear amb un pla autonòmic del 
2005 per a potenciar la primera etapa de l’educació infantil de 0 a 3 anys.  Cal recordar 
que els municipis que van recórrer contra la Generalitat pel deute de les escoles 
bressol municipals van ser per una banda individual 4 ajuntaments i després un 
col·lectiu de 30 ajuntaments entre els que no estava, com dèiem, l’Ajuntament de 
Martorell.  Val a dir també que d’aquests 34, 36 ajuntaments la majoria estan 
governats per governs d’esquerres i molts d’ells estan encapçalats per alcaldes i 
alcaldesses socialistes que representen aproximadament fent el llistat d’aquests 
municipis un total de uns 2 milions d’habitants.  Tenint en compte que en aquest 
moment el llistat que s’ha fet públic i que la Generalitat tindrà que fer el pagament 
d’aquesta deute i que els hi ha donat la raó el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya no apareix l’Ajuntament de Martorell tot i acceptant el que vostè ens ha 
explicat regidora, instem a l’equip de govern a reclamar judicialment en defensa dels 
interessos de la seva ciutadania el pagament per part de la Generalitat de Catalunya 
dels imports econòmics.  Nosaltres estarem i així li dic al seu costat en cas de que 
tinguem que fer o es faci aquesta petició de forma conjunta.  Finalment sí que els hi 
trasllado una pregunta, entenc que per avui no podrà ser possible però si m’ho poden 
donar pel proper ple relacionat amb aquesta interpel·lació, si ens podrien facilitar 



 

 

 

l’import econòmic que s’ha fet càrrec des d’aquell moment que es va fer totes aquestes 
incidències des d’aquell curs 2012-2013 per part de l’Ajuntament de Martorell i també 
en aquest cas la quantitat exacte que hagués estat responsabilitat de la Diputació i que 
han tingut que suportar entre l’Ajuntament de Martorell i les famílies que han portat els 
seus nens i nenes a les escoles bressol, gràcies.  
 
La regidora Sra. Núria Canal diu: Bé Sr. Tomás tal com vostè ha pogut veure i 
escoltar aquest tema del finançament de les escoles bressol, el primer cicle d’educació 
infantil és un tema que ens ocupa, ens preocupa, lluitem pel rescabalament d’aquest 
deute que efectivament hi és.  Ho farem primer d’aquesta manera i després si fa falta 
anar en seu de requeriment en seu judicial hi anirem això no ho dubti pas, per que 
realment aquest  aquest tema hi estem treballant des de fa molts dies, molt abans de 
divendres que és quan vostès van entrar la interpel·lació, per tant amb aquest tema no 
s’ha de preocupar per que lluitarem i lluitarem fins el final, sols o acompanyats però ho 
farem.  D’altra banda també crec que és injust que ens digui que Martorell o 
l’ajuntament no està lluitant pels seus interessos per que realment nosaltres hem anat 
sostenint a nivell financer tot el tema de les escoles bressol.  Som dels pocs municipis 
que tenim titularitat pública de tots aquests centres, de totes les tres llars d’infants, Riu 
de sons, Pont d’Estels i les Torretes.  Des de l’any 2000, 2003 i 2008 per tant crec que 
és indubtable el compromís que tenim vers la ciutadania i vers els tots els usuaris de 
les llars i d’altra banda també li comentaré que evidentment és tant l’interès doncs que 
si vostè no ho sap jo ara li explicaré. El cost de la plaça són 6.100 euros per plaça, per 
nen dels quals l’ajuntament en subvenciona 4.700, per tant això és un percentatge 
molt elevat que implica i per que a més a més és la nostra voluntat doncs de seguir 
col·laborant en el finançament d’aquestes llars per que entenem que les escoles 
bressol és un bon projecte i creiem són gent amb molt bona formació, amb molt bona 
titulació, amb un tracte càlid cap a l’infant que és el que ens interessa, amb un projecte 
pedagògic que és molt interessant i per tant ho defensarem aquí i allà on toqui, 
gràcies. 
 
El Sr. alcalde diu: Ha tingut ja la seva intervenció, en tot cas li  permeto però que 
sàpiga que la intervenció vostè ja l’ha tingut però li permeto ja que vol dir per tancar, 
espero que sigui breu per que jo també li faré un aclariment final també eh, Sr. Tomás.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Molt bé, simplement com interpel·lant per tancar el 
tema li agreixo que m’hagi donat la paraula.  Ningú ha posat en dubte el projecte que 
hi ha a Martorell de les llars d’infants. Escolti’m aquí està ben clar lo que jo els hi he 
interpel·lat, vostès els hi pregunto faran cap reclamació judicial per que la Generalitat 
com tots aquests ajuntaments es faci càrrec d’aquesta deute?.  Sí o no?  Escolti’m ja li 
he dit que el mes de març es va fer una pregunta, vostès van dir que no tenien pensat 
fe res.  I vostè parla que abans del divendres ja vostès treballaven sobre aquest tema 
si jo no ho dubto.  Però escolti’m divendres van sortir les sentències del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, per tant ja hi ha una jurisprudència sobre aquests 
temes.  Vostès demanaran judicialment que la Generalitat  sigui la que sigui hi surti, 
pugui retornar com ha passat en aquests 34 ajuntaments els diners, en aquest cas, als 
ciutadans?  L’ajuntament i de retruc els ciutadans de Martorell, si no si la pregunta és 
molt fàcil, ningú ha dubtat, vostès estan m’ha comentat que de 6.100 se’n fan càrrec 
4.700 si jo no ho dubto i és un esforç que fa l’ajuntament, però escolti’m aquest esforç 
el tenia que fer la Generalitat, el departament, no l’ajuntament que ja em sembla bé 



 

 

 

per no carregar tot a les famílies, però vostès estan fent-se càrrec d’uns diners que 
segurament es podrien fer servir per una altra cosa i que en aquest cas tenia que 
haver estat el departament, la Generalitat, com ha dit un jutge i tindria que haver pagat 
aquest apartat, res més, gràcies.   
 
El regidor Sr. alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Tomás, ja que ha fet aquest ús i com 
que ja que fa preguntes jo les hi respondré per que crec que sóc la persona que té 
més responsabilitat en aquest ajuntament i per tant li respondré molt ràpidament.  Miri, 
aquest tema que vostè doncs aquí apunta de manera abraonada és un tema que fa 
temps que se’n parla, molt temps, hi ha una colla d’ajuntaments que van instar 
judicialment la recuperació d’aquests diners que la Generalitat per qüestions 
econòmiques va deixar d’aportar als ajuntaments.  Nosaltres ho hem seguit d’aprop i 
no només ho hem seguit des de l’òptica de l’Ajuntament de Martorell sinó com vostè 
sap nosaltres formem part de l’Associació Catalana de Municipis que hi està al darrera 
i com Associació Catalana de Municipis que agrupa a 938 municipis dels 943 que hi ha 
a Catalunya doncs és l’entitat que jo crec que té més autoritat al respecte.  El que es 
va fer va ser esperar quina era la resposta judicial per que era un tema pacífic des d’un  
punt de vista jurídic i el que hi ha hagut és sentències del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que vostè ha citat que són recents i que no els 36, per que vostè se n’ha 
oblidat de dir-ho això, sinó tots aquells Ajuntaments que tenien llars d’infants dels 
quals rebien un import que van ser 1.800 inicialment, 1.600 després i 1.300 al final 
l’últim curs que va ser el 2011-2012, doncs tots ells per extensió d’efectes de la 
sentència hauran de rebre el mateix que rebrà l’Hospitalet de Llobregat o el Cornellà o 
Esplugues que són els 3 ajuntaments que van ser els que van iniciar això, per que en 
dret, vostè potser ho desconeix però ja li explico jo hi ha el que se’n diu l’extensió dels 
efectes de la sentència, per tant a anàlogues situacions anàlogues resolucions.  Per 
tant la pregunta vostès instaran judicialment, no caldrà, no caldrà per que ja hi ha una 
sentència per que quan hi ha una sentència per un Ajuntament doncs  la resta ho 
hauran de demanar a  l’administració que en base a aquella jurisprudència ens reparin 
aquest dany causat per no haver seguit fent les subvencions per cada plaça de nen de 
llar d’infants i com que ha preguntat quin import, vostè sap que passa Sr. Tomás? que 
va tard, per que tot això fa temps que ho hem demanat i per tant sabem exactament 
quin és l’import, l’import de i li diré per cursos, ja que vol aquesta informació, doncs 
miri el curs 2012-2013 hi havien 288 nens matriculats a 1.300 euros per alumne son 
374.400 euros.  La Diputació de Barcelona com vostè sap es va fer subsidiari de 
l’aportació que feia la Generalitat de Catalunya i amb un import menor però es va fer 
subsidiari via Generalitat de Catalunya, és a dir la Generalitat li va dir jo no puc pagar 
però ajudeu vosaltres als ajuntaments i les diputacions ho van fer, per tant vam cobrar 
de la Diputació de Barcelona 111.538,20 aquell exercici, per tant la diferència era 
262.861,80 que també s’ha oblidat de dir que son els imports que les sentències del 
Tribunal de Justícia de Catalunya obliga a pagar la diferència entre el que havia 
d’haver aportat la Generalitat i el que va aportar realment la Diputació, aquesta  
diferència.  Doncs això pels diferents cursos 2012-2013, 288 alumnes, 262.861,80; al 
2013-2014, 255 alumnes 108.375 euros; 2014-2015, 249 alumnes 104.950 euros; 
2015-2016, 257 alumnes 93.658,30 euros; 2016-2017, 254 alumnes 181.334,91 euros, 
els imports que li dic son la diferència entre l’aportació de la Generalitat i el que va 
aportar realment la Diputació de Barcelona.  I el curs 2017-2018 és a dir aquest, 218 
alumnes 283.402 per que enguany no hi ha aportació de la Diputació de Barcelona.  
Per tant el global que ens havia d’haver pagat en aquests anys la Generalitat de 



 

 

 

Catalunya era 1.977.300 euros, s’han rebut d’aportacions de la Diputació de Barcelona  
942.719,99 per tant la diferència és 1.034.580,01 euros que reclamarem, ja hem 
reclamat, ja ho tenen aquesta informació el Sr. Baulenas que és el Secretari general 
per que els hi hem enviat aquesta informació amb una carta meva que diu el següent:   
Diu després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en les 
quals dictamina a favor dels diferents ajuntaments catalans en relació a la 
responsabilitat financera de la Generalitat en el període educatiu de 0 a 3 anys, els 
fem avinent la voluntat de l’Ajuntament de Martorell  d’iniciar els tràmits per a la 
reclamació de la compensació corresponent en aquests períodes.  I els hi adherim 
aquest informe que posa aquesta quantitat de diners però no és aquesta només per 
que també hi han interessos  per que es clar si ho havíem d’haver rebut 2013, 2012, 
2013 i ho rebem ara o ho rebrem quan ho rebrem calcularem els interessos per tant és 
aquest import més els interessos, l’interès legal del diner. 
Això és el que hem reclamat però no hem esperat a que vostè faci una interpel·lació 
per fer-ho, com hem fet sempre tots aquells interessos de Martorell i dels ciutadans de 
Martorell doncs nosaltres ho fem i ho fem abans de que ens ho diguin vostès com 
vostès ja poden comprendre de fet nosaltres saben que hem reclamat a la Generalitat 
de Catalunya doncs la millora del contracte de l’Hospital Fundació Hospital Sant Joan 
de Déu de Martorell el contracte d’activitat per a poder tenir un millor contracte amb el 
Servei Català de la Salut per a poder fer front a la inversió que cal per a fer l’ampliació 
de l’Hospital i les urgències.  Igual que com en el seu moment també hem demanat 
que hi hagi un CUAP, un centre d’urgències d’atenció primària a Martorell, com vostès 
també saben que en el seu moment quan es va decidir fixi-s’hi bé amb una alcaldessa 
socialista aquí a Martorell doncs enlloc de posar-lo a Martorell el va posar a Sant 
Andreu de la Barca.  Vostè se’n deu en recordar per que llavors vostè era l’alcalde de 
Castellví de Rosanes i se’n deu en recordar perfectament d’aquest greuge històric que 
també hem reclamat a la Generalitat de Catalunya, al igual com també hem reclamat 
que es faci front a la concessió administrativa que tenim amb l’escola Montserrat, la 
Secció Institut, que vam tenir doncs la concessió però que ara com a conseqüència, 
vostè se’n recordarà, per que ho hem parlat d’un article que és l’article 155 de la 
Constitució doncs això ha quedat aturat i igualment com ha quedat aturat els 2 plans 
directors urbanístics,  l’ampliació de l’Hospital i la construcció de l’edifici judicial, tot 
això ho hem fet i ho farem sempre en defensa dels interessos dels ciutadans de 
Martorell per que és la nostra obligació i ens sembla bé que ens ho recordi però com li 
he dit això ja ho hem cursat i ho tenen el departament d’ensenyament de la 
Generalitat. Tota manera ens agrada doncs que coincideixi amb nosaltres en quètots 
aquells interessos, perdó tots aquells imports que vinguin de la Generalitat de 
Catalunya, com el govern del país i que ens correspongui a nosaltres com a 
ajuntament doncs que nosaltres els sol·licitem i els reclamem i espero doncs que 
tinguem el concert i el consens de tots nosaltres per reclamar no només aquests 
imports sinó també els interessos que vostè se n’ha oblidat, que també han de pagar 
interessos per que si valien del 2012 fins ara doncs l’interès legal no és que sigui molt 
però son uns diners.  Per tant jo crec que d’aquesta manera ha quedat més clarificat 
sobre tot aquests aquestes preocupacions que tenia vostè, els imports  exactament 
per terminis, o sigui per cursos escolars, la diferència a més a més entre la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que és el que realment es demana i és el 
que en la sentència en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fa esment, es a 
dir i és aquesta diferència i i he dit exactament el que puja i que també doncs hem 
reclamat els interessos i espero que no faci falta doncs haver d’instar judicialment per 



 

 

 

que per extensió d’efectes de la sentència doncs i analogia dels fets doncs la 
Generalitat haurà de fer front no només al nostre ajuntament sinó tots aquells 
ajuntaments que tenen la xarxa de llars d’infants de 0 a 3 anys.  
 
9. PREGUNTES 
 
I.- Respostes a les preguntes “in voce” formulades durant la sessió plenària del 
dia 18 de desembre de 2017. 
 
1. Respostes a la preguntes formulades pel Sr. Sergio Rodríguez  
 
 
Les preguntes 1a. i 2a. ja es van contestar en la mateixa sessió en què es van 
formular. 
 
3a. Desde noviembre de 2016, se mandaron desde la Escuela Lola Anglada se mandó 
un comunicado que la caldera funcionaba mal, bueno la caldera no, el acumulador de 
agua, perdón, y me informan que a día de hoy todavía no funciona, es más, no pueden 
utilizar las duchas porque actualmente con el frio que hace, no van a ducharse con 
agua fría, entonces es un problema bueno que me gustaría saber cuando está 
prevista….. I també ens deien que si teníamos previsto en breve arreglarse.  
 
Per respondre-li té la paraula el senyor Lluís Esteve. 
 
El Sr. Lluís Esteve respon: Bé, bona nit, l’escola Lola Anglada va ser construïda pel 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i va entrar en 
funcionament al curs 1999-2000. Estem parlant doncs d’una instal.lació que es va 
construir ara fa uns 18 anys. En els darrers anys s’han anat fent actuacions per 
resoldre incidències amb l’aigua calenta, desgraciadament aquesta que vostè es 
refereix no és l’única. L’any 2013, per exemple, es va substituir l’acumulador d’aigua 
calenta i l’any següent es va modificar també tot el que era el recorregut original de 
sortida de fums de la caldera per millorar també la combustió d’aquest equip i evitar 
apagades de flama. Tot i així s’han anat produint amb posterioritat incidències puntuals 
més o menys freqüents que segons confirmen els tècnics municipals indiquen que molt 
probablement el disseny original de la instal.lació s’ha vist superat per l’activitat que es 
demana ja que no permet una acumulació d’aigua calenta sanitària per un ús intensiu 
a les dutxes. Una problemàtica que s’agreuja amb el fet de què la cuina utilitza també 
l’aigua d’aquest termoacumulador, d’acord. Per aquest motiu des dels Serveis 
Municipals s’ha redactat el projecte tècnic pertinent per poder fer la reforma, ampliació 
del sistema de producció d’aigua calenta sanitària del gimnàs i per tant intentar 
separar el que és la distribució de l’aigua d’aquests dos serveis, això suposarà una 
inversió aproximada de 40.000 euros i es realitzarà en el marc de les actuacions de 
millora de les escoles municipals de l’Ajuntament de Martorell. Òbviament això té el 
seu sistema de contractació doncs legalment establert i doncs té també el seu 
procediment. Vull aprofitar per recordar-li que l’Ajuntament, tot i no ser titular del què 
es la  prestació del servei d’Ensenyament, hi tenim un compromís amb el bon 
desenvolupament de les activitats que s’hi facin i és per això que cada any posem en 
marxa un seguit d’actuacions de millora i de reforma a les escoles amb un pressupost 
total de més de 500.000 euros on reformem sanitaris, pintem també edificis, intentem 
millorar els patis, renovem calderes i intentem en general resoldre demandes o 



 

 

 

incidències detectades normalment de mutu acord amb les direccions dels centres i 
amb les AMPAS i també segons els requeriments evidentment que ens fa la regidoria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
2. Respostes a les preguntes formulades pel Sr. Antoni Carvajal  
 
Pregunta:   
 
1a. Aquest dies es troba instal·lada a la pista annexa del pavelló esportiu una pista de 
gel, una iniciativa que trobem encertada per l’època de les festes nadalenques en les 
que ens trobem, tanmateix ens agradaria conèixer els següents aspectes:  
-La contractació d’aquesta instal·lació ha anat a càrrec de l’Ajuntament?  
-En cas afirmatiu, on ha estat aprovada aquesta contractació, i a quina partida 
pressupostària s’ha imputat aquesta despesa?  
-D’on és l’empresa a qui se li va adjudicar la instal·lació corresponent?  
-Quin ha estat el cost econòmic total incloses totes les despeses de consum, parlem 
d’aigua, llum, etc, de la mateixa?  
Parlant en termes tècnics el seu funcionament a hores d’ara ha estat el previst?  
 
Ho diem perquè tenim constància que no ha estat així, i voldríem saber si s’ha produït 
cap mena d’averia?  
-En cas afirmatiu, qui assumiria el cost econòmic de les mateixes? 
 
El Sr. Lluís Esteve respon: Bona nit de nou. Li agraïm la seva valoració positiva de la 
iniciativa d’instal·lar aquesta pista de gel durant la temporada nadalenca. Aquesta pista 
l’ha instal·lat l’empresa Ebone Servicios de Educación y Deporte, S.L., amb seu social 
a Murcia i amb activitat a diverses poblacions de tot l’Estat. Com que es tractava d’una 
experiència inèdita a casa nostra sense cap altre precedent aquesta prova pilot es va 
formalitzar a través d’un conveni de col·laboració que es va signar a primers de 
desembre i que es ratificarà per l’òrgan  de govern pertinent i adequat. Pel que fa a la 
resta d’aspectes pels quals s’interessa tot just fa pocs dies es va procedir a desmuntar 
tota la instal·lació i encara estem pendents del tancament definitiu i de la corresponent 
valoració i memòria de l’activitat, per tant, encara no disposem de tot el detall de la 
informació que vostè ens sol·licita però no dubti que evidentment els hi farem arribar 
tant aviat com el tinguem pel procediment del canal d’informació pactat. Moltes 
gràcies. 
 
2a. Volíem saber quines previsions té l’equip de Govern per l’adjudicació de la 
cafeteria que està prevista instal·lar al Centre Cultural, un cop finalitzin les reformes 
que s’estan duent a terme?  
I aprofitant l’avinentesa, voldríem també conèixer quines previsions hi ha per la futura 
adjudicació del bar que està també contemplat en el projecte del nou pavelló triple 
esportiu?  
Ens agradaria saber quins tipus de licitació o concurs, està previst en ambdós casos, i 
si existeix algun calendari amb forma de previsió de dates, per procedir a les 
esmentades adjudicacions? 
 
La Sra. Núria Canal respon: Bé, bona nit de nou.  



 

 

 

Pel que fa a la primera pregunta senyor Carvajal li diré que el servei de bar-cafeteria 
que està previst al Centre Cultural està previst més com un punt d’interrelació, 
d’intervenció i de dinamització del nou Espai Jove del Centre Cultural. No preveiem 
que sigui només una simple mera explotació d’aquest servei, per tant, el que volem és 
posar-li un accent especial doncs cap a la població jove de Martorell tot i que 
evidentment és un centre que està orientat al conjunt de la població.  
Actualment, responent a la segona part de la pregunta, estem acabant els detalls del 
plec de condicions per la contractació dels serveis de coordinació, promoció i 
dinamització del Centre Cultural de Martorell que entre molts d’altres serveis doncs 
inclou també aquest de bar-cafeteria.  
En relació al servei de bar del nou pavelló triple esportiu la voluntat de l’equip de 
govern és que esdevingui un punt social de trobada de totes les entitats esportives que 
fagin ús de l’equipament i que tinguin la seva seu doncs en aquest nou pavelló. Per 
tant, per aquest motiu doncs intentarem aplicar una fórmula semblant a la que estem 
aplicant en el complex esportiu Torrent de Llops amb el club de futbol Martorell i en 
aquest cas encara no hem determinat ni la figura jurídica ni el procediment 
d’adjudicació. Gràcies. 
 
La pregunta 3a. ja es va contestar en la mateixa sessió en què es va formular. 
 
II.- Preguntes “in voce” formulades en el decurs d’aquesta sessió: 
 
1. El Regidor Sr. Sergio Rodríguez pregunta:  
 
Hola, buenas noches, quería hacer algunas preguntas sobre el Hospital de Martorell a 
ver si me las podían contestar. 
 
1a. Actualmente, bueno, en estas fechas se ha hecho ahora una obra la cual ha 
ocupado varios trozos de la sala de espera y boxes y otras cosas y era para preguntar 
si no había otra fecha en la cual se podía hacer esas obras que no fuera en el período 
que más saturación tiene el Hospital, esa es la primera pregunta que tendría. 
 
El Sr. Alcalde respon:  Li responc, li responc a aquesta pregunta. Estant fent les 
obres de la sala de ressonància magnètica, llavors per terminis no es podia parar 
l’obra i ha hagut d’afectar a una part d’urgències que ha estat un temps però només a 
lo que és els espais de sala d’espera però en cap cas en principi doncs tot lo que era 
assistencial no ha tingut cap entrebanc. Sap vostè que estem en èpoques complexes 
perquè estem en la segona setmana a  l’epidèmia de grip, aquesta setmana sembla 
ser que s’acaba. A tots els centres hospitalaris de Catalunya tenim els menys tants                 
que el que intentem que sigui és en l’espai més curt possible de temps que pugui tenir 
si requereixen ingrés doncs que puguin estar ingressats. Si que ha sigut una mica un 
handicap però aquest tipus d’obres no es poden aturar perquè els costos es 
dispararien una barbaritat llavors des de la direcció de l’hospital es va valorar aquesta 
possibilitat però com que només afectava lo que era la part de la llista d’espera, ai 
perdó de sala d’espera, i no l’assistencial, doncs van decidir la direcció de l’hospital, 
repeteixo, de no interrompre les obres.  
 
2a. El 31 de diciembre, si no lo he entendido bien, acabó la Mutua de Terrassa de 
estar como dirección o como gestión del Hospital de Martorell. Era para saber que tal, 



 

 

 

como había dejado, en que situación habían dejado ahora mismo el Hospital. Si está 
igual que estaba cuando lo cogieron, si hay más deudas, como está actualmente. 
 
El Sr. Alcalde respon: Li respondré tot i que aquesta pregunta li hauria d’adreçar a la 
Junta de patrons de la Fundació de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, 
perquè l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell no és un hospital municipal, és una 
fundació, però com que jo sóc el president d’aquesta Junta de patrons doncs si alguna 
cosa en conec també en responc. Miri, la Mutua de Terrassa va tenir una relació amb 
la Fundació Sant Joan de Déu de Martorell que ha durat aproximadament 9 anys amb 
els mateixos termes i condicions. En el moment en què Mutua Terrassa entra a tenir 
relacions amb la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell hi ha una part 
important de parteneriat, és a dir d’acompanyament com a empresa gran del sector i 
per tant com a central de compres, perquè ens entenguem, és a dir, com a proveïdor 
de serveis importants que fan que els costos d’aquells serveis baixin de manera 
important. En un segon ordre de coses també va formar part o se li va encarregar la 
direcció del centre i la direcció del centre per tant n’hi havia el parteneriat en quant a 
proveïdor de serveis i també doncs, l’ajuda a que hi hagi una direcció al centre 
compartida amb la Fundació Hospital. El que fa la Mutua Terrassa es aportar un know 
how determinat, és a dir, una manera de fer determinada que fa que l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Martorell que els darrers 10 anys, si no vaig errat, potser m’erro 
d’algun any, però 8-10 anys anteriors a aquest acord doncs tenia pèrdues, va tenir 
pèrdues durant els 8 anys anteriors a la signatura d’aquest acord. Amb la signatura 
d’aquest acord l’Hospital Sant Joan de Déu que tenia un deute que va anar acumulant, 
un deute acumulat, doncs a partir d’aquell any l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
no té pèrdues i comença a tenir resultats positius. Gràcies als resultats positius s’han 
pogut fer les inversions que s’han pogut fer a l’hospital, és a dir, si no hi ha excedents, 
si no hi ha resultats positius no pots revertir en forma d’inversió al propi Hospital. Des 
d’aleshores ençà no hi ha hagut pèrdues cap any tot i que coincideix amb els anys de 
crisi i els anys de retallada de serveis del Servei Català de la Salut i per tant, doncs 
menys ingressos d’activitat per part del departament del Servei Català de la Salut que 
és el client número 1 amb un 90 i escaig per cent d’activitat prestada cap al Servei 
Català de la Salut, tot i això no hi hagut pèrdues cap any, això ha forçat per tant que hi 
haguessin ajustos importants de la pròpia organització. Ara, però, que aquest know 
how està implantat doncs el que hem volgut és que la part de direcció retorni a la 
Fundació Hospital Sant Joan de Déu, però en canvi segueix havent-hi una relació 
important i interessant com a partenariat, és a dir, Mutua de Terrassa és una 
corporació hospitalària gran que agrupa des d’un punt de vista de relacions de 
proveïment amb molts hospitals més, no només a mútues sinó a molts hospitals, 
d’aquesta manera poden fer central de compra i al fer central de compra 
aconsegueixen els serveis i per exemple, farmàcia hospitalària que em diem o 
diferents serveis, serveis de bugaderia o serveis d’arxiu, etc...Això és una economia 
d’escala, al tenir més gruix doncs aconsegueixes tenir un millor preu per tots aquests 
serveis. 
Llavors aquesta segona part la seguim mantenint i com a tota relació és dinàmica i es 
va modificant amb el pas del temps però en canvi el que és la direcció doncs tot el 
personal de direcció és integrament agregat a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu 
de Martorell. Deixi’m dir que amb la meva curta experiència dins de la Junta de 
patrons, perquè jo esdevinc president a la Junta de Patrons en tant que sóc alcalde de 
Martorell i així ho diuen els estatuts però jo he conegut molt com a... he fet un curs 



 

 

 

accelerat per veure com funcionen les gestions d’un centre hospitalari, és molt 
complexa, no és gens fàcil, perquè evidentment doncs no es guia pels elements que 
es guiaria una empresa o una entitat normal sinó que és un centre hospitalari per tant 
té múltiples derivades i el que si li puc dir és que Mutua de Terrassa ens ha ajudat molt 
en el nostre hospital, hospital que recordem, l’any passat va fer 850 anys d’història, 
acreditat és l’hospital més antic de Catalunya i al llarg de la seva història ha tingut 
molts moments diferents però sobretot el know how, la manera de fer a l’hora de 
gestionar un hospital doncs jo crec que ens ha anat molt bé i ha format a gent del propi 
hospital, al personal del propi hospital l’ha format de manera diferent a com veníem 
fent les coses i posant l’accent sobretot en el grau de satisfacció de l’usuari i tenim 
enquestes que diuen que en els darrers 6 anys ha pujat molt la satisfacció de l’usuari 
de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i això és bo i a més a més tenim informes 
d’entitat mensuals i hem crescut en activitat i hem crescut també en la relació amb el 
Servei Català de la Salut, tot i que, i abans ho dèiem quan parlàvem de la interpel.lació 
que ha presentat el grup Socialista doncs que no se’ns reconeix prou l’activitat que fem 
i una de les coses que volem és que el Servei Català de la Salut ens reconegui tota 
l’activitat que fa l’Hospital i quan dic reconèixer vol dir que la financi, que la pagui 
perquè no tota, no el cent per cent de l’activitat que es fa ve pagat pel Servei Català de 
la Salut, tant el nostre com altres hospitals i si aconseguim la millora del contracte 
d’activitat que tenim amb el Servei Català de la Salut serem capaços d’afrontar la 
inversió d’ampliació de l’Hospital i de la millora d’Urgències. Això ho teníem acordat 
amb el conseller Comin i el que ens ha passat i vostès saben que tant el conseller 
Comin va venir a Martorell, es va reunir amb la Junta de Patrons, es va reunir amb el 
Comité d’Empresa, va fer pública, no m’ho invento jo sinó que poden mirar les 
hemeroteques, va fer públic davant la premsa doncs que hi havia un acord i que 
havíem de signar a la tardor, concretament al mes de novembre havíem de signar el 
nou contracte d’activitat que facilitaria que poguéssim fer aquesta ampliació a 
l’Hospital. Malauradament no hi ha conseller, per tant no es pot signar aquesta 
ampliació i tots sabem les causes però espero que en breu tinguem un nou conseller i 
per tant reprendrem la feina allà on l’havíem deixat perquè el document de fet el 
teníem i el té el Servei Català de la Salut i aquesta és la situació de la gestió de 
l’Hospital actualment, que li he respòs de manera ampla. 
 
El Sr. Sergio Rodríguez diu: Entiendo que a partir de ahora entonces la llevaremos 
nosotros. 
 
El Sr. Alcalde diu: No, nosotros no, el “nosotros” quién la llevará, el qui portarà és la 
direcció de la fundació o sigui que tots els membres i l’equip directiu de la Fundació 
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell són única i exclusivament empleats de la 
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, la Fundació, no és municipal, és el 
primer que li he dit senyor Rodríguez, recordem. 
 
3a. Una última pregunta que era sobre el mismo Hospital, no sé si es el sitio correcto 
donde debo hacer la pregunta, era sobre la farmacia que hay en la planta -2 , que 
actualmente no se está utilizando como farmacia sino como almacén  o como algo, si 
algún día llegará a funcionar como farmacia. 
 
El Sr. Alcalde diu: Això ho desconec, això si que li hauré de contestar en tot cas en el 
proper Ple, però repeteixo, no és un ens municipal l’Hospital de Sant Joan de Déu de 



 

 

 

Martorell, i el senyor secretari em diria que això, ja m’està dient que no amb el cap, 
que això no s’ha de contestar aquí, en tot cas li farem arribar per això la informació, 
d’acord senyor Rodríguez? 
 
2. La Sra. Laura Ruiz pregunta:  
 
Bona nit i bon any a tothom. Doncs li farem una pregunta des del grup municipal de 
Movem Martorell, una pregunta molt concreta. La pregunta és la següent: Quin article 
del Reglament Orgànic Municipal recull que el senyor alcalde, en aquest cas president 
d’aquest Ple, té el poder o la competència d’intervenir a qualsevol punt sempre que 
vulgui i sense necessitat que hi hagi una qüestió d’ordre al gestionar. No és res 
personal, senyor alcalde, ja nosaltres el que vostè comenta el que havia de fer es 
política però no ens agrada que ho faci, bàsicament per dues raons, la primera és 
perquè genera un greuge comparatiu respecte a l’oposició el fet que parli el regidor o 
la regidora corresponent i a més l’alcalde i perquè ens assembla que pot arribar a ser 
o potser una falta de respecte respecte al regidor o la regidora de torn que hagi respòs 
el fet que vostè puntualitzi, matitzi, aclareixi cada intervenció després que parli el 
regidor o regidora corresponent. No ens assembla que sigui, ens assembla que està 
fora de lloc i per tant, la pregunta concreta és si això està recollit al Reglament Orgànic 
Municipal quin és l’article exactament que ho recull. Moltes gràcies 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies senyora Ruiz. Miri, jo ja entenc que no els hi agradi 
que jo parli, jo ja ho entenc això, ho puc entendre perfectament però només faltaria 
que l’alcalde no pogués parlar en el Ple, només faltaria senyora Ruiz. De tota manera 
no pateixi que si cal ja li farem la sintaxi exacte del Reglament Orgànic Municipal on 
s’entreveu que l’alcalde pot participar del Ple. Només faltaria, només faltaria. 
 
La Sra. Laura Ruiz diu: Li agraeixo, gràcies. 
 
3. El Sr. Antonio Carvajal pregunta: 
 
Gràcies alcalde, bona nit a tothom. Bé, com ha comentat el meu company en la part 
d’activitat de control li formularé un total de 6 preguntes relacionades pràcticament en 
la seva totalitat amb les resolucions d’alcaldia i també amb l’execució dels 
pressupostos que integren el pressupost general de 2017. 
 
1a. Mirant el darrer estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament en data 3 de gener 
de 2018 i del què avui s’ha donat compte, com deia abans, observem que en el 
pressupost d’ingressos i en concret en la partida corresponent a multes per infraccions 
de l’Ordenança de circulació, la previsió inicial era de 200.000 euros i els drets nets 
han estat de 605.624,72 euros, el que finalment suposarà un increment de recaptació 
de 405.624 euros, és a dir més del 200%. Preguntem: 

- Segons l’equip de govern quins han  estat els motius d’aquest importantíssim 
ascens en la recaptació? 

- Han variat els criteris a l’hora de sancionar? 
- Té l’equip de govern previst cap tipus de campanya per sensibilitzar els 

conductors amb el clar objectiu de millorar tots els aspectes relacionats amb la 
circulació i de retruc reduir les sancions que s’han produït durant l’any 2017? 

 



 

 

 

2a. Tenim constància que la tercera planta del Centre Cultural i en concret a la sala 
d’exposicions s’han fet un seguit de reformes. Preguntem: 

- Quines actuacions s’han fet? 
- Quins han estat els motius de les mateixes? 
- A quant ha ascendit l’import econòmic de les reformes esmentades? 
- Es tracten de reformes provisionals o definitives? 
- On han estat aprovades aquestes reformes? 

 
3a. En el decret núm. 1870 amb data 13 de desembre de 2017 i núm. d’identificació 
d’expedient 5327/2017 observem la contractació per obra o servei determinat d’una 
persona amb la categoria Tècnic de comunicació i premsa amb una durada 
aproximada d’un any. Preguntem: 

- Quins han estat els motius d’aquesta contractació? 
- Ha tingut l’Ajuntament en alguna ocasió donant el que portem de legislatura 

cap persona desenvolupant aquesta tasca o es tracta d’un servei de nova 
implantació? 

- Quin procés de selecció s’ha fet?  
- Quina serà la retribució bruta anual a percebre per aquest treballador? 
- Quines tasques estan previstes que desenvolupi el mateix treballador? 
- Seran exclusivament de premsa i comunicació o també inclou tasques de 

protocol? 
- Tenint en compte que com a càrrec de confiança ja existeix un cap de Protocol 

i Relacions institucionals les tasques a desenvolupar no es poden fer amb les 
actuals persones que a l’actualitat ja treballen en els departaments de Premsa, 
Comunicació i Protocol? 

 
4a. Pregunta: 

- Quins criteris segueix l’equip de govern per a la contractació d’empreses 
externes i en concret de l’empresa SAFIS pel que fa als serveis de consergeria 
tant de l’Ajuntament com del Patronat? 

- Quantes d’aquestes places existents de consergeria en l’actualitat estan 
contractades de forma externa per aquesta empresa i quin import econòmic 
total va suposar durant el passat any 2017? 

 
5a. En el darrer Consell rector del Patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones i en concret en l’apartat de donar compte de les resolucions vàrem observar 
que la número 286 amb data 27 de desembre de 2017 es donava compte de la 
modificació pressupostària 4/2017. Entre les diferents partides incrementades es fa 
una ampliació per un import de 45.000 euros a la partida pressupostària “Jurídics i 
contenciosos. Serveis Generals”. Tanmateix, a la resolució núm. 1904 amb data 30 de 
desembre de 2017 de la que avui s’ha donat compte i que fa referència a una 
modificació del vigent pressupost de l’Ajuntament veiem que una de les partides 
pressupostàries incrementades correspon a despeses “Defensa jurídica” per valor de 
34.900 euros, és a dir, entre el Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones i 
l’Ajuntament, s’han incrementat partides de defensa jurídica per valor de 79.000 euros.  
És per això que preguntem: 

- Quin han estat els motius d’aquestes modificacions? 
- Quins criteris va fer inicialment l’equip de govern per què finalment hagi 

suposat aquesta desviació tant important? 



 

 

 

- Quines accions o processos ha provocat l’increment econòmic en aquestes 
partides? 

Tanmateix voldríem conèixer els detalls dels mateixos.  
 
6a. I finalment, una darrera qüestió. A la resolució núm. 1831 de la que també avui 
s’ha donat compte observem que l’expedient 3711/2016 és relatiu a la demanda 
judicial interposada per una ex-treballadora municipal amb reclamació a la seva 
jubilació. Preguntem: 

- Quins són els motius que segons l’equip de govern han portat a aquesta 
persona a interposar aquesta demanda? 

- Té previst l’equip de govern cap acció que pugui resoldre la seva part pel que 
fa a la problemàtica existent. 

 
Moltes gràcies. Bona nit. 
 
El Sr. Alcalde diu: De fet no sé si se’n recorda en el Ple anterior i a la Junta de 
Portaveus els hi vaig recordar, senyor Carvajal, crec que vostè té memòria, que el 
senyor secretari ens va advertir de què tot allò que era petició d’informació tenia uns 
canals determinats i que no era el Ple el lloc on s’havia de fer aquest tipus de 
preguntes i això jo els hi vaig dir. Jo no em nego en absolut a contestar-los però, és 
clar, el secretari després ens farà un filtre perquè ja ens ho va advertir en el Ple del 
mes anterior i vostè és de la Junta de Portaveus, vostès segueixen demanant 
informació que la petició d’informació és una altra cosa i va per un altre canal. Jo no 
tinc cap mena de problema i vostès ho saben perquè jo els hi he dit i a més a més jo li 
he dit al senyor secretari, escolti’m jo no tinc cap problema en contesta’ls-hi imports, 
terminis, criteris, etc. Però després a mi em diu que aquest no és el conducte per 
demanar aquest tipus d’informació. Jo li dic això senyor Carvajal perquè jo li contestaré 
a això però probablement el senyor secretari em tornarà a dir el mateix i jo els hi vaig 
advertir a vostès, no advertir, els hi vaig informar en Junta de Portaveus i després en el 
mateix Ple, vostè se’n recorda d’això, jo només li vull fer memòria. Si, si, digui, digui, 
senyor Carvajal. 
 
El Sr. Antonio Carvajal diu: Gràcies, només un petit incís, ha esmentat això dels 
criteris en quant a petició d’informació que fa esment quant parlem de criteris sempre 
sota el parer de l’equip de govern que això en cap cas no entraré ja dins de lo que és 
una petició formal d’informació entrada per Registre, o sigui són criteris polítics, en 
aquest cas per decisions polítiques que prenen vostès. 
 
El Sr. Alcalde diu: Si, senyor Carvajal, escolti, sap que passa, és que fa molt temps 
que ja estic en aquest Ajuntament i disfressar peticions d’informació i quins criteris 
....però vull saber quin és l’import de la planta 3a. de la rehabilitació, escolti això no és 
un criteri això és una pregunta concreta d’informació i això vostès ho saben. Que no 
tinc cap inconvenient, que ja li he dit altres vegades, però això és el que ens diu el 
senyor secretari, no ho dic jo, no ho dic jo, per tant, escolti, no pateixi que li donarem 
aquesta informació, és clar que sí, però probablement em dirà que no és aquest el 
canal adequat per fer-ho. 
 
3. El Sr. Raúl Rozalén pregunta: 
 



 

 

 

Buenas noches a todos y  todas. En fecha 29 de noviembre el inspector en jefe Policía 
Local de Martorell promueve un proceso selectivo para cubrir de forma interina 3 
plazas vacantes en la plantilla de la categoría de cabos según la orden de 
comandament 15/2017 “Pruebas para habilitación de 3 cabos”. Preguntamos: 

- Se ha realizado el proceso selectivo? 
- Ha existido alguna impugnación o anulación del proceso? 
- En caso afirmativo cual ha sido la resolución de esta impugnación o anulación? 
- Y por último, cuales han sido los motivos? 

 
Gracias, buenas noches. 
 
El Sr. Alcalde diu: Exactament el mateix que li he dit al senyor Carvajal, això es 
informació que la pot demanar per qualsevol altre conducte senyor Rozalén. 
 
4. El Sr. Lluís Tomàs pregunta: 
 
Un parell de preguntes:  
  
1a. Diferents persones que tenen horts molt a prop d’on es troben situades les pistes 
de pàdel i tot aquell entramat han rebut una carta, un escrit de l’Ajuntament de 
Martorell dient que abans dia o com a data tope el dia 15 de febrer tenen que 
abandonar aquests indrets. La pregunta és: 

- Que té previst l’equip de govern fer en aquests indrets que en aquestes 
persones se’ls hi ha comunicat que a partir del dia 15 ja no podran fer servir? 

 
2a. Hem observat que fa ja uns quants dies, alguna que altra setmana, que el bar 
situat en el passeig de Catalunya, el bar del passeig que recordem  és una concessió 
municipal, tal i com va explicar en el seu dia l’alcalde en una sessió plenària, roman 
tancat. Voldríem saber si hi ha algun tipus de motius, si l’Ajuntament té alguna 
constància de perquè està tancat aquest local, aquest bar, que com dèiem es una 
concessió municipal i també, aquella sessió ordinària l’alcalde va dir i el nostre grup li 
va traslladar una pregunta de si tenien constància de què la propietària o els 
propietaris d’aquell indret havien posat a la venda aquest establiment i va dir que ho 
mirarien però que ja ens adelantava que rotundament no es podia fer, no sé si ha 
hagut algun canvi. Senyor alcalde la pregunta és si ha hagut algun canvi en aquesta 
situació i la que hi he fet abans? Hi ha algun motiu perquè estigui tancat ja fa 5-6 
setmanes? Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies. Escolti, ho mirarem i li contestarem en el Ple 
següent. Jo desconec si està tancat o no està tancat, el que sigui una concessió 
administrativa no és perquè ho digui l’alcalde és perquè fa uns quants anys, molts, 
doncs es va fer una concessió administrativa, per tant, vostè em va dir si es podia 
vendre i jo li vaig dir: no, no, vendre no es pot vendre perquè un no pot vendre allò que 
no és seu, crec que vaig fer servir exactament aquestes paraules i allò no és seu, una 
concessió administrativa és el concessionari i concessionari és el que és titular de la 
concessió administrativa. El que si que és transmissible és la concessió pels anys que 
resten perquè si el títol que habilita la concessió ho admet es transmissible. Si no ho 
admet tampoc, però la propietat no es pot vendre mai perquè un concessionari no és 



 

 

 

propietari, és concessionari que és diferent. Ara, desconec si està tancat o no, això ho 
esbrinarem i li farem saber en el proper Ple. 
 
La Sra. Remedios Márquez pregunta: 
 
Buenas noches.  
 
1a. En el pasado mes de noviembre nuestro grupo traslado una pregunta relacionada 
con el servicio de renovación del DNI por parte de la Policía Nacional en el centro 
educativo, un servicio que se dejó de prestar hace ya unos meses. El regidor señor 
Casasayas respondió que eran conocedores de esta problemática y que se pondrían 
en contacto con la Policía Nacional para que recuperara el citado servicio. Nos 
comentan ciudadanos que el mencionado servicio continua inactivo, preguntamos: 

- Que gestiones se han hecho por parte del equipo de gobierno para que se 
vuelva a realizar este servicio? 

- Existe fecha para que el citado servicio vuelva a estar en funcionamiento? 
 
2a. Que puestos de trabajo faltan existen en la plantilla Patronato municipal de servei a 
les persones estan actualmente ocupados mediante la contratación por parte de 
empresas externas? Cuales son los motivos? 
 
3a. En el cuadro de puestos de trabajo del Ayuntamiento y del Patronato existen 
plazas reservadas a personas con discapacidad física, cuantas de estas plazas están 
actualmente ocupadas y a que departamento corresponden? Que previsiones tiene el 
equipo de gobierno para cubrir las plazas que están actualmente vacantes? 
 
4a. En la resolución número 2.057 el Patronato y en concreto en el expediente 
3053/2017 se resuelve aprobar las bases que ha de regir el proceso de selección para 
la creación de una bolsa de trabajo para cubrir plazas de monitor/a en museos en 
régimen laboral temporal mediante concurso-oposición libre. Tienen fecha prevista 
para estas oposiciones? Las posibles contrataciones por quién serán realizadas, por el 
Patronato o por empresas externas? 
 
5a. Es conocedor el equipo de gobierno de la problemática que se está produciendo 
por parte de la empresa JADO, con trabajadores contratados por la citada empresa y 
que están o han prestado sus servicios en diferentes departamentos del Patronato? 
Nos llega información de que alguno de esos trabajadores no se le ha hecho efectivo 
el pago de las nóminas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2017. Tienen constancia de este hecho? En caso afirmativo han iniciado 
alguna acción al respecto? Tienen constancia de si alguno de estos trabajadores 
finalmente han sido contratados por otra empresa y siguen realizando las mismas 
tareas para el Patronato? Que control ejerce el Patronato para evitar que se produzca 
esta problemática?  
 
6a. Teniendo en cuenta que miembros del Ayuntamiento forman parte de la Junta de 
Patronos del Hospital comarcal de Sant Joan de Déu, se ha enviado por la dirección 
de dicho Hospital alguna valoración o informe del actual funcionamiento del servicio de 
Urgencias? En caso del envío de dicho informe, se manifiesta en el mismo si existe 
algún colapso en el servicio de Urgencias? 



 

 

 

 
Muchas gracias. 
 
El Sr. Alcalde respon: Miri aquesta última ja li responc ara. Clar que tenim aquests 
dies, tenim col.lapsats els serveis d’Urgències, com a tots els hospitals de Catalunya. 
L’altra dia ens deien que a Bellvitge hi havia un menys 123, sap que vol dir un menys 
123? Que hi havia 123 persones esperant un llit, a Martorell no ens ha passat això, per 
tant, és molt menys greu del què està passant a la resta de centres hospitalaris de 
Catalunya com per altra banda vostès ja saben, no cal que els hi expliquem perquè 
això vostès ja ho saben però estem a les dues setmanes d’epidèmia de grip i com 
vostès saben el nivell assistencial es multiplica per 7 i per 8 quan tenim les dues 
setmanes d’epidèmia de grip, per sort aquesta és l’última setmana i no hem tingut cap 
incidència remarcable sortosament, sortosament, i el senyor Esteve vol fer un 
aclariment ja que a més a més ell com a metge ho coneix bé i per tant li passaré la 
paraula. 
 
El Sr. Lluís Esteve diu: Jo agrairia que tots aquests temes diguem-ne sanitaris que 
són així com molt sensibles els intentem tractar també en el lloc habitual perquè hi 
hagi col.lapse en un moment concret en un dispositiu sanitari en una època concreta 
ve d’una causalitat que és plurifactorial, d’acord, hi intentar buscar responsabilitats 
polítiques concretes de determinades coses jo crec que a tots plegats se’ns fa un bon 
favor que determinades coses les tractem al lloc adequat. Intentar buscar rèdit 
d’aquestes situacions jo crec que no ens ajuda absolutament a ningú. Tothom sap que 
en època de grip, no a l’Estat espanyol, no a Martorell, no a Barcelona, sinó a 
qualsevol lloc del món hi ha una situació de col.lapse i les causes són multifactorials i 
evidentment la solució doncs ni la donarà l’alcalde, desgraciadament, perquè si la 
pogués donar ell ja la tindríem; ni la donaran tampoc vostès, desgraciadament, perquè 
suposo que si la poguessin donar ja l’haurien donat, però jo crec que aquests són 
temes molt sensibles que no podem traslladar una informació com diem hi ha una 
situació de col.lapse aviam que, bueno, és molt més complexa. Em permetrà que hagi 
opinat diguem-ne a la millor de manera extemporània però com que jo em dedico amb 
això i ho conec una miqueta doncs ja dic, crec que tots plegats i no només vostè sinó 
tots plegats és important que aquest tema el tractem de manera molt adequada. 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 
10.PRECS.  
 
El regidor Sr. José A. Simón formula els següents precs: 
 
1r. És un prec a la senyora Canal més que res per aclarir la interpel.lació que ha fet 
abans el grup Socialista, que ha fet esment a una pregunta que vam fer nosaltres al 
mes de març. Al mes de març, senyora Canal, nosaltres vam fer una pregunta, no li 
passaré a dir tota la pregunta, tota la part expositiva perquè a la premsa va sortir que 
els diners que havien d’anar a les escoles bressols 2012-2014 la Generalitat havia 
incomplert aquest pagament i havien anat als centres concertats educatius. Vam fer la 
pregunta si l’Ajuntament havia fet alguna cosa l’Ajuntament de Govern, l’equip de 



 

 

 

govern. La pregunta concreta va ser: Ha denunciat l’equip de govern a la Generalitat 
per aquests incompliments? Quin és l’import que la Generalitat ha deixat d’aportar a 
les llars d’infàncies municipals de Martorell des del 2011 si hi hagués complert amb la 
seva obligació per plaça? La resposta textual de l’equip de govern va ser: A la 
Intervenció General d’aquest Ajuntament no consta cap deute reconegut. Si demanem 
la informació fa 10 mesos estaran treballat molt bé però la transparència que justament 
li hem comentat abans no sé on queda. Recordem precisament la gent que ens està 
escoltant que a les famílies de Martorell que porten als nens a les llars d’infants de 
Martorell aquell curs van patir una pujada del 40% de la seva quota. Avui ens hem 
enterat que l’Ajuntament suporta 4.000 i pico euros de 6.000, fa anys que demanem 
aquest import desglossat dels conceptes que paga el Patronat. Encara no el tenim i 
avui en un Ple diu una quantitat que suposo que serà veritat, entenem que serà veritat 
però tampoc la tenim i l’hem demanat en moltes ocasions, amb això i amb molts 
serveis amb tot el que presta el Patronat de serveis a les persones precisament per 
poder fer propostes per poder millorar i per poder tenir els números a l’hora de fer 
propostes que és lo que sempre hem demanat, bàsicament era per això, abans ha 
sortit per part de l’equip Socialista han fet una pregunta més que res perquè quedi 
patent quina va ser la pregunta i quina va ser la resposta de l’equip de govern i els hi 
preguem que continuïn demanant aquesta quantitat o com bé ha dit l’alcalde no cal 
reclamar-la perquè la rebrem. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Només un aclariment, si la Intervenció General de l’Ajuntament 
deia que no hi havia cap deute pendent és perquè quan no hi ha obligació no hi ha 
deute. Altra cosa és que després a través d’una sentència esdevingui obligació i per 
tant, hi hagi uns efectes d’extensió de sentència, és així, és així. 
 
El Sr. José A. Simón diu: Si vol li torno a llegir la pregunta, no la resposta. La 
pregunta concreta era, ha denunciat l’equip de govern a la Generalitat per aquests 
incompliments? O sigui la pregunta era molt concreta i la resposta és no hi ha cap 
deute. Es que preguntàvem si havien denunciat. 
 
El Sr. Alcalde diu: Aquí, deixi-m’ho dir, entenc que no vam respondre bé perquè la 
pregunta, perquè la resposta no s’avé a la pregunta, efectivament. 
 
 
 
 
 
El regidor Sr. Raúl Rozalén formula els següents precs: 
 
1r. Le rogaríamos realizaran una actuación rápida y urgente de desratización en la vía 
pública en el barrio Camí Fondo, especialmente en la parte alta justo tocando el tramo 
más cercano a la autopista. Nos dicen vecinos del incremento importante de la 
presencia de roedores con el riesgo sanitario que esto comporta. 
 
2n. Que se pusieran en contacto con los Mossos d’Esquadra para evitar la presencia 
de vehículos que suponemos están retenidos y que ocupan algunos de los  
aparcamientos de las calles adyacentes a la comisaría en forma de depósito de los 
citados vehículos. 



 

 

 

 
3r. Rogaríamos que desinfectaran, que intensificaran la limpieza y en especial la 
vegetación existente en diferentes plazas del barrio de Buenos Aires, así nos lo 
comunican vecinos de las plazas Sant Joan Bosco i Joan XXIII. 
 
4t. Finalmente le rogaría una actuación específica de los árboles situados en 
diferentes puntos de la vía pública que han sido talados pero todavía no han sido 
arrancados en su totalidad con el riesgo y peligro que esto supone. 
 
Gracias. Buenas noches. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs formula els següents precs: 
 
1r. Són uns precs, hi ha un que ja ve de tres plens endarreres i que hem anat 
reproduint cada Ple, tornaré a fer-lo i en aquest cas en comptes de què no s’hagi fet 
cap actuació ja la traslladarem com a pregunta. Se’ns va traslladar per part d’uns veïns 
les queixes de què molt a prop de la factoria SEAT havia un excés de velocitat, ja vam 
pregar si seria possible com es fa ja ara fa molts plens la possibilitat de ficar unes 
bandes reductores, no tenim constància ni resposta d’aquest prec, els hi pregaria que 
ho tornin a mirar i en donin si pot ser la resposta o alguna informació sinó la tornarem 
a demanar ja en aquest cas en format de pregunta. 
 
2n. També amb respecte al darrer Ple vam traslladar dos precs, un que parlàvem 
d’alguna actuació en concret a la zona d’esbarjo de gossos que hi ha situada al costat 
de la residència de la gent gran Sant Joan de Déu, parlàvem d’una zona d’esbarjo que 
no té il.luminació i que pensàvem que no reunia els requisits, tal i com ens van 
traslladar els usuaris, tornem a fer el prec de si es pot solventar aquest problema, 
aquesta problemàtica. 
 
3r. També vam demanar en aquest cas en format de prec si existia o s’havia fet algun 
control, en tot cas els hi agrairia que ho fessin per veure en aquest moment quins són 
el que s’està abocant o dipositant per no ser, per ser una paraula més correcta, en els 
terrenys a la zones situades al costat d’on estava l’antiga deixalleria municipal, ens 
agradaria que ho poguessin mirar si és que no ho han fet i si ho han mirat que ens 
passessin la resposta a aquella pregunta que, com dèiem, perdó, aquell prec que ja 
vam fer en el darrer Ple abans de què es tanqués l’any. Gràcies. 
 
 
 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez formula el següent prec: 
 
Buenas noches de nuevo. Sí, este ruego es de la anterior interpelación que se ha 
efectuado y rogaríamos que se hiciese reclamación judicial ya que como usted sabe, 
como jurista, que en la extensión de efecto de la sentencia  se ha de solicitar por 
ejecución de sentencia y no solo en vía administrativa entonces el prego es que lo 
hagan judicialmente para que se cobre realmente con los intereses que ha 
manifestado y demás. Gracias 
 



 

 

 

El Sr. Alcalde diu: Com vostè sap, senyora Márquez, perquè em sembla que vostè 
treballa a Justícia, a l’administració de Justícia em sembla que treballa vostè o 
treballava, li explico ràpidament. Hi ha dues vies, una és l’extensió dels efectes de la 
sentència i l’altra és l’analogia dels fets, per tant, la Generalitat de Catalunya haurà fet 
exactament el mateix amb tots els ajuntaments que tenien anàloga situació prèvia, i 
això és així, per tant, si cal, és a dir, si cal, si no hi hagués més remei aniríem a la via 
judicial però no caldrà perquè tot això s’haurà de resoldre ajuntament per ajuntament a 
l’igual que l’execució de la sentència d’aquests ajuntaments afectats també, és a dir, 
veure’m en quins termes i condicions doncs fan front al pagament del deute, per tant, 
el que vull dir-li és que no pateixi que en qualsevol cas nosaltres reclamarem per la via 
que calgui, només faltaria. Si hi ha una possibilitat, que no era clar que hi hagi aquesta 
possibilitat fins no fa massa, doncs si hi ha una possibilitat evidentment volem 
rescabalar-nos dels danys que ens ha causat això, que no deixen de ser danys 
econòmics que serien un major ingrés que podríem destinar a altres coses i que no 
tingui cap dubte que ho farem. 
 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada 
la sessió, que s’alça a les 21:33 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a 
Secretari, en DONO FE. 
 
 
 
 
 


