
 
2/2018. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 19 DE FEBRER DE 
2018. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 19 de febrer 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 
- Asunción Moreno López 
- Adolf Bargués i Asturias 
- Míriam Riera i Creus 
- Sergi Corral i Barón 
- Vicente Casal Carriedo 
- Sergio Rodríguez Márquez 
 
S’excusa l’absència a aquesta sessió per part del regidor senyor Ricard Sánchez 
Gaya. 
 
Assistits pel Secretari de la Corporació senyor Jaume Tramunt Monsonet 
 
A) PART RESOLUTIVA 

 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (15-01-18). 
 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 15 de gener de 
2018 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ 
I RÈGIM INTERIOR. 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL  NOMENAMENT AMB CARÀCTER PERMANENT DELS 
MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN ELS PROCEDIMENTS DE 
CONTRACTACIÓ LA COMPETÈNCIA DELS QUALS CORRESPON AL PLE, O A 
L’ALCALDE O LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER DELEGACIÓ DEL PLE, AMB MOTIU 
DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 
(EXP. 4189/2017). 
 



 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: El dia 9 de març de 2018 entra en vigor la nova Llei de 
contractes del sector públic. Per aquesta raó s’ha d’adequar la composició de la Mesa de 
contractació a la nova Llei de contractes del sector públic. 
El principal canvi és que només una tercera part dels membres de la Mesa poden ser càrrecs 
electes. Per això, la composició de la Mesa serà la següent: president el senyor Alcalde; vocals 
l’arquitecte municipal, Rodrigo Alaminos, el secretari, Jaume Tramunt, la interventora, Lluïsa 
Llach; i secretari el senyor Marco Sabe. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: El nostre grup, en el ple del cartipàs, on es van designar els 
membres dels diferents òrgans, vam proposar que algun regidor o regidora dels grups de 
l’oposició pogués formar part de la Mesa de contractació. Ara això ha canviat en el que és la 
normativa, només un representant polític.  
Nosaltres en aquest punt ajustant-se en el que diu la llei ens abstindrem i també dir que gràcies 
a la tasca que ha fet durant aquest temps.  Un altre dels punts que va sortir a la Informativa era 
el relleu del senyor Palou, Palau, que havia estat durant tot aquest temps membre suplent del 
que havien estat les meses de contractació que per jubilació s’ha retirat ha estat substituït, per 
tant agrair-li també des del grup socialista tots aquests anys que ha estat fent tasques en 
concret quan ha calgut de les meses de contractació però en resum que nosaltres en el seu dia 
vam demanar la presència d’algun membre, no va ser possible, vam votar en contra però ara la 
llei ha canviat nosaltres ens abstindrem. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Recordo perfectament que van votar en contra i els 
arguments que hi van donar. Jo hagués imaginat després de sentir els seus arguments que en 
alguna, com a mínim en alguna mesa de contractació que és pública algun membre del seu 
partit hagués vingut alguna vegada i en totes les meses de contractació, que han hagut 
moltíssimes, mai mai mai han fet acte de presència com podien haver fet, i podien haver vist 
com se celebra la mesa de contractació i com la porten bàsicament els tècnics d’aquest 
Ajuntament. Per tant, no deixa de que sorprès per constatar que tot i estant interessats en 
formar part d’aquesta mesa de contractació després no han assistit a cap ni una de les meses 
de contractació en aquests 2 anys i mig que portem a l’Ajuntament. Gràcies. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per:  
-16 vots a favor dels senyor/res Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve i 
Balagué, Josep Casasayas  i Puig, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva 
Herrera, Albert Fernández i Claramunt, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción 
Moreno López, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus, Sergi Corral i Barón, Vicente 
Casal Carriedo i Sergio Rodríguez Márquez. 
-4 abstencions dels senyors/es Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos i Antonio Carvajal Jiménez.  
 
El proper dia 9 de març de 2018 entrarà en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (en endavant LCSP). 
L’article 326.1 de la citada Llei estableix que en els procediments oberts, oberts simplificats, 
restringits, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d’associació per a la innovació, els 
òrgans de contractació de les Administracions Públiques estaran assistits per una mesa de 
contractació, amb les funcions que s’assenyalen a l’apartat 2 del referit precepte. 
En l’àmbit de l’administració local, conforme a la Disposició Addicional segona, apartat 7, de la 
LCSP, la mesa de contractació estarà presidida per un membre de la corporació o un funcionari 
d’aquesta, i formaran part d’ella, com a vocals, el secretari o, en el seu cas, el titular de l’òrgan 
que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor, o, en  el seu cas, el titular 
de l’òrgan que tingui atribuïda la funció de control econòmic pressupostari, així com aquells 
altres que es designin per l’òrgan de contractació d’entre el personal funcionari de carrera o 
personal laboral al servei de la corporació, o membres electes d’aquesta, sense que el seu 



 
número, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, en el seu cas, formin part de la 
mesa de contractació no podran suposar més d’un terç del total de membres d’aquesta. 
Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. 
Els membres de la mesa seran nomenats per l’òrgan de contractació corresponent  i, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 79.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, la seva 
designació ho podrà ser amb caràcter permanent.  
D’acord amb la Disposició Addicional segona apartat 2 de la LCSP corresponen al ple les 
competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de 
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió 
de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat  superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis milions 
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració sigui superior a quatre anys, 
eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats 
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i la 
quantia assenyalada. 
Al seu torn, segons la Disposició Addicional segona apartat 10 de la LCSP correspon al ple la 
competència per a celebrar contractes privats, l’adjudicació de concessions sobre els béns de 
la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan 
el pressupost base de licitació, en els termes definits en l’article 100.1 d’aquesta Llei, superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, i l’import de tres milions d’euros, així com 
l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge i la quantia indicats, i dels béns 
declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor. 
Les competències anteriorment assenyalades poden ser delegades pel ple en l’Alcalde o en la 
junta de govern local, de conformitat amb el que determina l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
En conseqüència, el ple de l’ajuntament adopta el següent acord: 
Primer.- Designar els membres de la Mesa de Contractació que  amb caràcter permanent se'ls 
atribueixen funcions d'assistència al ple, a la junta de govern local o a l’alcaldia, en tant que 
òrgans de contractació per a l’adjudicació dels contractes d’obres, de subministrament, de 
serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis, els 
contractes administratius especials, els contractes privats, les concessions sobre els béns, 
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com l’alienació 
del patrimoni i dels béns declarats de valor històric o artístic de l’Ajuntament de Martorell,i que 
tot seguit es relacionen: 
- President Titular:  l’Alcalde, Sr. Xavier Fonollosa Comas. 
- 1r. Suplent de President: el regidor de planificació urbanística, medi ambient i habitatge, Sr. 
Adolf Bargués Asturias.      
- 2n. Suplent de President: la regidora de coordinació de l’àrea de serveis a les persones, Sra. 
Núria Canal Pubill.  
- Vocal Titular: Sr. Rodrigo Alaminos Rodríguez, arquitecte municipal i cap de l’àrea de territori i 
sostenibilitat. 
- 1r. Suplent de Vocal: Sr. Joan Casademont Portell, enginyer municipal. 
- 2n. Suplent de Vocal: Sr. Marcel Turull Montells, arquitecte tècnic municipal. 
- Sr. Jaume Tramunt Monsonet, secretari de la corporació o funcionari que legalment el 
substitueixi. 
- Sra. Lluïsa Llach Punti, interventora-acctal. de l'Ajuntament, o  funcionari que legalment la 
substitueixi. 
- Secretari titular de la Mesa: Sr. Marco Antonio Sabe Bernal, Tècnic d’Administració General. 
- Secretària suplent de la Mesa: Sra. Montserrat Navarro Carrillo, Tècnica                                                 
d’Administració General. 
La Mesa de contractació podrà, tanmateix, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts 
independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del 
contracte. Aquesta assistència serà autoritzada per l’òrgan de contractació i haurà de ser 
reflectida expressament en l’expedient, amb referència a les identitats dels tècnics o experts 



 
assistents, la seva formació i la seva experiència professional. 
Segon.-  El present acord entrarà en vigor el dia 9 de març de 2018, sense  perjudici de la seva 
publicació al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Martorell. 
Tercer.- Traslladar el present acord a les persones  designades, pel seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ 
CENTRAL DE  MARTORELL (EXP. 4168/2017). 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Bona tarda, tal com se’ls hi va explicar amb les informatives 
d’aquesta setmana passada el dia 18 de setembre d’aquest any passat vam aprovar inicialment 
la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de Martorell promoguda per aquest 
consistori. Com vostès saben en funció de la Llei simultàniament aquest tràmit es posa a 
informació pública i també s’ha de posar a informació amb els altres organismes que puguin 
estar afectats per demanar un informe. Dintre del termini d’al·legacions no es va produir cap 
al·legació, els informes van ser positius tant de Ferrocarrils de la Generalitat, tant de l’Agència 
Catalana de l’Aigua com de l’administrador d’Infraestructures Ferroviàries ADIF que va posar 
una salvetat i era que també es supeditaven al que pogués dir el Ministerio de Fomento. Estan, 
en aquest cas, tots favorables, Ministerio de Fomento va fer unes aportacions que es van 
recollir, feia esment a la memòria, la normativa urbanística i els plans d’ordenació, i per això un 
cop fet tot aquest recorregut legal que calia fer, portem avui doncs l’aprovació provisional 
d’aquesta modificació puntual que avui els hi presentem. Fer esment que la zona aquesta 
també al mes de setembre hi havien coses pendents d’ordenació, recordin que hi havia tot el 
tema d’afectació del pas de l’ARE, tot el tema de l’afectació de la construcció del vial de 
l’avinguda Montserrat el tram que va entre la comissaria de la policia local fins el bar Ponce, 
aquell tram de carrer, i que tot això amb aquesta modificació puntual doncs hi va entrar. Moltes 
gràcies. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Bona nit a tothom. Per qui ens estigui escoltant des de casa 
o el públic que tenim avui aquí recordarem una mica el que el senyor Bargués ha fet una mica 
per sobre. Aquesta modificació puntual del pla general d’ordenació urbana és una modificació 
puntual que és on han d’anar encabits els nous jutjats de Martorell, quan sigui possible signar 
aquest conveni a 3 bandes entre l’Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri, per la part que els hi 
toca ADIF. És una peça de terreny que són 12.313 m2 i aquesta modificació puntual que va 
comportar demanar aquests informes que vostè deia a FGC, a l’ACA i ADIF és de setembre de 
l’any passat entenem que això és del proper tràmit que hem de fer per acabar de desenvolupar 
la part que afecta directament a Martorell abans de fer el conveni que dèiem abans per 
executar tota aquesta obra primer hem de fer la modificació puntual del pla general entenem 
que amb això ja queda recollida tota la part, queda tancada la part de l’Ajuntament de Martorell 
pel que fa a aquesta modificació puntual i ara diguéssim que falta l’altra part que també 
parlàvem l’altre dia a la Junta de Portaveus que és que les altres parts iniciïn els jutjats de 
Martorell que tanta falta fan a Martorell. El nostre vot en aquest sentit serà el mateix que el que 
vam fer al mes de setembre, ens abstindrem en aquest sentit bàsicament perquè ja em sembla 
que ja els hem recordat en bastantes ocasions que crec que és urgent i està acabant la 
legislatura que és fer la modificació d’un nou pla general d’ordenació urbana a Martorell que la 
legislatura passada finalitzada el 2015 estava segons l’equip de Govern anterior estava 
pràcticament fet però vam esperar perquè hi havia eleccions. Estem al 2018 i creiem que sí que 
és important acabar tota aquesta part i refer el pla general que tenim a Martorell que si no 
m’equivoco de memòria aquest any farà 27 anys. Creiem que sí que ens hi hem de posar tots. 
Sempre li hem dit en totes les reunions que hem tingut que creiem que és un tema urgent 



 
Martorell ha canviat molt en 27 anys i ens hem d’intentar entre tots posar una mica les piles i 
donar aquest salt endavant. El nostre vot com dèiem abans és l’abstenció. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Raúl Rozalén diu: Buenas noches a todos. Nosotros la otra vez nos abstuvimos 
porque faltaban una serie de documentos e informes que habían pedido y esta vez visto que 
están todos los informes y son correctos votaremos a favor. Lo único que a ver falta la definitiva 
y ya veremos lo que sucede. Gracias. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Moltes gràcies senyor Rozalén. Senyor Simón, fent esment 
al que vostè diu, home, no entenc una abstenció no entenem una abstenció quan fa esment a 
que aquest poble necessita unes instal·lacions judicials com deu mana i no una sèrie 
d’instal·lacions disperses. Com vostè comenta aquest final de mandat anterior vam estar l’equip 
de govern d’aleshores vam estar comentant quina era la intenció amb el pla general 
d’ordenació i volent recollir totes les sensibilitats que en aquest nou mandat hem recollit 
sàpiguen que això també hem fet esment que volíem accelerar-lo però hi ha pendent un pla 
director urbanístic que afecta a tota la resta del pla d’ordenació i també hi ha una modificació 
de l’ARE que també afecta i una modificació li recordo que recull part de la sensibilitat que 
vostè fins ara ha defensat. Per tant, si recollim aquesta part de sensibilitat que vostès 
arrosseguen i a demés també hi sumem la voluntat aquesta de que Martorell disposi tant els 
usuaris com els treballadors d’uns jutjats dignes, home, l’abstenció se’m fa si més no una mica 
sorprenent. Purament aquí no parlem de res de jutjar perquè tampoc no “hay lugar”, estem 
parlant de la reordenació d’aquell tros que sabia vostè que hi havia el desviament de part del 
torrent, el desviament d’un carrer d’una de com es minimitzava allò des del 2011 que es van fer 
aquelles obres està pendent de regularitzar i això l’únic que fa és regularitzar-ho. Si la seva 
intenció i el seu posicionament és aquest, si es pot bellugar fantàstic i sinó no deixa de ser 
sorprenent. Gràcies. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: senyor Bargués si vol li explico perquè ens abstenim. Miri, 
fa 3 anys vostè estava assegut al meu costat me’n recordo que cada vegada que feien una 
modificació puntual del pla general, qui més crític era amb el Govern era vostè perquè vostè 
deia a les seves intervencions que feien pedaços i que no tenien visió a llarg termini i que no 
tenien visió de poble d’aquí 20 anys. Per això precisament ens abstenim perquè creiem que és 
urgent que entre tots ens assentem i mirem quin Martorell volem pels propers anys i això és el 
pla general d’ordenació urbana. La legislatura passada estava segons l’equip de govern estava 
a punt, és veritat, jo vaig anar a totes les reunions, vostè també va venir a totes les reunions i 
estava a punt, ara l’únic canvi que hi ha en aquest pla general, com a mínim que ens hagin 
explicat, és el tema de l’ARE que en part compartim, té raó, en part compartim perquè l’ARE hi 
havien coses amb les quals nosaltres no estàvem totalment d’acord, i ara creiem que encaixa 
una mica més amb les necessitats, sobre tot ambientals de Martorell, això és veritat, però jo 
tinc la mateixa opinió que fa 2 anys, que fa 3 anys, no fem pedaços, és vostè qui està canviant 
d’opinió, perdoni no sóc jo, jo crec que sí que això ho hem d’abordar, d’una vegada per totes i 
es que jo crec que ens posarem d’acord quan intentem fer un pla general nou, és que estic casi 
segur que ens posarem d’acord si continuem tots tenint la mateixa visió que teníem la 
legislatura passada, serà així, precisament ens abstenim perquè a més és un tràmit legal, 
tampoc és una cosa d’una modificació de l’edifici que no sé què, d’aquí ve l’abstenció. Només 
era per aclarir el sentit del vot. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Fantàstic que vostè ho anomeni com a pedaç però jo crec 
que és una millora. El que no pot fer és ni l’aplicació del 155 que pot afectar desenvolupaments 
que tenim pendents aquí al municipi com vostès ja han escoltat en altres plens o la vida dels 
ciutadans la comoditat o barris, senyor Tomàs com vostè ja sap, barris que tenen una dificultat 
en temes d’accessibilitat que estan creant guetos i que el fet de posar un ascensor revaloraritza 
no només la finca sinó que fa aquest mix de ciutadania doncs estigui com marca el mapa 
demogràfic i no estiguin concentrats aquests col·lectius en zones infravalorades, doncs si tot 
això vostè vol dir pedaços fer uns nous jutjats, generar accessibilitat a gent que es fa gran, que 



 
no pot accedir a la seva vivenda, doncs escolti, benvinguts siguin aquests pedaços que al final 
són els que milloren la vida de les persones de Martorell. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies. Abans de passar al punt a votació. I no com Alcalde sinó 
també com a regidor d’urbanisme que he estat durant 8 anys i que he treballat intensament 
perquè es faci la revisió del pla general, el que sí que els hi puc dir és que efectivament estava 
a punt i vostès havien vingut a les sessions i també estic seguríssim de que ens posaríem 
d’acord en el nou model de revisió de pla general un pla general el seu objectiu principal és 
ordenar, dissenyar i planificar, des d’un punt de vista de paràmetres urbanístics el Martorell 
dels propers 25 anys. Hem hagut d’anar fent-ho tal com deia vostè 27 anys portem de vigència 
d’aquest pla general, i sort tenim d’aquestes figures que són les modificacions puntuals del pla 
general que van adequant una mica la realitat. Ara bé, hi ha un extrem que se li escapa i que el 
regidor Bargués li ha explicat, a diferència de finals de anterior el pla territorial metropolità que 
és una figura de planejament urbanístic que regula els usos i paràmetres urbanístics des d’un 
submón més ampli de tota una gran zona, en aquests cas tota la regió metropolitana, que no és 
poc, doncs una de les obligacions que ens estipulava, era que si s’iniciaven els tràmits 
d’aprovació d’un pla director urbanístic, els plans generals de tota la zona no es podien aprovar 
definitivament fins que no estiguessin aprovats aquests plans directors urbanístics. I com vostè 
sap des d’aquest moment la Generalitat de Catalunya està aprovant 2 plans directors 
urbanístics que ens afecta, un és el pla director urbanístic d’activitat econòmica en el qual hi ha 
3 municipis afectats, que és Sant Esteve, Abrera i Martorell, i un altre d’un àmbit una mica més 
ample que és el pla director urbanístic d’infraestructures que afecta a 6 municipis: Olesa, 
Esparreguera, Abrera, Martorell, Sant Esteve i Castellví de Rosanes. Fins que aquests 2 plans 
directors urbanístics no estiguin aprovats nosaltres no podrem aprovar el nostra pla general i 
aquesta és una raó tècnica que a més a més ve d’una llei de rang legal més ampli, que va més 
enllà del nostre, que és el pla territorial metropolità, per tant, malgrat vulguem, perquè tant com 
ha dit el senyor Bargués el tenim encarpetat, és a dir, és per posar-nos d’acord perquè els 
canvis que s’han produït des d’aleshores fins ara bàsicament és el tema de l’ARE i els 2 plans 
directors urbanístics que sí que en alguna cosa poden modificar el nostre pla general. Però 
també té la seva lògica perquè una figura de planejament urbanístic com és un pla director 
urbanístic que fixa uns àmbits determinats no pot ser que un pla general urbà local pugui anar 
en contra d’aquest pla director urbanístic que afecta a més municipis. Per tant té la seva lògica 
però deixi-m’ho dir, el que ens ha fet a nosaltres és fer-nos aturar. També ha passat a més 
municipis, a Esparreguera li passa el mateix i Olesa també, per tant anem a remoldre aquests 
plans directors urbanístics, d’aquí la necessitat de les seves aprovacions. Estava prevista la 
seva aprovació al mes de novembre recordin dels 2 plans directors urbanístics que van en 
paral·lel, van simultanis. No es va poder fer entre d’altres coses perquè no hi havia conseller, al 
igual que el conveni que vostè ha fet esment que havia de signar Territori, l’Ajuntament de 
Martorell i Ferrocarrils de la Generalitat perquè efectivament l’edifici judicial, el nou edifici 
judicial que anirà en aquests terrenys on avui fem la modificació puntual doncs s’havia de 
signar un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat perquè els terrenys són d’ells amb el 
Departament de Justícia de la Generalitat i Ajuntament de Martorell. Doncs això ho havíem de 
fer al novembre però tampoc no teníem consellers ni a Territori ni a Justícia, i espero que en 
breu tinguem consellers i tornem a reemprendre aquesta feina. Però això és així, i repeteixo, el 
nostre pla general s’aprovarà acte seguit de que s’aprovin els plans directors urbanístics, 
evidentment amb el consens de tots vostès, vostè sap que vostè formava part del grup 
municipal a l’anterior legislatura i que fèiem unes reunions que les vam fer, les vam treballar 
entre tots, vam recollir aportacions i bàsicament és allò amb el canvi important de l’ARE. Que 
és un canvi important, això és cert, però tret d’aquell canvi la resta era allò i  ja el teníem i deixi-
m’ho dir jo crec que és per un equip de Govern i poder aprovar la revisió d’un pla general 
d’ordenació urbana és una d’aquelles tasques importants que ja ens agradaria, però 
malauradament avui, fins que no tinguem aquests plans directors urbanístics aprovats no ho 
podem tirar endavant. Si deu vol, escolti jo vull creure que en poc temps aquesta situació 
d’impàs es resoldrà i no vol dir que de cop i volta es faci, però com a mínim tornarem a re 
emprendre aquell camí, per tant jo crec que estem alineats tots en que això tiri endavant i 



 
repeteixo tant el regidor d’urbanisme, el senyor Bargués, com jo mateix com Alcalde com 
vostès com a membres d’aquest Consistori tenen ganes de poder tirar endavant aquesta 
revisió, perquè efectivament després de 27 anys joc crec que hem d’actualitzar l’eina més 
important que tenim per planificar el territori que és el pla general d’ordenació urbana. He volgut 
fer aquest incís per aclarir una mica. 
 
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 i 
Herrera, Albert Fernández Claramunt, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus, 
Sergi Corral i Barón, Vicente Casal Carriedo i Sergio Rodríguez Márquez. 
- 3 abstencions dels senyors/es José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza i Asunción 
Moreno López. 
 
I.- En sessió plenària ordinària tinguda el dia 18 de setembre de 2017 es va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell a l’entorn 
de l’estació central de Martorell, promoguda per l’Ajuntament de Martorell. 
L’expedient de l’esmentada modificació puntual del PGOU es va sotmetre a informació pública 
durant un termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits al Butlletí  Oficial de la província de 
Barcelona de data 29 de setembre de 2017, al diari “El Periódico” de la mateixa data i als 
taulers d’edictes de la Corporació i de la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell d’idèntica 
data.  
Simultàniament al tràmit d’informació pública es va sol·licitar l’informe de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, en compliment d’allò que s’estableix a l’article 85.5 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
II.- Dintre del termini d’informació pública, que va finalitzar el dia 30 d’octubre de 2017, no es 
va formular cap al·legació, tal com consta en la certificació del secretari de la Corporació 
incorporada a l’expedient. 
III.- Els informes emesos pels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials 
han estat els següents: 
. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en data 17 d’octubre de 2017 va emetre informe 
favorable. 
. L’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en data 20 d’octubre de 2017 va emetre 
informe favorable, per bé que condicionat a l’esmena i implementació de les observacions 
especificades en el punt 6è. del seu informe, les quals afectaven a la memòria, a les normes 
urbanístiques i als plànols d’ordenació, i comportaven també la necessitat de sol·licitar informe 
del Ministeri de Foment.  
A instància de l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es va sol·licitar informe del 
Ministeri de Foment, el qual en el seu escrit de data 16 de gener de 2018 va manifestar que no 
té previstes actuacions a curt/mitjà termini que afectin a l’àmbit de la modificació puntual. 
. L’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe favorable en data 23 de gener de 2018. 
 IV.- La legislació aplicable a la present modificació del PGOU és la següent: articles 43, 73 i 
74, i 82 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme; articles 102 a 104, 112.2 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. 
Segons l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme en el cas de planejament 
urbanístic general, s’entén que són canvis substancials: 
a) L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del territori. 
b) L’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl. 
Els canvis que s’han d’introduir en l’aprovació provisional d’aquesta modificació del PGOU no 
estan compresos en cap dels supòsits previstos pel precepte esmentat, per la qual cosa com 
no són substancials no comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública, per bé que 



 
s’han de fer constar en l’acord d’aprovació, tal com prescriu l’article 112.3 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Martorell a l’entorn de l’estació central de Martorell, promoguda per l’Ajuntament de 
Martorell, introduint envers l’aprovació inicial els canvis exigits en el punt 6è. de l’informe emès 
per l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en data 20 d’octubre de 2017, que afecten 
a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d’ordenació.  
Segon.- Lliurar l’expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona perquè 
procedeixi, si s’escau, a la seva aprovació definitiva. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’àrea de territori i sostenibilitat d’aquest Ajuntament. 
 
4. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECAT I ERC DE SUPORT A 
LA CONVOCATÒRIA DE VAGA DE DUES HORES PER AL 8 DE MARÇ AMB EL LEMA 
"VIVES LLIURES I UNIDES PER LA IGUALTAT". 
 
El Sr. Alcalde diu: Aquesta moció ens arriba de dues centrals sindicals, de Comissions 
Obreres i de la UGT i avui tenim una representant. Aquesta tarda que hem tingut ple de consell 
comarcal les teníem les dues, però avui només hi ha la Zaida que és de Comissions i que si li 
sembla bé, doncs si li vol donar lectura a la moció i fer la intervenció que cregui, té el micro 
aquí, deixim dir-li gràcies per venir. Sé que a més a més el company de la UGT el Carles de 
Pablo havia de venir, m’ha trucat que no podia però que vindríeu la Vicky i la Zaida. La Vicky ha 
vingut al Consell Comarcal, ara només hi ha la Zaida, però vaja, esteu les dues centrals 
sindicals representades. 
 
La representant de CCOO Sra. Zaida diu: A les empreses encara no són reals com ens 
agradaria tot i que tenim una eina legal per poder dur a terme ens costa moltíssim perquè hi ha 
molta resistència a que es facin efectives per combatre sobretot la precarietat laboral, la 
precarietat laboral tothom la pateix, però en aquests moments les dones estem a temps 
parcials la majoria, en contractes temporals i per tant la sortida al mercat laboral és molt fàcil 
acomiadar una dona que un home i per tant creiem que aquesta vaga és molt és molt important 
i està convocada per 2 hores per torns el dia 8 pràcticament també demanem que les places 
dels ajuntaments de tot el país una aturada a les 12h del matí i a la tarda evidentment esperem 
una gran manifestació perquè creiem que la situació requereix una mobilització social i sindical 
perquè també tenim “el asacre” de la violència de gènere que creiem que és un tema cada 
vegada estan morint dones en mans dels seus de les seves parelles o exparelles i creiem que 
això em de dir prou. També dir-vos que és un tema que s’està tractant a nivell internacional, no 
només al nostre país i per tant, fa temps que estem defensant els drets de les dones de 
manera igual que els homes però ja ha arribat el moment de fer una vaga i que ens escoltin i 
que les polítiques dir-lis prou i que aconselli com volem també hi ha un tema molt important que 
són les treballadores de la llar, hi ha un conveni, el 189, que l’estat espanyol encara no la 
ratificat és un tema absolutament discriminatori és un secor feminitzant 100%, i per tant, són 
dones oblidades que fan una feina molt important, i en canvi a l’estat espanyol està també no 
l’ha ratificat. L’han ratificat molts altres països d’Europa, en canvi el nostre país encara no ho 
ha fet. Demanar-vos suport i moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. Sergio Rodríguez diu: Buenas. Desde nuestro grupo municipal Som Martorell, 
nosotros votaremos a favor pero queríamos hacer el inciso de decir que nos hubiera gustado 
más que la huelga hubiera sido de 24 horas como piden otras asociaciones. Muchas gracias. 
 
El regidor Sr. Vicente Casal diu: Bona tarda a tothom. Excuso mi voz, estoy enfermo. He 
estado mirando esta moción, evidentemente la presenta la señora a la cual saludo y le 
agradezco la moción y coincidimos en muchas cosas. Me sorprende que la presenten ustedes 
y critiquen las políticas no liberales, no sabía que Convergencia era comunista ahora, y que 
critiquen las reformas laborales, una que se abstuvieron y la última que apoyaron, pero bueno, 



 
al margen de eso, quería dejar claro que respeto esta moción. Aún partiendo de la base de que 
coincidimos en muchos puntos y reivindicaciones de la misma nuestro voto va a ser negativo. 
En primer lugar porque la moción empieza criticando las políticas no liberales y nosotros, este 
grupo, cree que se puede defender el papel de la mujer sin ser comunistao ser de izquierdas. 
Sólo hay que comparar el papel femenino en países llamados no liberales como Alemania, que 
es uno de los máximos exponentes, donde además gobierna una mujer, con el papel que ha 
tenido históricamente la mujer en regímenes de izquierdas como la antigua URSS, Cuba o 
Venezuela, la defensa del papel de la mujer debe ir más allá de las ideologías políticas y 
centrarse en el desarrollo propio de la mujer, la igualdad de oportunidades y la educación de 
los propios sujetos que forman parte de la sociedad. En este país, no hace mucho tiempo, la 
mujer, desgraciadamente tenía que pedir permiso a su marido para abrirse una cuenta 
corriente, para trabajar, y los empleos a los que podía acceder siempre eran de menor calidad 
que los que ocupaban las personas de sexo masculino, o supeditados a ello. Gracias a Dios, 
los que tenemos menos de 45 años, hemos vivido otra educación, hemos nacido en una época 
de igualdad de oportunidades, aunque estemos de acuerdo que queda mucho por hacer, 
tenemos otra mentalidad y gracias a Dios han cambiado las cosas, hemos evolucionado. La 
violencia contra la mujer o el acoso no obstante no creemos que sea una consecuencia de la 
inferioridad laboral, de las ideas políticas en sujeto del cargo que uno u otro desempeñe. 
Cuando uno es un acosador, lo es en el trabajo, en el colegio, en el autobús, en el cine. La 
violencia contra las mujeres es una lacra en esta sociedad y hemos tenido casos en todos los 
estamentos sociales, culturales, y nos parece frívolo asociarlo sólo a que la mujer tenga un 
papel inferior al del hombre en el trabajo, hecho que por otro lado es notorio y constatable. 
Llegado a este punto, en el capítulo de acuerdos de la moción, coincidimos en la casi totalidad 
de las demandas, pero no compartimos que la solución a este problema sea hacer una huelga 
de consumo de producción. Por estos motivos, respetando todas las partes y agradeciendo su 
presencia, nuestro voto va a ser negativo. Muchas gracias.  
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Gràcies, bona tarda. Senyor Casal, gracias a Dios, no, 
gracias al movimiento feminista, que lleva décadas partiéndose la cara en la calle cuyas 
mujeres, además aguantando las tareas del hogar, las tareas del cuidado, su trabajo y encima 
reivindicando la igualdad dela que usted pues afirma ser beneficiario, pero Dios aquí poco ha 
tenido que ver y la iglesia mucho menos. Bé, nosaltres com a Movem Martorell òbviament 
donarem suport a aquesta moció també a la vaga de 2 hores que reivindiquen, que proposen 
en aquest cas els sindicats CCOO i UGT. Ja ens agradaria una vaga de 24 hores realment des 
del nostre grup segurament podríem donar suport, no obstant com que la convocatòria és la 
que es proposa en aquesta moció és la de 2 hores, donem suport òbviament a la de 2 hores. 
Emplacem, aprofitem també la moció per emplaçar aquest Govern, aquest Alcalde en aquest 
cas, a sumar-se als ajuntament feministes. És un decàleg que es va acordar a la tercera 
trobada d’Alcaldes feministes ara a principis d’aquest mes de febrer i que es presentarà el 
proper 23 de març. Per tant, emplacem al Govern a sumar-se, a l’Alcalde a sumar-se a aquest 
decàleg de 10 mesures que es concretaran el 23 de març, es faran públiques i res mes per part 
nostre seguir reivindicant la lluita feminista, lluita feminista per part de dones, i lluita feminista 
per part d’homes, que ha de tocar sobretot l’educació, una educació en igualtat, amb la inclusió 
de la perspectiva de gènere de forma transversal a totes les disciplines de l’educació, perquè al 
final de nosaltres depèn que el futur sigui un futur en igualtat, i res més. Moltíssimes gràcies a 
Comissions Obreres i UGT per fer-nos-la arribar i a la resta de grups per votar-la favor. Gràcies.  
 
El Sr. Alcalde diu: No m’ha arribat aquesta convocatòria, però si vostè em fa arribar aquest 
decàleg evidentment amb molt de gust el mirarem i si és adient ens hi sumarem. Pensin que 
sempre hem dit el mateix, i ara ho deia una mica el senyor Casal, crec que el tema d’igualtat de 
gènere no té cap ideologia política, jo crec que és patrimoni absolutament de tothom i que a 
més a més els que tenim responsabilitats de govern, no només hem d’aprovar mocions sinó 
que hem d’actuar amb conseqüència, vostès saben aquí a l’ajuntament de Martorell estem 
tirant endavant el pla d’igualtat de gènere, el qual hem fet unes sessions que a més a més tots 
nosaltres hi hem anat, almenys tots els membres de l’equip de Govern hi hem anat. Crec que 



 
els regidors de l’oposició els han convocat i encara no han quadrat el dia però també hi ha 
d’anar, per tant aquestes coses ens les prenem molt seriosament. Jo avui mateix ho deia en el 
Consell Comarcal i m’ha sentit dir-ho la Zaida. Jo crec que són aquesta moció porta 2 temes 
importantíssims, molt importants que malauradament això hauria de ser anacrònic, però no ho 
és, perquè que al segle XXI encara parlem de bretxa salarial de més d’un 26%, això és molt 
gruixut, quan a més a més, el 52% de les dones que estan en edat de treballar, resulta que n’hi 
ha moltes menys que poden treballar, per tant també l’atur s’hi abona i per altra banda hi ha un 
altre tema importantíssim que és el tema de violència de gènere, que és una xacra 
importantíssima que ens pensàvem que la deixàvem enrere i resulta que hi ha uns col·lectius 
de nois joves que la tornen a reempendre cosa que em sembla perillosíssim i per tant són 
temes molt seriosos i que és cosa de tots. I deixim dir-li senyor Casal, perquè ha fet una 
referència, evidentment en totes les mocions que presenta algun col·lectiu en la part dispositiva 
pots estar-hi més o menys d’acord, però lo important sempre és la part, perdó, en la part 
expositiva hi pots estar més o menys d’acord, però en la part dispositiva és en la que hi has 
d’estar d’acord, i li puc assegurar que nosaltres tots estem totalment d’acord en totes les 
accions que es proposen en aquesta moció en la seva part dispositiva. Si l’haguéssim redactat 
nosaltres, probablement l’haguéssim redactat diferent però també tenim aquell respecte pel 
col·lectiu que ens representa per mantenir-la tal qual. Per tant, senyora Ruiz no pateixi que si 
em fa arribar aquest decàleg ens hi sumarem. Té la paraula el senyor Tomàs.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: donar la benvinguda a la companya del sindicat que avui ens 
acompanya. Nosaltres mostrar la nostra adhesió i evidentment que el grup socialista votarà a 
favor d’aquesta moció. Entenc que la moció que avui s’ha presentat és important que sigui, 
sobre tot com ha dit l’Alcalde a la part dels acords la mateixa en tots els estaments. Nosaltres 
de fet teníem previst des del nostre partit,  des de l’àrea de política municipal presentar una 
altra moció però vam considerar oportú que era important que totes les mocions sobre aquest 
cas fossin les mateixes per tal de recolzar els sindicats majoritaris com són Comissions i UGT 
però sí que m’agradaria fer algunes aportacions sempre amb el pensament de que és important 
sumar a la proposta  que els sindicats han fet però nosaltres ens agradaria fer unes 
consideracions que pensem que també podrien haver estat positives tot i que com dèiem estem 
d’acord en que els acords siguin els mateixos en tots els llocs on s’ha presentat. De fet, 
nosaltres creiem que també sumaria en aquest fet que deia el fet de que seria interessant fer 
una campanya especifica per difondre els objectius i accions de la jornada del 8 de març. Una 
campanya adreçada, per exemple, als col·lectius i entitats de dones del nostre municipi. 
Prioritzar la mobilització i la visualització, com abans ha dit la companya, de les dones més 
invisibilitzades amb l’objectiu històric de la reivindicació de la vaga de dones, les mestresses de 
casa que realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per les famílies i per la societat. 
Als Instituts fer campanya i als centres de joves perquè com ha sortit aquí també la reeducació i 
la conscienciació del jovent són pensem que imprescindibles per una societat lliure de violència 
masclista i discriminacions de gènere de les entitats del món associatiu, comercial i empresarial 
i laboral del nostre municipi perquè se sumin i col·laborin en els diferents objectius i accions 
reivindicatives de la jornada del 8 de maig. La companya ho ha dit però segons un  informe de 
la última enquesta d’estructures salarial publicada el passat 28 de juny del 2017, la bretxa 
salarial anual a Catalunya, bé ha dit ella, és del 24% però a vegades també, perquè la gent que 
ens escolti pugui assimilar-ho més, estaríem parlant d’una diferència de salari entre els homes i 
les dones anual que s’aproparia als 6.600 euros de diferència anual entre el salari d’un home i 
una dona. Per cert, que també ha sortit aquí quan ha parlat la companya, avui veient les 
notícies he vist que en alguns sectors el 90% actualment són dones, parlo de les llars d’infants, 
els serveis sanitaris, la cura de la gent gran en les diferents residències, per tant, tot el que hem 
dit és vàlid i encara més tenint en compte aquestes estadístiques i aquests números que he 
donat. Per tant, i per tancar, per nosaltres es tracta d’una vaga a nivell internacional que 
promou accions per prioritzar i promoure la lluita per aconseguir una societat més justa i més 
igualitària. No podrem dir que som una societat moderna i avançada mentre encara hi hagi o 
tenim que lluitar per la igualtat dels drets i les oportunitats entre homes i dones. Des de totes 
les institucions i evidentment, com aquí ha sortit reflexat, des d’aquest Ajuntament, també hem 



 
de treballar per fer polítiques conta la violència masclista i la discriminació laboral, és a dir, que 
l’accés, la promoció professional i el salari no tinguin cap distinció entre home i dona. És per 
això que el partit socialista donarà suport, com dèiem, en aquesta moció donarà suport a la 
vaga laboral de cura, de consum i estudiantil del proper 8 de març. Així com animem a totes les 
persones a poder participar en les manifestacions que es puguin fer però especialment a la que 
tindrà lloc el mateix dijous 8 de març a la tarda a la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies.  
 
La regidora Sra. Cristina Dalmau diu: Hola, bona nit a tothom. Com deia abans el senyor 
Alcalde sí que em refermo en això, que m’agradaria començar dient que la defensa de la 
igualtat de la dona no és una cosa de partit no és un patrimoni de cap dels nostres grups 
polítics si és en aquest sentit que no podia ser d’una altra manera que nosaltres com a equip 
de govern hi havíem de ser. És una exigència que hauríem de tenir totes les persones que 
tenim alguna tasca o alguna responsabilitat política. Com bé diu la moció, les dades 
estadístiques que ens van arribant són prou demolidores. Malgrat molts i moltes puguin pensar 
que estem en un moment d’igualtat plena, és clar que no és així. Hem avançat moltíssim en el 
darrer segle però encara ens queda molt de camí. Donar suport a aquesta vaga, la vaga del 8 
de març, siguin 2 hores o siguin 24, és igual, és necessari perquè bé encara doncs com deia 
necessitem seguin avançant molt i sobretot en tots els aspectes que heu anat dient, el que fa 
referència a la violència masclista, a la pròpia superació de la discriminació, a la igualtat real al 
món laboral, sobretot el que es comentava de pel que fa referència a la equiparació salarial que 
és on hi ha la bretxa més elevada. També a l’entrada de llocs del Govern, de la dona i en sí a la 
igualtat real dins de la societat que malgrat molts tenim en ment o pensem que tenim aquest 
pensament d’igualtat sovint hi ha coses, hi ha rols que encara no estan en el per ser de totes 
les persones. I per fer això com molts també heu comentat, i nosaltres creiem que és 
fonamental, abordar-ho des de tots els àmbits, no només des de l’àmbit de l’educació, que és 
molt important, i que en el món de l’educació és una cosa que es treballa sense cap mena de 
dubte, però hi ha molts altres àmbits dins del món social on s’ha de seguir treballant i fent 
incidència. Sense anar més lluny, des de mitjans de comunicació, empreses, etc. El que sí que 
nosaltres on sí ens podem centrar és en el que fa al nostre ajuntament i en aquest sentit 
s’intenta treballar per estar en aquest camí. Segur que es pot fer més, sempre es pot fer més, 
però creiem fonamental seguir treballant en aquesta línia. Com abans ha comentat també el 
senyor Alcalde, ara s’està fent tota una ronda per treballar aspectes d’igualtat en tot el 
consistori, i en aquest sentit és en el que seguirem treballant, i intentem fer-ho en el dia a dia, 
des d’aspectes més concrets d’aquest tipus o des del servei d’atenció a la dona, etc., etc. etc. 
Així doncs creiem des de la nostra posició creiem que és important donar suport a aquesta 
moció i així us ho hem portat avui a Ple. Gràcies i bon dia. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 19 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 i 
Herrera, Albert Fernández Claramunt, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, 
Asunción Moreno López, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus, Sergi Corral i Barón i 
Sergio Rodríguez Márquez. 
1 abstenció del senyor Vicente Casal Carriedo. 
 
Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han 
colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les 
persones amb una situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A 
Catalunya les dones són el 52% de la població en edat de treballar i, en canvi, no 
arriben a ser la meitat de la població activa. 
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la 
masculina, això vol dir que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones. 



 
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria 
de les persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps 
parcial obligat; pateixen contractació temporal en massa, la seva jornada està en molts 
casos desregulada i són, per tant, protagonistes principals de la precarietat. 
Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre 
dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que, 
teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense 
cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les ocupacions de menys retribució, en 
què arriba a ser de més del 37%. 
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la 
meitat tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals. 
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la 
manca de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca 
un dels valors centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser 
assassinades per la seva parella o ex-parella home, hi va haver 17.513 denúncies per 
viole ̀ncia masclista i 4.209 ordres de protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe 
a les empreses és una de les situacions més esteses però a la vegada més ocultes en 
l’a ̀mbit laboral. 
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura 
entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisio ́ sexual del treball i la 
desvalorització social dels sectors laborals feminitzats. 
S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la 
sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de 
vida per a les dones. Cal que les dones tinguin més poder econòmic a les dones, 
element estratègic per a la reducció de la pobresa. 
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat!  

ACORDS                                           
1. Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn 

el dia 8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a 
les 12 hores, a les places i portes dels ajuntaments. 

2. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants 
del dia 8 de març. 

3. Defensarlapujadadelssalarisidelespensions,garantintlarecuperació del poder 
adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI. 

4. Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per 
garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa 
salarial i els assetjaments sexuals. 

5. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a 
l’aprovació d’una llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa 
salarial real entre dones i homes al nostre país. 

6. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni 
sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar). 

7. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la 
priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: 
dependència, salut, educació i criança. 

8. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la viole ̀ncia 
masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la 
Viole ̀ncia de Gènere amb una dotació pressupostària real. 

 
 



 
 
5. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECAT I ERC PER 
RECLAMAR LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ INTERMODAL I LA ZONA TARIFÀRIA 1 A 
MARTORELL. 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve llegeix la moció:  
Martorell està situat en una cruïlla geogràfica on conflueixen algunes de les infraestructures 
més transitades de l’Estat, cosa que converteix el nostre municipi en un important nus de 
comunicació i de transport de persones i mercaderies. Una de les prioritats de l’Ajuntament és 
que aquestes infraestructures contribueixin a millorar la vida de les persones mitjançant la 
promoció del transport públic d’acord amb les seves necessitats, d’una manera útil i eficient, a 
la vegada que també contribueixen decisivament a l’hora de generar activitat econòmica i 
ocupació al nostre poble i la seva àrea d’influència. 
És per això que el Ple de l’Ajuntament de Martorell ha reivindicat en diverses ocasions ser 
inclòs dins de la zona 1 del sistema tarifari integrat de la xarxa de transport metropolità. 
Actualment, hi ha quatre estacions que pertanyen a dues zones tarifàries diferents donen servei 
als veïns de Martorell: Martorell Vila-Castellbisbal pertany a la zona 2 i les de Martorell Central 
(de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGCC) i de Renfe) i Martorell Enllaç formen 
part de la zona 3.   
Aquest fet suposa un greuge comparatiu per molts martorellencs, que pel mateix servei, com 
pot ser anar i/o tornar de Barcelona a Martorell, paguen un bitllet molt més car només pel fet de 
viure en barris diferents dins el mateix municipi i accedir al ferrocarril en una estació diferent. 
Tots els veïns de Martorell haurien de poder utilitzar totes les estacions que donen servei al 
poble amb la mateixa zona tarifària. A més, municipis geogràficament més llunyans de 
Barcelona es troben inclosos dins de la zona tarifària 1, quan Martorell les té entre la zona 2 i la 
zona 3.  
El ple de l'Ajuntament també ha reclamat en múltiples ocasions les inversions pendents per part 
del Ministeri de Foment. L'estació Martorell Central de la Línia Llobregat-Anoia de FGC va 
entrar en funcionament durant el mes de maig de 2007. Situada a pocs metres de l'estació de 
Rodalies Renfe, des de la seva concepció l'objectiu era crear una única estació intermodal amb 
un intercanviador entre els dos serveis ferroviaris i connectant amb l'autobús urbà i interurbà, 
per tal de facilitar l'ús del transport públic, en la línia d’integració de serveis de transport 
recollida en el pla director d’Infraestructures.  
El Ministeri de Foment tenia previst construir un enllaç directe entre l'estació d'ADIF i la de 
Ferrocarrils que, deu anys després, encara està pendent de construcció. Cal tenir en compte 
que la part més important de la inversió (cobriment de vies) ja ha estat realitzada, deixant 
l'espai preparat per la nova estació i la connexió de les andanes, una actuació que ja disposava 
d'un projecte realitzat per INECO i treballat conjuntament per l'Ajuntament i la Generalitat.  
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS 
1.Reclamar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) les següents actuacions a Martorell:  
a.- Sol·licitar que totes les estacions que donen servei al terme municipal de Martorell formin 
part de la mateixa zona tarifària. 
b.- Sol·licitar la reconsideració del mapa de zones del sistema tarifari integrat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, fent que Martorell passi a formar part de la zona 1 del sistema 
tarifari fins que no entri en vigor la nova T-Mobilitat. 
2.Reclamar al Ministeri de Foment les següents actuacions a la xarxa ferroviària a Martorell: 
a.- La finalització de les actuacions que permetin que l'Estació de Martorell Central actuï com a 
una veritable estació intermodal entre els serveis de Rodalies RENFE i Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC), tal i com estava previst des del seu inici.  
b.- L'execució d'actuacions per minimitzar l’impacte acústic dels trens als barris de Can 
Carreras i Camí Fondo. 
3.Notificar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i al Ministeri de Foment el contingut 
d’aquesta moció així com al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a 
l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). 



 
El regidor Sr. Sergio Rodríguez diu: Buenas, nosotros des de nuestro grupo Som Martorell 
nos queremos adherir a esta moción porque como ya preguntamos en otros plenos, nos 
interesaba el tema, saber cómo avanzaba y la única forma es pidiendo que por favor que se 
hagan actuaciones. Nos queremos adherir a esta moción. Muchas gracias.  
 
El regidor Sr. Vicente Casal diu: Sí, el otro día ya estuvimos comentando en la Junta de 
Portavoces, no sabía exactamente cómo había ido, hace años en el 2007 se hizo la estación 
central, se ha hecho casi todo y supongo que con la crisis se pararon muchas inversiones por 
parte del Ministerio de Fomento, como la conexión que va por ejemplo desde la autovía para 
coger la autopista que va a Rubí, como otras tantas, y en esta moción evidentemente en 
defensa del interés de los ciudadanos de Martorell, vamos a votar a favor. Porque he sido 
estudiante, porque he ido a Barcelona en tren, porque evidentemente cada vez es más caro, y 
ahora con la crisis. Evidentemente pues entendemos que Martorell, comentamos somos de los 
pocos pueblos que en 2 estaciones diferentes tenemos 2 tarifas diferentes, y sí, solicitar al 
Ministerio de Fomento que acabe tanto las obras para conectar lo poco que queda, y realice las 
inversiones necesarias para el impacto acústico de los elementos afectados de Can Carreras. 
Nuestro voto va a ser positivo. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Fent una mica de memòria, que també la feia una mica el 
senyor Esteve, aquesta estació intermodal va ser programada al 2007 a Martorell. Va ser quan 
vas fer la negociació i es va planificar i 11 anys més tard encara està per veure que es faci. De 
fet, una moció similar vam aprovar ara fa tot just 1 any, al mes de febrer del 2017, que feia 
referència a un sistema tarifari integrat també. Ha passat 1 any i encara tampoc tinc el resultat. 
Quan ens van proposar la moció, vam rebre una trucada d’una persona de l’equip de Govern i 
els hi vam fer una proposta que no ha estat recollida però que creiem votarem a favor de la 
moció, perquè creiem que es recull el que es recull estem totalment d’acord, però creiem que 
es podia ser una mica més ambiciós amb aquesta moció o amb aquest pla de mobilitat que 
sempre hem demanat del transport públic i sostenible per a Martorell. Lo que els hi dèiem, per 
exemple, era que una esmena que nosaltres hem fet sempre és que aquesta estació 
intermodal aprofitem i allà puguem tenir també una estació d’autobusos centralitzada a 
Martorell que ja sigui comarcal i també local, o sigui, com a altres municipis o altres grans 
ciutats d’Espanya, o de Catalunya o del món, a la mateixa zona tenen les estacions 
d’autobusos i estacions també fins i tot de bicicleta i també que ho tinguin tot recollit al mateix 
lloc. Creiem que això ho podríem tenir en aquella zona i seria un lloc ideal. I després, per una 
altra banda, aquí en aquesta moció estem totalment d’acord com hem dit, però sí que creiem 
que es podria anar una mica més enllà. Anar una mica més enllà, em refereixo a lo que sí que 
ens afecta com a municipi sí que ens afecta no tant com a demanar fora i fer des d’aquí, que 
seria un pla integral local per potenciar el transport públic urbà i interurbà a Martorell. Per 
exemple, el Pla de mobilitat, ho comentava amb el secretari, porta 5 anys en un calaix pendent 
d’una aprovació, una rectificació, alguna cosa, no ho sé, ara ho comentàvem que la última 
publicació o la última notícia que hi ha és del 2012. Creiem que seria bo que aquest pla de 
mobilitat tirés endavant, no sé quin és el problema exactament, ho desconec quin és el 
problema, però que a Martorell 5 anys més tard, encara no tinguem pla de mobilitat, i és un pla 
de mobilitat que per la informació que tinc, va redactar la Diputació de Barcelona, ha estat 
consultat i està molt avançat, no sé quin és el problema perquè no s’acabi d’aprovar, això és 
una competència municipal que tenim i que crec que són deures que tenim i que hauríem 
d’assumir. Com dèiem, fa 5 anys que està aturat si ho consulten ja està publicat a la Diputació 
de Barcelona l’estudi, el pla de mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic, i creiem que 
està molt bé. No entenem, si ara vostè té l’oportunitat, ens explicarà perquè fa 5 anys que està 
aturat.  
Altres temes que crec que s’haurien d’incloure, sinó en aquesta moció, que ja els hi dic que 
votarem en contra, es si amb el pla integral, a favor perdó, el pla integral per potenciar el 
transport públic seria per exemple incloure temes del bus municipal, de l’autobús municipal que 
creiem que és un tema que, no sabem si està del tot aprofitat, les notícies que tenim és que 
bueno, no sé si té gaire freqüència, si no té gaire freqüència, crec que és un tema que s’hauria 



 
de posar a sobre de la taula per intentar potenciar-lo i que la gent de Martorell el conegui i el 
faci servir el més possible.  
Un altre tema que sí que sembla per les informacions que tenim, que estan tractant també, amb 
els sindicats de SEAT i de les grans empreses és el transport des del nucli urbà fins als 
polígons industrials de Martorell que actualment és en transport privat perquè no hi ha una altra 
possibilitat, i els accessos tenen bastantes dificultats sobre tot a primera hora del matí i a les 
16,30h de la tarda.  
Un altre seria, que anava enllaçat amb el d’abans, potenciar el transport públic per a la mobilitat 
urbana, o sigui, el bus urbà potenciar-ho perquè la gent el fem servir més quan ens haguem de 
desplaçar.  
Una altra seria potenciar l’ús de la bicicleta a Martorell, no tenim ni un metre de carril bici, no 
tenim estació per deixar bicicletes, crec que és un llarg recorregut important que hauríem de 
fer, fins i tot enllacar-ho amb tot el tema de les vies verdes i temes que vindran segurament i 
que crec que seria molt bo potenciar-ho sobretot perquè sigui una unió entre barris de 
Martorell, que actualment estan una mica, bueno poc connectats. 
I per últim tractar d’una vegada per totes el tema dels camins escolars segurs, sabem que a 
l’últim procés de participació ciutadana va haver, una de les propostes que va ser sinó 
m’equivoco guanyadores, que anava en aquest sentit, ens agradaria potenciar tot això i que la 
gent que ha de portar els seus nens/es a l’escola ho facin d’una manera més segura i sobretot 
d’una manera més sostenible, que no anant a la porta dels col·legis amb el seu cotxe privat. Tot 
i això per això lo deia i li vaig dir a la persona de l’equip de govern que em va trucar, que els hi 
votaríem a favor, que estàvem totalment d’acord amb aquestes dues reclamacions que es 
feien, però si que posàvem sobre la taula coses que sobretot  afecten al govern de Martorell, a 
la ciutadania de Martorell i els 21 regidors que  estem aquí, que creiem que podem potenciar i 
que els emplacem a continuar en aquest camí. 
  
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Nosaltres de forma breu, ja ha sortit abans l’exposició que ha 
fet el Sr. Esteve aquesta és una moció que en diferents formats, també ho ha comentat el 
company Simón, ja s’havia presentat en alguna altra ocasió, sobretot lo de l’estació intermodal, 
que és una reivindicació que nosaltres en concret Sr. Esteve el PSC sempre el trobarà al seu 
costat, per donar suport, i per anar a on sigui per intentar desencallar aquest tema, que com 
vostè ha dit  dura ja uns quants anys, masses anys, però si que en concret la moció té dues 
parts, té el tema tarifari, té el tema de l’estació intermodal, si que m’agradaria que vostès 
poguessin acceptar en el punt b, a on parla l’execució d’actuacions per minimitzar l’impacte 
acústic dels trens als barris de Can Carreras i Camí Fondo, ja va sortir en l’altra moció que es 
va fer ara fa un temps, que també aparegués el barri de Can Casas, on per cert passen tots els 
trens de doble competència de RENFE i FGC que van a portar les seves peces a la factoria 
SEAT, m’agradaria que pogués sortir també en aquest cas l’afegitó els barris de Buenos Aires i 
Can Carreras, que tornés a sortir, ja va sortir en el seu dia en altra moció que es va aprovar per 
unanimitat també en el barri de Can Casas que alguns veïns depèn de d’indret on visquin 
acaben patint  aquesta contaminació acústica. 
I pel que fa el tema tarifari l’Alcalde ho va explicar en el que va ser la junta de portaveus, com a 
mínim te dues parts, el fet de l’agravi de ser dos zones tarifaries, que és la 3 i la 2, depèn a on 
agafis el tren, ha sortit ben explicat aquí parlàvem de memòria de la junta de portaveus, que pot 
haver-hi  una diferència de 10 € de la zona de la part de dalt, per dir-ho així, als que agafen el 
tren a la part de baix. I ja no parlem res de la tarifa 1, que entenc que és una llàstima que no 
s’hagi pogut activar  encara la T mobilitat i tinguem que estar encara amb l’agravi aquest que 
deia entre 2 i 3, jo crec que una petició bona és poder com a mínim que tots els punts de 
Martorell tinguessin la mateixa zona tarifaria, especialment la que sigui més econòmica 
evidentment, i en el que és la zona 1, en el seu dia ja vam votar a favor, ja vam explicar que és 
un tema que va molt relacionat i pensem que de forma injusta pertany o no a l’àrea 
metropolitana que tindrien els ciutadans de Martorell el mateix dret a tenir aquesta zona tarifaria 
ja no dependrà de nosaltres, però ja li comento Sr. Esteve que en temes com aquests de 
reivindicacions de passar a zones tarifaries que es puguin beneficiar les butxaques dels 
ciutadans de Martorell, ens hi trobaran, i per tant votarem a favor.     



 
El regidor Sr. Lluís Esteve diu: Bàsicament la moció se centra en dos temes molt concrets i 
evidentment el Sr. Simón feia referència a propostes de màxims que podíem incloure i que són 
línies de treball a desenvolupar i que no estan excloses pel fet de què avui aprovem una moció 
bàsicament en dues reivindicacions molt concretes, una és tarifaria perquè els veïns de 
Martorell que bàsicament utilitzem l’estació de Can Carreras quan comprem una T10 de 3 
zones estem pagant 27,40 €, mentre que els veïns de la vila que agafen els FGC a l’estació de 
Martorell-Vila estan pagant 7,30 € menys, però és que a més a més veïns d’altres poblacions 
que tenen una.., que estan a la zona 1, estan pagant 10,20 €. Per tant nosaltres reivindiquem 
que des del punt de vista econòmic els veïns de Martorell puguem comprar la T10 d’una zona a 
aquest preu de 10,20 €. Fent referència a la T10 perquè probablement és de les targetes més 
utilitzades eh, però si posem l’exemple de la Tmes, Tmes d’una zona val 54 € i la de 3 zones 
en val 102, per posar un exemple molt concret. Per tant la reivindicació d’aquesta moció 
bàsicament és en aquesta línia. 
La segona línia de reivindicació és en el tema d’infraestructures amb dues vessants, el 21 de 
maig de 2007, aviat farà 11 anys, es va construir una nova estació de FGC i veiem com a 
mostra una valla que és present des de que van acabar aquelles obres que correspon a l’espai 
a on hauria d’haver l’estació d’ADIF, de RENFE, que no s’ha acabat de construir mai, i per tant 
reivindiquem aquest espai, reivindiquem  aquesta estació intermodal perquè en el seu moment 
ens van dir que ens construïen una estació intermodal que no fa intermodalitat, i evidentment a 
partir d’aquí podem treballar altres aspectes de la interconnexió amb altres elements de 
transport. 
I l’altre reivindicació també en el tema d’infraestructures va relacionada amb el tema de la 
millora de l’impacte acústic, evidentment tots els trams de Martorell a on realment i ha impacte 
acústic, parlàvem dels barris de Can Carreras i Camí Fondo perquè històricament és on hi ha 
hagut la reivindicació més important. També recordo fa aproximadament dos anys els veïns de 
Can Casas van fer també la reivindicació com ja ha explicat el representant del PSC, per tant 
reivindiquem doncs aquesta solució  acústica a tots el emplaçaments a on hi ha via ferroviària i 
que afecten els veïns de Martorell, moltes gràcies a tots pel seu suport.   
 
El Sr. Alcalde diu: Entenc, Sr. secretari, que afegiríem, si tot la resta de grups està d’acord, el 
barri de Can Casas com deia el Sr. Tomás, efectivament hi ha una via ferroviària que passa per 
allà, si,si,si ho sé Sr. secretari, dic que primer, sinó hi cap inconvenient posarem aquesta 
esmena, per tant aquí a l’acord 2b. posem l’execució d’actuacions per l’impacte acústic dels 
trens als barris de Can Carreras, Camí Fondo i Can Casas eh, aquest seria l’afegitó  
 
Se sotmet a votació l’esmena que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
A continuació se sotmet a votació la moció que és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
Martorell està situat en una cruïlla geogràfica on conflueixen algunes de les infraestructures 
més transitades de l’Estat, cosa que converteix el nostre municipi en un important nus de 
comunicació i de transport de persones i mercaderies. Una de les prioritats de l’Ajuntament és 
que aquestes infraestructures contribueixin a millorar la vida de les persones mitjançant la 
promoció del transport públic d’acord amb les seves necessitats, d’una manera útil i eficient, a 
la vegada que també contribueixen decisivament a l’hora de generar activitat econòmica i 
ocupació al nostre poble i la seva àrea d’influència. 
És per això que el Ple de l’Ajuntament de Martorell ha reivindicat en diverses ocasions ser 
inclòs dins de la zona 1 del sistema tarifari integrat de la xarxa de transport metropolità. 
Actualment, hi ha quatre estacions que pertanyen a dues zones tarifàries diferents donen servei 
als veïns de Martorell: Martorell Vila-Castellbisbal pertany a la zona 2 i les de Martorell Central 
(de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGCC) i de Renfe) i Martorell Enllaç formen 
part de la zona 3.   
Aquest fet suposa un greuge comparatiu per molts martorellencs, que pel mateix servei, com 
pot ser anar i/o tornar de Barcelona a Martorell, paguen un bitllet molt més car només pel fet de 



 
viure en barris diferents dins el mateix municipi i accedir al ferrocarril en una estació diferent. 
Tots els veïns de Martorell haurien de poder utilitzar totes les estacions que donen servei al 
poble amb la mateixa zona tarifària. A més, municipis geogràficament més llunyans de 
Barcelona es troben inclosos dins de la zona tarifària 1, quan Martorell les té entre la zona 2 i la 
zona 3.  
El ple de l'Ajuntament també ha reclamat en múltiples ocasions les inversions pendents per part 
del Ministeri de Foment. L'estació Martorell Central de la Línia Llobregat-Anoia de FGC va 
entrar en funcionament durant el mes de maig de 2007. Situada a pocs metres de l'estació de 
Rodalies Renfe, des de la seva concepció l'objectiu era crear una única estació intermodal amb 
un intercanviador entre els dos serveis ferroviaris i connectant amb l'autobús urbà i interurbà, 
per tal de facilitar l'ús del transport públic, en la línia d’integració de serveis de transport 
recollida en el pla director d’Infraestructures.  
El Ministeri de Foment tenia previst construir un enllaç directe entre l'estació d'ADIF i la de 
Ferrocarrils que, deu anys després, encara està pendent de construcció. Cal tenir en compte 
que la part més important de la inversió (cobriment de vies) ja ha estat realitzada, deixant 
l'espai preparat per la nova estació i la connexió de les andanes, una actuació que ja disposava 
d'un projecte realitzat per INECO i treballat conjuntament per l'Ajuntament i la Generalitat.  
Per tot el que s’ha exposat, el Ple adopta els següents acords: 
Primer.- Reclamar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) les següents actuacions a 
Martorell:  
a.- Sol·licitar que totes les estacions que donen servei al terme municipal de Martorell formin 
part de la mateixa zona tarifària. 
b.- Sol·licitar la reconsideració del mapa de zones del sistema tarifari integrat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, fent que Martorell passi a formar part de la zona 1 del sistema 
tarifari fins que no entri en vigor la nova T-Mobilitat. 
Segon.- Reclamar al Ministeri de Foment les següents actuacions a la xarxa ferroviària a 
Martorell: 
a.- La finalització de les actuacions que permetin que l'Estació de Martorell Central actuï com a 
una veritable estació intermodal entre els serveis de Rodalies RENFE i Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC), tal i com estava previst des del seu inici.  
b.- L'execució d'actuacions per minimitzar l’impacte acústic dels trens als barris de Can 
Carreras, Camí Fondo i Can Cases. 
Tercer.- Notificar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i al Ministeri de Foment el 
contingut d’aquesta moció així com al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a 
l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). 
 
6. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECAT I ERC PER A 
L'OBTENCIÓ DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA. 
 
La regidora Sra. Núria Canal llegeix la moció: 
El Programa Ciutats Amigues de la Infància, liderat per UNICEF Comitè Espanyol, té com a 
objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen (ONU, 1989), de 
la qual el nostre país és signatari, en l'àmbit dels Governs Locals. 
El programa Ciutats Amigues de la infància té com a pilars fonamentals, el disseny de 
polítiques públiques eficaces que es basin en la Convenció sobre els Drets del Nen 
(enfocament de drets i d'equitat); la promoció de la participació infantil i adolescent (enfocament 
de participació) i l'impuls d'aliances entre tots els actors relacionats amb la infància a nivell 
municipal (enfocament ALIA). 
El Programa Ciutats Amigues de la Infància es va engegar a Espanya l'any 2001 i compta amb 
el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) i l'Institut Universitari UAM-UNICEF de Necessitats i Drets de la 
Infància i l'Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Comitè Espanyol. 
A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comitè Español 
reconeix als Governs Locals que compleixen amb els requisits establerts a aquest efecte, que 
es recullen en el document de Bases de Convocatòria Segell CAI 2017-2018. 



 
Considerant que el Programa Ciutats Amigues de la Infància i el Segell de Reconeixement 
Ciutat Amiga de la Infància afavoriran els interessos de la població en general i de la infància 
en particular; considerant, a més, que el nostre municipi compleix amb els requisits estipulats a 
les bases de la convocatòria oberta per UNICEF Comitè Espanyol; i manifestant la nostra 
voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen 
al nostre municipi. 
Proposem al Ple Municipal l’adopció del següent acord: 
Sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol iniciar els tràmits per a l'obtenció del Segell de 
Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància; així com comptar amb el seu posterior suport i 
col•laboració per al desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques 
d'infància i adolescència al nostre municipi. 
 
El regidor Sr. Vicente Casal diu: Solamente para posicionar el voto, estamos de acuerdo con 
la moción, con la protección a la infancia y es un orgullo que Martorell pueda pertenecer a, 
tener este sello de ciudadanía a la infancia, nuestro voto evidentemente va a ser positivo.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Per aclarir una mica en què consisteix lo que aprovem avui, 
i lo que aprovem és que iniciem els tràmits perquè Martorell pugui ser, pugui obtenir el segell 
reconeixement ciutat amiga de la infància, Martorell encara no té, el document de bases al que 
vostè feia esment CAI 2017-2018 hi ha algunes ciutats o pobles que estan dintre  i es tractaria 
d’una   renovació, en aquest cas Martorell no està dintre i demanem poder entrar. 
Que comporta això de què Martorell entri a formar part o tingui aquest segell? Això comporta 
bàsicament que és un pla a 4 anys, que es tracta de redactar un pla conjuntament amb els 
agents socials de Martorell i amb els infants de Martorell i aquest pla consisteix doncs hi ha una 
planificació, objectius, indicadors i demés i estem totalment d’acord, a la primera part d’aquest 
projecte que avui encetem ja diu reunió informativa amb els demés regidors i partits polítics i 
entitats de Martorell que estem totalment d’acord i participarem com no,  si que creiem que és 
una llàstima que Martorell l’únic que té és de 2011, llavors no podem aprofitar aquesta tasca 
que altres municipis que el tenen més actualitzat, que estigui aprovat abans d’12 mesos i 
poden actualitzar aquesta tasca, Martorell no ho té, o com a mínim no ho he sapigut trobar, 
més enllà del què va aprovar el seu dia el govern del Salvador Esteve, el 2011, o sigui aquesta 
tasca la comencem de 0 perquè no la tenim feta, però estem totalment d’acord.  
En aquest document de bases n’hi ha una altra proposta que els hi posem sobre la taula, 
perquè també ens afegim i també actuem. O sigui hi ha una altra proposta que diu que és 9è 
certamen de bones pràctiques amb aquesta mateixa convocatòria. Els hi oferim la possibilitat i 
ens sumarien entrar en aquest certamen. Que comporta aquest certamen de bones pràctiques, 
diu textual: 
Les organitzacions interessades podran presentar en aquesta convocatòria una bona pràctica 
que haurà d’emmarcar-se dintre d’unes de les següents categories:  
-planificació urbana sostenible realitzada per la infància i l’adolescència, aquesta planificació 
l’ajuntament de Barcelona ja l’ha encetat, o sigui que ja alguns altres ajuntaments que van una 
mica més enllà, o sigui podem sumar-nos. 
Una altra categoria a la que podríem presentar una bona pràctica, programes eficaços 
d’atenció a la infància i a l’adolescència més vulnerable. 
-estratègies innovadores de participació infantil i adolescent. 
-abordatge de problemes de violència en els àmbits educatius, xarxes socials i espais 
comunitaris  
-models exitosos d’inclusió  social, ja sigui de gènere,  cultural, ètnic i econòmic 
-campanyes efectives dirigides a la millora del benestar de la família i l’adolescència  
I per últim una bona pràctica la qual podríem fer i presentar i tindríem aquest reconeixement 
seria l’aplicació de l’agència 2030 o l’agència habitat 3 en l’àmbit local amb un enfocament des 
de la infància. 
Si ens presentem a aquest certamen i encetem aquest camí, les entitats que han de participar 
a banda d’ajuntament són centres educatius, associacions, fundacions, AMPAS,  o etc, 
associacions que defensin els drets de la infància a Martorell. O sigui que com els hi deia 



 
totalment a favor de la moció que presenten, però els hi fem també aquesta proposta d’intentar 
també, perquè també és de la UNICEF i està a la mateixa base i crec que seria molt positiu per 
tots plegats.       
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Simón deixi’m dir-li  per això que no és veritat que partim 
de 0, perquè tenim un pla aprovat des de l’any 2011, el que vostè vol dir és l’han de renovar o 
actualitzar, totalment d’acord amb vostè, però no partim de 0, tenim un pla, digui, digui Sr. 
Simón 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Si es consulta les bases a la pàgina 10 diu, que si el pla té 
una vigència més enllà d’12 mesos no es pot fer ni esment, o sigui que   
 
El Sr. Alcalde diu: Ho sabem, per això volem iniciar el tràmits, si vostè mira les bases són molt 
rigoroses i nosaltres el que volem, perquè és un segell de qualitat, per accedir a aquest segell 
de qualitat has de tenir una sèrie de ítems, és a dir d’indicatius que els tens que tenir tots sinó 
no el tens, per això ens hem ficat com a repte i ho votem al ple, que vostès ens donin el suport 
que crec que ens donaran. Per tant a l’infància hem fet moltíssimes coses  a banda del què 
hem de fer ara per obtenir aquest segell, com per exemple és el consell d’infància que ara hi és 
o els pressupostos participatius només per nens, que som l’únic poble que ho fa, és a dir 
destinar una partida perquè els nens diguin en les escoles en què volen destinar aquells diners, 
que són 40000 € i que cap més poble ho fa. Per tant jo crec que amb  la infància precisament  
tenim una especial sensibilitat i volem obtenir aquest segell de qualitat, és un segell de qualitat 
que el dóna la UNICEF , és a dir i que és molt rigorós tal com vostè veig que de manera 
aplicada m’ha mirat les bases.   
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Bé vagi per davant que el nostre grup està molt a favor 
de l’esperit d’aquesta moció pensem que comptar amb el suport d’UNICEF pot contribuir a 
millorar les politiques d’infància i adolescència a Martorell, de fet s’ha pogut comprovar que els 
municipis que s’han adherit al programa han desenvolupat plans que també contribueixen a 
promoure la participació ciutadana i la generació d’ocupació. A més promou els pressupostos 
participatius i els nens i nenes podem formar part del projecte, però sobretot promou la 
implantació de polítiques municipals que s’han d’acreditar i és un model de gestió local pel que 
fa a les politiques d’infància i adolescència. Per tant s’ha de veure aquesta qüestió com el 
compliment d’una sèrie de requisits que reclama UNICEF on s’ha de posar de relleu una forma 
de treballar participativa, és a dir s’ha de fer pedagogia sobre el que vol dir la participació 
ciutadana i ha d’haver una bona planificació i una coordinació continuada en el temps. 
El nostre grup espera que l’equip de govern tot això ho tingui en compta i estem convençuts 
que ho tindrà i que es realitzi un bon estudi a Martorell que sigui realista el més objectiu 
possible de la situació actual de la infància i adolescència. Al marge de exposat el nostre grup 
va mirar les bases de la convocatòria 2017/2018 i hem observat que existeixen uns terminis per 
lliurar la documentació de les diferents fases de les que consta aquesta convocatòria. A la fase 
de manifestació d’interès posa que la data límit per lliurar els diferents documents, dels quals 
es troba la moció aprovada que esperem que s’aprovi avui aquí al ple, consta que aquest 
termini diguem-ne que arriba fins el 31 de gener del 2018, per tant ja hem passat aquesta data, 
imagino que això no suposarà cap impediment o inconvenient presentant les diligències 
oportunes per continuar amb el procés de certificació. La resta de fases, la presentació de 
documents principals i transparència he vist que tenen un termini que va més enllà pel mes 
d’abril i fins i tot juny. Per tant encara estem dins d’aquests terminis fixats insisteixo per 
UNICEF. 
Per finalitzar agrairíem novament al equip de govern que ens mantingués informats a la resta 
de grups que formen aquest consistori de com s’estigui desenvolupant tot aquest procés de 
certificació, i com he deixat entreveure a l’inici de la intervenció, el nostre grup amb tota la 
voluntat vota a favor d’aquesta moció.  
 



 
La regidora Sra. Núria Canal diu: Primer de tot disculpeu el comentari Sr. Carvajal se m’ha 
escapat en el sentit de què realment els terminis que és una cosa que veig que li preocupa 
molt, en el termini aquest de 31 de gener ja el vam fer, que és una carta senzillament conforme 
des d’alcaldia l’Alcalde com a president es comprometia a poder tirar endavant tots aquests 
tràmits, llavors fins el 30 d’abril que és quan s’ha de lliurar tota la memòria. Per tant és cert que 
hi ha una sèrie de compromisos i de dates però en aquest cas la del 31 de gener ja està 
tramitada.  
Dit això si que m’agradaria començar dient-li que de fet Martorell el que treballa és per 
incorporar la idea de què la infància forma part de l’actiu d’un país que és present i que també 
serà el seu futur, per tant els infants d’avui són definits segons la llei d’infància com a subjectes 
de drets de present i com la base de la societat del futur. És per això que invertir en infància 
significa assegurar tant els seus drets de present com a invertir en el futur de la nostra societat i 
és en aquest sentit i aquest objectiu que  com a poble, com a Martorell i com administració hi 
estem treballant i seguirem treballant. Efectivament com vostès ja han dit en les seves 
intervencions o programes ciutats amigues de la infància és una iniciativa internacional liderada 
per UNICEF des de l’any 2001 que pretén millorar el benestar de la infància impulsant 
politiques municipals que garanteixin el desenvolupament d’infants i adolescents  amb un 
enfocament bàsicament de drets. Aquest programa que té com a pilars fonamentals el disseny 
de polítiques públiques eficaces que es basin en la convenció sobre els drets dels infants, la 
promoció de la participació infantil i l’impuls d’aliances entre sectors relacionats amb la infància 
a escala municipal ens assembla des del govern doncs que és un programa interessant per dur 
a terme i per iniciar aquest camí. 
Efectivament ser ciutat amiga de la infància el que coneixem amb la ????? CAI,    vol dir 
treballar des de diferents enfocaments com són, i molt importants tots 3, com és el treball en 
xarxa, és a dir desplegar polítiques locals basades en la col·laboració entre governs locals o 
altres institucions públiques, organitzacions socials. Per tant això amb el que vostè comenta Sr. 
Simón evidentment que comptarem amb el suport dels qui vulguin participar. També l’altre pilar 
fonamental és la participació, donar veu els infants perquè la seva opinió i propostes es tinguin 
en compte en les decisions dels governs local, de les organitzacions i de les persones  adultes 
en general, això efectivament com ja ha comentat el Sr. Alcalde, tenim el consell d’infants, 
tenim el tema dels pressupostos participatius, per tant amb tot això hi creiem i ho potenciarem i 
ho impulsarem a la vegada. També tenim l’enfocament principal d’equitat, és a dir inclusió 
social en l’àmbit local focalitzant accions dels grups més vulnerables, és a dir fer un esforç per 
protegir els infants que tenen més risc d’anar enrere i l’altre pilar fonamental que ja l’ha apuntat 
el Sr. Simón és l’enfocament en l’agenda 2030, és a dir incorporar agendes internacionals  que 
requereix una implementació des de l’àmbit local amb una mirada molt més global. 
Dit això reconèixer Martorell com a ciutat amiga de la infància vol dir entre d’altres reconèixer 
un model de gestió amb un enfocament  de drets de la infància mitjançant la concessió 
d’aquest segell de reconeixement ciutat amiga de la  infància, vol dir també que es basa en un 
diagnòstic de la realitat dels infants i de  la localitat  elaborat de forma participativa, vol dir que 
el govern local té com a interlocutor un òrgan de participació d’infant i adolescència dinàmic, i 
vol dir també que en el disseny d’implementació del seguiment i l’avaluació d’aquesta política 
les autoritats locals i l’equip tècnic treballen en xarxa, tant dins de la cooperació com 
externament. Per tant veuran que complim amb els requisits bàsics per poder-nos presentar  a 
la convocatòria del segell CAI   que  per nosaltres senzillament el que significa és el primer pas 
per començar un camí de millora continua, en som conscients, cap al ple compliment dels drets 
dels nens/es i adolescents, tant en l’àmbit local com en l’àmbit més extens. Per tant en aquest 
camí  si que ens agradaria poder comptar amb l’ajut i el suport de tots els partits que tenim 
representació en el consistori i des d’aquí doncs els agraïm d’avançada el seu suport i 
aprovació per tal de poder sol·licitar de forma unànime iniciar els tràmits per l’obtenció d’aquest 
segell de reconeixement ciutat amiga de la infància per la convocatòria 2017-2018 pel nostre 
poble Martorell.   
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Regidora Canal no dubti que comptarà amb el nostre vot 
a favor en aquesta moció i amb tota la voluntat que li comentàvem abans. En referència a això 



 
que feia vostè esment dels terminis de lliurar aquests documents la fase que jo li feia al·lusió en 
aquesta primera fase a on vostè molt bé ha explicat que s’ha enviat aquesta carta manifestant 
l’interès, consten també altres documents que s’han d’enviar i un d’aquest és aquesta moció 
d’avui que portem a ple i que en teoria s’aprovarà, però insisteixo eh, son dates que fixa la 
UNICEF, no és que ens preocupi com a grup massa aquestes dates, vull dir que suposo que 
UNICEF en aquest sentit serà bel·ligerant i mostrarà la seva flexibilitat i desprès justament  
 
 El Sr. Alcalde diu: Bel·ligerant no Sr. Carvajal 
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: perdó flexible, gràcies per la correcció, benèvol en tot cas 
i aquesta carta que vostè feia esment també, nosaltres no hem sapigut veure l’expedient 
d’aquesta carta, llavors ens agradaria tenir vista o el motiu de perquè no hi és l’expedient. 
 
El Sr. Alcalde diu: Abans de donar-li la paraula a la Sra. Canal, ja li contesto jo, perquè les 
cartes que jo signo normalment sé el que poso, i com aquest és un programa el d’UNICEF, que 
és un programa genèric i que a més a més i ha unes bases estrictes com vam veure que el 
termini era abans d’aprovar la moció vam enviar la carta dient que no la podíem aprovar abans 
del 31 de gener perquè el ple de gener ja estava passat i vam demanar si hi havia cap 
problema en aprovar-la al febrer i ens van contestar dient que no hi havia absolutament cap 
problema, tot i que vostè com que veig que a vegades quan diem les coses no se’n refia massa 
ja li farem arribar còpia de la carta i de l’escrit perquè ho tingui present. 
 
La regidora Sra. Núria Canal diu: Només comentar Sr. Carvajal que agrair la seva 
predisposició i el seu suport. Efectivament la moció a més a més dóna un punt positiu cara al 
reconeixement per obtenir el segell, i per tant doncs moltes gràcies i evidentment els terminis 
són els que són i treballarem per donar compliment.  
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
El Programa Ciutats Amigues de la Infància, liderat per UNICEF Comitè Espanyol, té com a 
objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen (ONU, 1989), de 
la qual el nostre país és signatari, en l'àmbit dels Governs Locals. 
El programa Ciutats Amigues de la infància té com a pilars fonamentals, el disseny de 
polítiques públiques eficaces que es basin en la Convenció sobre els Drets del Nen 
(enfocament de drets i d'equitat); la promoció de la participació infantil i adolescent (enfocament 
de participació) i l'impuls d'aliances entre tots els actors relacionats amb la infància a nivell 
municipal (enfocament ALIA). 
El Programa Ciutats Amigues de la Infància es va engegar a Espanya l'any 2001 i compta amb 
el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) i l'Institut Universitari UAM-UNICEF de Necessitats i Drets de la 
Infància i l'Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Comitè Espanyol. 
A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comitè Español 
reconeix als Governs Locals que compleixen amb els requisits establerts a aquest efecte, que 
es recullen en el document de Bases de Convocatòria Segell CAI 2017-2018. 
Considerant que el Programa Ciutats Amigues de la Infància i el Segell de Reconeixement 
Ciutat Amiga de la Infància afavoriran els interessos de la població en general i de la infància 
en particular; considerant, a més, que el nostre municipi compleix amb els requisits estipulats a 
les bases de la convocatòria oberta per UNICEF Comitè Espanyol; i manifestant la nostra 
voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen 
al nostre municipi. 
Per tot el que s’ha exposat, el Ple adopta el següent acord: 
Sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol iniciar els tràmits per a l'obtenció del Segell de 
Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància; així com comptar amb el seu posterior suport i 
col·laboració per al desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques 
d'infància i adolescència al nostre municipi. 



 
 
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA AMB L'ADHESIÓ DE MOVEM MARTORELL ENTESA I SOM MARTORELL 
PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE 
REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS. 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez llegeix la moció:  
Exposición de motivos. El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con 
mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%). 
Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de 
pensiones. Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la 
sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits 
constantes y crecientes; y con el nuevo mecanismo de revalorización, que se 
desvincula del poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el importe 
de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena a los pensionistas a un 
progresivo empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho mediante la imposición, sin 
diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con estas 
políticas el PP está preparando el camino para los Fondos de Pensiones privados, en 
detrimento del Sistema Público de Seguridad Social. 
Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo 
de las pensiones, sensac ión de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el 
Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de 
injusticia en aquellos que contribuyen al sistema pero dudan de que éste les pueda 
proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi 
absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos 
por el sistema. 
El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio 
permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de 
contar con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 
8.95 millones de euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como 
consecuencia del préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad 
Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay 
que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 
millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe 
de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al 
pago de las pensiones en el periodo 2012 - 2017. El año 2018 ha comenzado en la 
misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo 
y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con un crédito 
de 15.000 millones de euros. 
El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad 
Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente 
como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando 
surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De 
no haber sido utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas 
aportaciones, sólo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo 
de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en el año 2018. Es 
decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto. 
Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en 
consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, 
de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al 
Sistema. 
Los socialistas consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de 
Seguridad Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal 
en la reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas 



 
destinadas a garantizar  el futuro  del Sistema  Público de Pensiones:  recuperando  el 
Pacto de Toledo y el diálogo social; aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que 
promueva derechos laborales y empleo de calidad; y estableciendo una fuente 
complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los PGE, como en la 
mayoría de los países de nuestro entorno. 
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partit deis Socialistes de Catalunya con la 
adhesión de Movem Martorell Entesa y SOM Martorell propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Martorell los siguientes acuerdos: 
1. Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo 
de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del ROL 5/2013 y, de 
forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor  de Sostenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 
2. Revalorizar las pensiones de acuerdo con la previsión de inflación prevista para el 2018, 
no inferior al 1,5%. 
3. Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que 
reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte 
correspondiente a partir del 1de enero de 2019. 
4. Reiterar la petición de derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (la reforma laboral) que ha rebajado 
los salarios empobreciendo a las clases trabajadoras, ha abaratado el despido indefinido 
y ha facilitado los despidos colectivos, destruyendo ocupación en el sector público y 
privado. 
5. Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 
2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como: 
a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc.). Si se 
considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de 
los PGE. 
b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual 
que se hace con el resto de organismos públicos. 
6. Incrementar los ingresos del sistema: 
a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con 
ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por 
cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo 
nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos 
que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este 
impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones 
b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. 
7. Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de 
Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites 
a la disposición de fondos con carácter anual. 
8. Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 
40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de 
género): 
a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y 
por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas. 
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la 
pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta 
alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las 
mujeres. 
9. Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de "reequilibrio presupuestario", 
un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de 
ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los 
años 40 del siglo XXI. 
10.Trasladar los siguientes acuerdos al Parlament de Catalunya, al Congreso de los 
Diputados, al Ministerio de Ocupación y Seguridad Social, a la Diputació de Barcelona, a la 



 
Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a los 
sindicatos CCOO y UGT, y al Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 
 
El regidor Sr. Vicente Casal diu: Me la había preparado, después de ver la moción me había 
preparado aqui una lista.. Yo entiendo que esta moción la presenten los compañeros de MM, 
SM, partidos que no han gobernado, lo que pasa es que yo escuchar a un socialista hablar 
de pensiones me viene al recuerdo que el único partido que ha gobernado España que las ha 
congelado han sido ustedes, está bien o sea como moción está bien, a mi me gustaría que  mi 
madre ganara 500 € más de pensión y como dice el Sr. Casasayas cuando negociamos 
presupuestos, no se trata de hacer la lista de los reyes magos, pues voy a subir un 1,5 y 
porque no un 4 ó un 5? Todo esto hay que pagarlo, las pensiones al final se pagan de los que 
cotizan de acuerdo? Y evidentemente si hay un partido que está desautorizado para hablar de 
creación de empleo y de defensa de las pensiones es el PSOE, ideas tenemos todos, han 
tenido años para ponerlas en movimiento, llamen ustedes a Susana Díaz que las pongan en 
Andalucía la zona con más paro de España, paro femenino también. Yo veo los acuerdos ya 
mira dice el 4º, reiterar la petición  de derogar el Real Decreto la reforma laboral, cual la del 
PP? La suya no, la del 2010 no, esa creó mucho empleo subió las pensiones. 
Luego volvemos un poco al populismo, impuestos extraordinarios a la banca, que  me parece 
bien, también han tenido tiempo para hacerlo, y a las transacciones financieras, si creen que 
arreglar los problemas de este país es subiendo impuestos, impuestos a la banca, pues ya me 
dirán como, para pedirle impuestos a la banca hay que estar limpio con la banca y ustedes 
también les deben dinero a la banca su partido, como casi todos los partidos que estamos, 
queda muy bien meterse con la banca, pero al final todos dependemos de los bancos. 
Básicamente introducir en el pacto de Toledo un principio de reequilibrio presupuestario, la 
mejor y única manera que hay de salvar las pensiones es crear puestos de trabajo y 
evidentemente se pueden mejorar cosas, a mi insisto me gustaría no que subieran un 0,25, me 
gustaría que subieran más, pero las pensiones hay que pagarlas y cuando tu gobiernas tienes 
que tomar decisiones, yo con el papel en la mano, el entrenador malo gana todos los partidos 
en la pizarra 3-0 antes de salir, pero al final el rival juega, de acuerdo? bueno pues gobernar no 
es fácil, en todos los estamentos, ni a nivel municipal, ni a nivel autonómico ni a nivel general, 
entonces todos aquellos partidos que hemos tenido responsabilidades de gobierno, tenemos o 
hemos tenido, a veces tenemos que ser un poco consecuentes con lo que decimos o con lo 
que promovemos porque tiempo hemos tenido para llevarlo a cabo. 
      
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bé en aquesta moció i sobretot a la part dispositiva poca 
gent pot estar en contra, la part dispositiva el que està dient és incrementem les pensions, que 
reduïm la bretxa entre homes i dones, està exposant coses que tots estem d’acord. Nosaltres ja 
dic que els hi votarem a favor no pot ser d’una altra manera, però una vegada vist això el que 
trobo que és, pot ser és innecessari no penso defensar-ho, però si que penso donar algunes 
dades, el que és innecessari és que tota la documentació sigui no tant buscant el benefici final, 
que és aquest d’incrementar les pensions, disminuir bretxes salarials, etc, etc   sinó que 
l’objectiu sigui el de carregar-se el PP, que ja m’està bé, però em fa l’efecte que millor  centrar-
nos més en el tema que en definitiva estem buscant que és el de les pensions, l’increment de 
les pensions em sap greu però m’ha trepitjat una mica el que anava a dir jo, la part més 
important o l’efecte  més important que pot tenir les pensions és la creació  d’ocupació. Amb la 
creació d’ocupació és a on les pensions a una situació de més confortabilitat, tots aquests fons 
de pensions que hi havia van ser en època, es van anar creant a èpoques a on hi havia molta 
ocupació hi havia molts menys aturats. Tot això que també dic home que ho escrigui el PSOE i 
de la manera que ho escriu com a mínim em dóna que pensar perquè tota la merma de 
pensions  va començar quan des de l’any 2008 fins al 2011 amb el govern de Zapatero, vam 
passar de 2380000 aturats a 5290000 van adherir quasi bé 3000000 més d’aturats en 4 anys 
de l’època Zapatero. Això va provocar evidentment que els ingressos que hi ha a la Seguretat 
Social disminuïssin, que les pensions, el volum de la pensió no la pensió individualitzada que 



 
cobra cada persona, però si el volum de pensions per molta més quantitat de gent que anés 
detraient diners de la reserva del fons de pensions i ens trobem que no han aconseguit donar-li 
la volta en el tema de l’atur, no han aconseguit baixar dels 3700000 aturats que és lo que 
teníem, sinó m’he malfixat a finals de l’any 2017. 
Potser si que és veritat que per tornar a generar més ocupació com la que teníem abans de 
l’any 2008, potser si que seria necessari derogar unes certes lleis, bàsicament la reforma 
laboral, però sobretot el que es necessita és incentivar, en la meva opinió, incentivar l’iniciativa 
privada que és la que en realitat ha de crear més llocs de treball, i en aquest  moment això no 
s’està fent. Per lo tant com  conclusió només dir-les-hi que en els moment en què tinguem més 
ocupació serà molt més fàcil actuar sobre les pensions, mentre no sigui això evidentment 
l’única solució que hi ha a curt termini és que siguin alimentades les pensions a través dels 
pressupostos de l’estat, d’això no hi ha altra dubte, si és a través d’un crèdit, o és a través 
directament sobre els pressupostos de l’estat, jo crec que no és significatiu d’una manera o 
d’un altra, però si que evidentment si la cosa continua tal com està ara, que el pagament de les 
pensions contributives bàsicament són superiors a lo que s’ingressa a la seguretat social són 
els pressupostos de l’estat els que tindran que dotar diners per poder pagar aquestes pensions. 
Jo no sóc tant agorero com diu aquí, jo crec que l’estat té prou capacitat  com per a través dels 
pressupostos de l’estat, hi hauran altres coses que no es podran fer, però el tema de les 
pensions jo crec que és un tema intocable, és un tema que aquí diuen que proposen una 
pujada d’1,5, jo crec que 1,5 de les pensions que hi ha, sobretot de les pensions mínimes és 
absolutament insuficient perquè tindrien que anar a unes pensions més elevades. Però bé com 
que a la part dispositiva  estem absolutament d’acord, no tant en els motius que ens han portat 
a la situació actual, nosaltres votarem a favor de la moció. 
 
La regidora Sra. Laura Ruíz diu: Como la moción és en castellano me permitirán, ahora se 
me ocurría mientras la leía  la compañera del PSC, y últimamente se cuestiona que los hijos/as 
de la inmersión lingüística no somos capaces de hablar catalán y castellano a la vez, me 
permitirán que empiece la intervención en castellano y la terminaré en catalán. Es sistema de 
pensiones actual y la seguridad social tiene tres problemas, el primero es  que gobiernan un 
partidos neoliberales, como por ejemplo el PP, que prefiero fomentar el ahorro privado y las 
pensiones privadas en lugar de pensar que la mayoría de los trabajadores probablemente no 
puedan permitirse acceder a sistemas privados de pensiones. Gobiernan partidos neoliberales 
que prefieren, y en alusión a la intervención que hacía el regidor Casasayas, centrarse en 
como recortar y redistribuir ese importe que tenemos para poder seguir alimentado un sistema 
de pensiones además de la creación de empleo, redistribuir lo que tenemos en lugar de fijarse 
en que no ingresamos, porque no ingresamos lo suficiente ese es el primer problema, el 
segundo problema es como apuntaba el Sr. Casasayas y también el Sr. Casal con una forma 
cínica e hipócrita de decirlo, como si no tuviera el carnet del PP en el bolsillo es la precariedad 
que tenemos actualmente, son los salarios de miseria, son los contratos temporales, el fraude 
de ley, los falsos autónomos, es la economía sumergida, los trabajos en negro, todo esto, en 
gran parte todo esto está fomentando una enfermedad que ya teníamos de antes, pero que se 
acrecentó, primero con la reforma laboral del PSOE, pero después y mucho más grave que esa 
primera la del PP que nos ha llevado a una situación trágica de regulación de las relaciones 
laborales.  
I l’última de les malalties i canvio d’idioma és el paràsit de la corrupció i la evasió fiscal  90.000 
milions d’€ que es deixen d’ingressar cada any, cada any per evasió fiscal, i no cal que 
enumerem els casos de corrupció que aquí, tant a l’antiga convergència, actual   
 PDeCAT amb el 4%, com el PSOE amb els casos de corrupció dels EREs en Andalusia, 1200 
milions d’€, entre 843 i 1200 milions d’€ el que ens ha costat, el que no s’ha ingressat degut a 
aquest cas de corrupció, i del PP ya ni hablemos, al PP entre Lezo, Púnica, Gürtel se’ns en van 
però milions d’€, milers de milions d’€ que no ingressem per culpa de l’evasió fiscal. Desprès 
ens anem al Leo Messi, al Cristiano Ronaldo, els equips de futbol i la norma la sicav, la norma  
frau fiscal que hi ha a aquest país, i això són diners que es deixen d’ingressar. Per tant per 
parlar del sosteniment del sistema de pensions i de la seguretat social hem de parlar de 
polítiques que estiguin interessades en no afeblir l’estat, polítiques que no siguin neoliberals dit 



 
d’una altra manera, segon  una voluntat de recuperar com a mínim, si és que alguna vegada ho 
hem tingut, recuperar els nivells de qualitat de feina que tenien com a mínim abans de la 
reforma laboral del PP i millorar-lo òbviament, perquè el que teníem tampoc és que fos per a 
tirar cohetes. I en tercer lloc una lluita clara contra l’evasió fiscal i la corrupció, sense aquestes 
tres mesures aprovar mocions amb les quals òbviament estem a favor, promocions i 
declaracions a favor del sosteniment del sistema de pensions és si més no insuficient. 
Nosaltres des de MM òbviament sabem que des d’un ajuntament lluitar contra la corrupció i 
l’evasió de la resta de l’estat és complicat, però bueno com a mínim fem la nostra diagnosi, les 
tres malalties que considerem que té aquest sistema i per culpa de les quals les pensions estan 
com estan a dia d’avui amb un dèficit de quasi 20000 milions d’€ que tanca el 2017 el sistema 
de seguretat social.  
 
El Sr. Alcalde diu: Per cert no cal que demani permís per parlar en castellà, perquè en aquest 
país parlem indistintament castellà i català, encara que algú cregui que no, que no en sabem 
parlar castellà, parlem castellà i català sense cap mena de problema  
 
La regidora Sra. Remedios Márquez diu:  En primer lugar dar las gracias a los grupos que 
han dado apoyo a esta moción. Sr. Casasayas esta moción que usted solo la  parte dispositiva 
es lo que está de acuerdo, le diré que en el congreso ha sido aprobada por su  grupo y también 
por ERC y por el PP, por la mayoría, menos ciudadanos que se abstuvo, es decir que es una 
moción que se ha ido presentando en distintas poblaciones, ha sido aprobada con el voto a 
favor de su grupo 
Esta moción que hoy hemos debatido tiene diferentes objetivos, a los ya extensamente 
expuestos en la propia moción, tanto en la exposición como en los acuerdos, estoy también de 
acuerdo que si hubiese un empleo de calidad seguramente la hucha de las pensiones subiría 
porque al tener empleo tan precario los ingresos merman. 
Me gustaría completar los mismos con las siguientes consideraciones. 
El sistema público de pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de 
redistribución de la riqueza. 
La redistribución de la renta pensamos que tiene un papel fundamental en la política 
económica. 
El objetivo que se pretende es la de disminuir las diferencias de renta que reciben las 
diferentes clases sociales o los distintos factores productivos; siendo otro de los objetivos la 
reducción de las desigualdades sociales 
Se trata de un sistema del que nos sentimos muy orgullosos, todo y que lamentablemente las 
políticas del PP están poniendo en riesgo su sostenibilidad provocando el empobrecimiento de 
los pensionistas 
Como pensamos, no puede ser de otra manera, nosotros defendemos un nuevo modelo para 
reequilibrar el sistema de pensiones y evitar su progresiva desaparición, para lograr este 
reequilibrio y así eliminar el déficit estructural del sistema de pensiones, existen dos modos 
posibles de hacerlo, 
Uno el que defiende el Partido Popular consistente en lograr ese equilibrio “ por el lado de 
gastos”, recortando las pensiones y por tanto empobreciendo a los pensionistas con medidas 
como la revalorización insuficiente y constante de las pensiones al 0,25% favoreciendo los 
esquemas privados de la jubilación 
Y el que defendemos nosotros consiste en mantener el gasto en pensiones, racionalizar otras 
partidas de gastos e incrementar los ingresos del sistema. 
El Partido popular propone diferentes mecanismos para recortar gradualmente los gastos en 
pensiones: 
1º Mantener una revalorización anual de las pensiones al 0,25% independientemente del nivel 
de la inflación, con lo que en 10 años estas habrán perdido un 17,5% del poder real 
2º Fomentando los planes privados de pensiones 
Es por ello que debemos proponer garantizar el nivel de pensiones actual en términos de su 
revaloración  anual con el indice de inflación 
 



 
En conclusión uno de los objetivos de la moción es defender nuestro actual modelo de 
pensiones, convencidos de que se puede asegurar su sostenibilidad y su eficiencia, tanto para 
los pensionistas actuales, como para los que accederán a una pensión y así como mantener 
pensiones  suficientes y actualizadas según la evolución de los precios 
No solo se trata de un tema económico , que SI... pero sobre todo se trata de un tema de 
dignidad con un colectivo que con su esfuerzo y trabajo han contribuido a una sociedad más 
justa e igualitaria, no podemos quedarnos impasibles con el agravio que están sufriendo 
“Por unes pensiones dignes 
“contra las pensiones de miseria” 
“no al 0,5%” 
Finalmente, 
-invitar a toda la ciudadanía a las concentraciones y manifestaciones que se llevaran a cabo 
como protesta el próximo jueves 22 de febrero, siendo las mas cercana en Barcelona 
-A que todos los jubilados devuelvan las cartas donde el Ministerio les comunica el 0,25% de 
aumento en las pensiones,  
- Y a la participación en la recogida de firmas en contra de este aumento  y que se llevara a  
cabo en las próximas semanas 
Sin más, volver a dar las gracias los grupos que han dado apoyo  esta  moción y a todas las 
persones que nos acompañan en este pleno  para dar su apoyo. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 19 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 i 
Herrera, Albert Fernández Claramunt, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, 
Asunción Moreno López, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus, Sergi Corral i Barón i 
Sergio Rodríguez Márquez. 
- 1 abstenció del senyor Vicente Casal Carriedo. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de 
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%). 
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. 
Amb les seves polítiques d'ocupació el Govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat 
econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents; i 
amb el nou mecanisme de revaloració, que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de 
sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de l'esperança de vida, es condemna als 
pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant la imposició, sense 
diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques 
el PP està preparant el camí per als Fons de Pensions privats, en detriment del Sistema Públic 
de Seguretat Social. 
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les 
pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les 
seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al 
sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 
anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en que algun dia puguin 
contribuir i ser protegits pel sistema. 
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent a un espoli permanent al Fons de 
Reserva de la Seguretat Social. 
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, de comptar amb 
66.815 milions d'euros a finals de 2011, se situa, en el dia d'avui, en 8.095 milions d'euros, i 
que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192 milions 
d'euros de l'Estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 
de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 
milions d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons per import de 93.251 



 
milions d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en 
el període 2012 - 2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en comptes de 
plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i el Diàleg Social, ha decidit seguir 
endeutant a la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros. 
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social duta a 
terme pels governs socialistes a 1989 i recollit posteriorment com una recomanació del Pacte 
de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre 
el sistema, entorn de l'any 2023. Si no hagués estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 
milions, fins i tot sense noves aportacions, només basant-se la seva pròpia rendibilitat. En 
canvi, de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà 
totalment buida a l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys abans del previst. 
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la 
garantia no només de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions futures. 
Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al Sistema. 
Els socialistes considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social 
s'ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta 
Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del 
Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou 
Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat; i establint una font 
complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels 
països del nostre entorn. 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Martorell adopta els següents acords: 
Primer.- Tornar al consens de 2011 derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la 
legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de manera 
íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del 
Sistema de Pensions de la Seguretat Social. 
Segon.- Revaloritzar les pensions d'acord amb la previsió d'inflació prevista per al 2018, no 
inferior a l'1,5%. 
Tercer.- Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les 
pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 
de gener de 2019. 
Quart.- Reiterar la petició de derogar el Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures 
urgents per a la reforma del mercat laboral (la reforma laboral) que ha rebaixat els salaris 
empobrint les classes treballadores, ha abaratit l'acomiadament indefinit i ha facilitat els 
acomiadaments col·lectius, destruint ocupació al sector públic i privat. 
Cinquè.- Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als Pressupostos Generals de 
l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com: 
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc.). Si es 
considera necessari mantenir alguna hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels 
PGE. 
b) Les despeses de gestió de les Entitats Administratives de la Seguretat Social, de la mateixa 
manera que es fa amb la resta d'organismes públics. 
Sisè.- Incrementar els ingressos del sistema: 
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, amb 
ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els ingressos per 
cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos 
extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat 
espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha de servir per 
contribuir al rescat del sistema públic de pensions. 
b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social. 
Setè.- Millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la gestió del Fons de Reserva 
a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició de 
fons amb caràcter anual. 
Vuitè.- Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 
40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere): 



 
a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de 
cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes. 
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar la pensió 
de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública fins a assolir el 60% 
de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària a les dones. 
Novè.- Introduir en el Pacte de Toledo, un nou principi de "reequilibri pressupostari", un 
concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos 
cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI. 
Desè.- Traslladar els següents acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al 
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a la Diputació de Barcelona, a l'Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, als sindicats CCOO i UGT, i al Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE GENER DE 
2018. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Gràcies Sr. Alcalde de forma molt breu es una pregunta o un 
comentari sobre dues de les resolucions que passen avui en concret la 149 del 23 de l’1 on 
parla i em sembla una bona idea l’aprovació del reglament dels esport col·lectiu dels amb els 
autobusos del municipi de Martorell per l’inici del expedient i per que ens congratulem de que hi 
haurà presencia a part de l’Alcalde i del regidor oportú i dels tècnics, un dels membres de cada 
un dels grups municipals he mirat la resolució m’agradaria saber si no  ja m’ho diran quines son 
les previsions per poder tirat en davant aquesta comissió i poder fer i que em sembla una  molt 
bona idea aquest reglament l’altre es la 166 també del 23 de l’ 1 on parla de que l’ Ajuntament 
demana un subvenció en concret a l’Agencia Catalana de l’Aigua una subvenció per un import 
de 500.000 euros per sufragar parcialment la inversió de la construcció d’ una estació de 
tractament d’aigua potable de Martorell per l’eliminació del cloro, ferro i manganès un etap   
recordem que ja en el seu dia es va aprovar aquest projecte nosaltres vam traslladar una 
pregunta i vostès van comentar davant d’aquella pregunta que es tindria que fer càrrec de tot el 
cost, com ja estava en el seu moment aprova en el plec  i en concret amb l’annex 6 l’empresa 
subministradora que era Sorea no ens sembla malament però ens ha sobta que  tenint en 
comte que es aquesta entitat o aquesta empresa qui te que fer el pagament d’aquesta planta a 
l’ajuntament demani una subvenció  entenem per  intenta que sufragar menys del cost 
recordem 2.300.000 euros  també igual que la d’abans pregunta si queda condicionada la 
construcció d’aquesta planta aquestes subvenció o es a mes a mes. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies li respondrem a les dues, perquè això li vam dir un dia quan 
tingui preguntes de sobre els decret ha de fer-ho en l’apartat de preguntes que normalment ja 
ho fa, es que vostè sempre juga sempre amb els diferents punts dels dia no passa res però 
m’agrada com vostè sap ser ordenat i  rigorós i per això ja li he dit alguna altra vegada li torno a 
dir però no passa res li contestaré ara mateix. 
La primera és una comissió de redacció. La comissió de redacció de qualsevol reglament 
sempre te un membre de cada grup municipal això no és nou per tant el que fem es aprovar 
per resolució d’alcaldia en forma de decret que s’ inicia la, el procés per crear aquest nou 
reglament que un cop que s’hagi redactat es portarà en sessió plenària per aprovar-lo i com 
tots el reglaments sempre hi ha un membre de cada grup municipal en la comissió de redacció 
d’aquest reglament que a vegades es una sessió a vegades son dues a vegades tres en funció 
del text original i de les aportacions que es puguin fer com vostès per altra banda ja coneixen. 
En quan a la segona l’Etap ,vostè ha fet els deures a mitges li explicaré el perquè, perquè en el 
plec de condicions del contracte administratiu de concessió de servei municipal d’aigües al 
igual que a tots els serveis municipals d’aigües en concessió les inversions obligades sempre 
van contra tarifa, que vol dir això, que en funció de la inversió que es faci després allò es 
trasllada a la tarifa que en el llarg dels períodes dels anys del període de concessió que hi ha el 



 
seu corresponent cost financer per tant es com si l’ajuntament fes aquesta inversió i la 
trasllades als usuaris això ho diu en el plec de condicions que vostè no s’ha llegit del tot i en el 
contracte administratiu no el de Martorell en el de totes les concessions, sempre hem dit que un 
dels avantatges de les concessions administratives es que  les inversions  les fa els 
concessionari les dilueix en el temps i les trasllada a la tarifa, es a dir, el cost usurari, per tant si 
nosaltres fem aquesta inversió, es a dir, no l’ajuntament de Martorell sinó tal com diu vostè el 
concessionari que en aquest cas es Sorea doncs el que ha de fer és la inversió, i aquella 
inversió primer s’ha aprovar el projecte, per que si un projecte adequat per junta de govern 
d’aquest ajuntament, aquest projecte ells el licitaran, l’adjudicaran tiraran endavant i faran l’Etap 
que per cert, si deu vol la farem aviat perquè dins del termini que teníem en el contracte doncs 
es farà l’ Etap que com vostès sabem i recordem es la planta de tractament de ferro i 
manganès, clorurs per aprofitar tota l’aigua dels nostres pous perquè nosaltres tenim sistema 
de captació propis d’aigua el problema es que els nostres pous no els podem aprofitar com 
vostès molt be saben perquè la meitat del pou, es a dir, les mares del pou estan plenes de ferro 
i manganès i això requereix d’un tractament a part de la potabilitzadora normal, llavors aquesta 
inversió si l’ aconseguim que sigui mes barata per tant que tinguem una subvenció publica en 
aquest cas de l’ Agencia Catalana de l’Aigua que es l’organisme  competent en aquesta 
matèria com vostès també saben doncs el que farem serà  reduir el cost  i pet tant el trasllat 
d’aquesta inversió a l’usuari ,primera que serà molt mes petit i segona doncs que  com vostès 
sabem i aquest es l’avantatge de les concessions és que la inversió  es dilueix en el temps, per 
tant això que jo em pensava que això vostè ja ho sabia Sr. Tomàs o no s’ha llegit be la 
concessió és a dir el plec de condicions i el contracte administratiu de concessió o se li ha 
escapat però això crec o en alguna altre ocasió sempre li hem dit que es les inversions no es 
que vagin a càrrec de Sorea, sinó que Sorea es qui les ha de fer però les inversions son de 
l’Ajuntament de Martorell concessionària les fai qui les trasllada a la tarifa via usuari i aixòs es 
el que les hi  hem explicat sempre i que a mes a mes  està en el contracte administratiu de 
concessió com amb tots els contractes administratius de concessió que es fan en el serveis 
municipals d’aigua de tots els pobles de Catalunya per cert. l 84% dels municipis de Catalunya 
que tenen el servei municipal d’aigües d’aquest tipus. Si ha alguna qüestió mes sobres els 
decrets de les  resolucions  de l’alcaldia? No. 
Passem al següent.  
 
Es dóna compte. 
 
9. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, SUBSCRIT EN DATA 9 DE 
FEBRER DE 2018, ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ I 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL RELATIU A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ I L’ADQUISICIÓ DE L’EQUIPAMENT D’UNA LLAR RESIDÈNCIA PER A 
DISCAPACITATS INTEL•LECTUALS (EXP. 81/2018). 
 
La regidora Sra. Cristina Dalmau diu: Hola de nou, bé doncs avui passem a donar compte 
del conveni de col·laboració amb l’Arc de Sant Martí amb el qual es preveu la construcció d’un 
complex d’habitatges per a 48 persones amb discapacitat intel·lectual amb diferents intensitats 
de suport en el terreny annex d’atenció diürna, el complex funcionarà de forma coordinada amb 
el serveis amb els serveis que ja ofereix Arc de Sant Marti, amb la construcció d’aquests 48 
habitatges es dona resposta a les demandes realitzades per entitats i usuaris de Martorell, 
augmentem el nombre de places incorporem un servei que fins ara no es disposava al municipi 
,actualment Martorell disposa del Centre especial de treball de Can Cases i d’un centre 
d’atenció diürna Can Serra, tots dos de titularitat municipal i des del 2007 el centre d’atenció 
diürna amb el projecte de col·laboració entre l’ Ajuntament  i la Fundació Arc de Sant Martí , 
amb aquest nou equipament es completen i milloren el serveis i la construcció  i d’un recurs 
residencial que donarà resposta a les necessitats de la població amb discapacitats intel·lectuals 
i també a les seves famílies. Amb l’aprovació d’aquest conveni esta previst doncs que entri en 
funcionament aquest complex residencial durant l’any  2019 en aquest sentit creiem que podem 
estar orgullosos i poden afirmar que en aquest moments son un municipi amb una sensibilitat  



 
especial amb les persones amb discapacitat intel·lectual, fins ara ja ho havíem fet amb els 
diferents serveis que ja oferíem i ara amb aquest nou servei encara mes per que donem 
resposta a una demanda com li deia d’entitats i usuaris, el numero de places residencials de la 
zona s’ha mantingut des de l’any 2012 però la demanda ha augmentat  i ara mateix l’única 
manera de accedir a una plaça d’aquest tipus es la baixa d’un altra usuari, s’ ha detectat una 
gran demanda d’usuaris d’aquestes places especialment per a persones amb necessitats amb 
suport extern i generalitzat en aquest sentit cromitzem el nucli familiar a Martorell ja que fins ara 
moltes de les famílies que havien d’optar per un ingrés sempre era lluny del seu domicili amb 
residencies que evidentment estaven altres municipis. La prioritat doncs amb aquest conveni es 
donar la resposta a aquestes famílies que desitgen un trasllat també del centre residencial a un 
recurs mes proper, tan per la família com  doncs evidentment  per la persona que d’aquesta 
manera pot mantenir un contacte quotidià com el te fins al moment. Amb aquest complex 
residencial culminem el projecte que es va iniciar, que va iniciar a l’any 2007 la Fundació Arc de 
Sant Martí i amb el suport del nostre Ajuntament a va fer ja en el seu moment la creació del 
Centre d’atenció diürna ja en aquell moments es va detectar aquesta necessitat i es una 
necessitat que ha anat creixent en els darrers anys, i doncs per aquest motiu en aquests 
moments si ha cregut oportú donar suport, incloure la construcció d’aquest complex residencial 
nou recurs i la nomeno així expressament no parlen pròpiament d’una  residencia encara que 
moltes ocasions ens referim així, però si voldria fer enfasi en que es un complex residencial per 
que fuig del concepte tradicional d’aquests tipus d’institució, i plantegen un complex amb uns 
habitatges en els quals els usuaris podran viure de manera individual i però també podrien 
viure en parella segons l’elecció i fomentant la seva autonomia en aquest sentit també creiem 
que cal donar importància a la incorporació de 8 places de respir, es a dir ,que les persones 
puguin fer hi també estades temporals es una necessitat que també s’ha que de vegades n’és 
urgent, sobretot  per poder donar , resposta a la necessitat de la cura del cuidadors que avui en 
dia estan a càrrec d’aquestes persones i d’aquesta manera doncs poder-los proporcionar un 
temps de descans i donar respostes a  situacions familiars imprevistes, com per exemple pot 
ser una malaltia o mort sobrevinguda d’un familiar o d’un cuidador.  Amb aquest complex 
residencial dons ampliem la cartera dels serveis de Martorell oferint un nou servei, ens manté 
com a capdavanters en el nostre entorn amb politiques d’atenció a les persones  en definitiva 
l’objectiu es que puguem tancar el circuit vital d’aquestes persones, de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i que, i que tots i que totes les seves contingències estiguin totalment 
cobertes.   
Avui doncs ens congratulem doncs de podem donar compte de la signatura d’aquest conveni 
per que creiem que es una cosa important. Gràcies i bona nit. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu:  Gràcies sr. Alcalde, gràcies Sra. Regidora per la extensa 
explicació i que compartim amb la seva integritat , nomes mirant el conveni del que avui es don 
compte m’agradaria llegir el que eren els antecedents i motivació en el seu moment  tot i que, la 
regidora ho ha dit de passada, que en data 20 de gener de 2007, les entitats esmentades en 
aquell conveni van signar el contracte administratiu a la concessió administrativa d’us privatiu 
del be de propietat de l’ajuntament de  Martorell, situat a l’avinguda Camí fondo,18-20, finca 
registral numero tal en el foli tal i en el registre de la propietat de x, de conformitat amb el referit 
contracte i el plec de condicions del qual es regeix l’objecte de la concessió administrativa 
atorgada a la Fundació privada Arc de Sant Martí, en una primera fase la construcció i posterior 
gestió i explotació del centre d’atenció especialitzada  i servei de teràpia ocupacional. En una 
segona fase la construcció posterior i gestió i explotació de llar residencia de discapacitats 
intel·lectuals només dir que la regidora ha fet esment  de la  Fundació Arc de Sant Martí en 
aquell any 2007, qui va signar  tots aquells acords s’ha oblidat de dir  en aquell moment be, es 
va signar igual que  el que avui aquest conveni qui havia en l’ Ajuntament aquell moment, que 
era l’Ajuntament tripartit amb el partit socialista esquerra republicana i amb iniciativa per 
Catalunya, ens congratulem l’únic que  espero que s’activi vostè ha dit i jo ho he en el conveni 
que en  principi en el 2019 tindria que tirar-se endavant nomes fer una reflexió que per tirar 
endavant aquest conveni després de que es va fer com deia els antecedents i motivació el 30 
de gener de 2007, amb tota les legislatures que han passat ningú, hem tingut que esperat 11 



 
anys perquè això sigui factible, entenem que la crisi, tot això ho entenem, però que  ens 
congratulem de que es pugui fer, gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, hem donat compte, però com sempre algú fa trampes al 
solitari i com que la regidora pròpiament no tingui aquesta informació però jo si que la tinc   per 
que jo en aquella època ja era regidor doncs li explicaré que  va fer l’Ajuntament de Martorell i 
crec que va ser una bona feina, va ser fer la cessió del terreny i la direcció d’obres i el projecte, 
però no va aporta ni 5, això no ho ha dit, no va aportar ni 5, no va fer cap aportació econòmica, 
no va fer cap subvenció econòmica, la grandesa d’aquest conveni i li puc que son de les coses 
de les quals quan deixi de ser Alcalde estaré més orgullós per haver participat es fer un 
 conveni en el qual l’Ajuntament de Martorell aportarà màxim 1.500.000 d’euros  que no  hi ha 
cap ajuntament del voltant  i ho hem mirat, cap residencia  de gent amb discapacitat 
intel·lectual que ho hagi fet cap ajuntament cap i vostè el que diu es que es va  cedir el terreny i 
que en el terreny es deia quina primera fase la Fundació Arc de Sant Martí construiria un centre 
d’atenció diürna pagat i suportat amb el seus recursos i que en una segona fase es faria una 
residencia per pagada amb els seus recursos i vostè diu i per que no s’ha fet amb aquests 11 
anys? Home doncs perquè no tenien recursos estan fàcil com això i ha sigut l’ajuntament que 
 ha dit escolta,  això ho hem de fer realitat i hem de fer una subvenció  nostra que no es nomes 
dinerària, sinó que es el projecte , per que el projecte sap vostè que esta valorat en 145.000 
euros ,la redacció del projecte, mes la direcció tècnica ,que esta valorada en 80.000 euros, mes 
un màxim 1.500.000 de euros que aquesta si que es aportació econòmica, sense aquest ajut , 
sense aquest ajut, la Fundació Arc de Sant Marti no podria tirar endavant aquest ambiciós i 
 superpositiu projecte per Martorell  perquè li he explicat abans la regidora Dalmau , a Martorell 
històricament i no ve d’ara, històricament  ha tingut una especial sensibilitat amb els temes dels 
nois i noies amb discapacitat intel·lectual , no mes val a dir que a Martorell, que tinguem un 
centre d’educació especial, que tinguem un centre especial de treball, que tinguem un servei 
 de teràpia ocupacional,que tinguem un servei d’ocupació i  inserció d’aquest nois no es val dir 
que tinguim  la Fundació Arc de Sant Marti amb un centre d’atenció diürna i que ara fa 4 dies 
que crec que vostè ho sap perquè algú li ha dit doncs s’ha creat , a mes a mes, a Martorell una 
fundació que es diu Som Capaços que es per que aquests nois i noies tinguin una tutela legal 
efectiva en el moment en que els seus pares i les seves mares no hi siguin, i el que fem  amb 
aixó es tancar el cercle , ho hem explicat amb diverses ocasions i a mes a mes amb una gran 
acceptació  per part del conjunt de la ciutadania, els nois i noies amb discapacitat  han de 
poder tenir cobertes totes les seves contingències des que neixen fins que traspassen, per que 
 quan un te responsabilitats de govern s’ha de cuidar d’aquells que més ho necessiten i jo li puc 
dir que a Martorell no hi ha ningú que ho necessiti mes que aquests nois i aquestes noies i les 
seves famílies,  per tant no es faci trampes al solitari, és cert que es va fer aquest conveni, és 
cert que es va fer aquesta cessió del terreny, que em sembla molt bé però també és cert que 
l’ajuntament no participava  amb 5 i ara hi posa 1.500.000 d’euros , la direcció tècnica,  la 
redacció del projecte per tant les coses allà on siguin, i estic molt content que l’Alcaldessa 
d’aquell moment i l’equip de govern  d’aquell moment fes la cessió d’aquell terreny per que es 
pogués construir el centre d’atenció diürna i amb una segona fase la residencia per nois i noies 
amb discapacitat, però diem les coses pel seu nom en aquest conveni que te aquí vostè i que 
esta fullejant veurà que no hi ha cap aportació econòmica  sinó  busqui-la  i si la troba , com 
deia aquell “busque compare y si encuentra algo mejor me lo dice” gràcies. 
 
Es dóna compte. 
 
10. INTERPEL·LACIONS.  
 
No se’n van formular. 
 
 
 
 



 
11. PREGUNTES 
 
Respostes a les preguntes “in voce” formulades durant la sessió plenària del dia 15 de 
gener de 2018. 
 
I. 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. 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. Josep Casasayas respon:   Efectivament Sr. Rodríguez tal com vostè deia, éste no es 
el sitio correcto donde debe hacer la pregunta, però sàpiga qui hi ha un, hi ha un projecte doncs 
vostès ja ho saben per remodelació de  l’hospital s’inclou aquest espai, moltes gràcies. 
 
II. Pregunta formulada per la Sra. Laura Ruiz:  
 
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. Lluís Amat respon: Els articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, 53.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 7.6) del Reglament Orgànic de 
l’Ajuntament de Martorell (ROM) i 41.4. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
(ROF), assignen a l’Alcalde l’atribució de presidir les sessions plenàries. 
Tant l’article 77 e) del ROM, com l’article 94 f) del ROF faculten a l’Alcalde per cridar a l’ordre o 
a la qüestió debatuda. En base a aquesta facultat és possible i ajustat a dret la interrupció i la 
intervenció de l’Alcalde per tractar la qüestió debatuda i d’aquesta forma aclarir qualsevol terme 
d’aquesta. 
Al seu torn, tant l’article 85, paràgraf segon, del ROM, com l’article 98.2 del ROF  estableixen: 
“Abans de començar la votació, l’Alcalde o president plantejarà clarament i concisa els termes 
de la mateixa i la forma d’emetre el vot”. La previsió d’aquests preceptes permet a l’Alcalde 
intervenir abans de la votació d’un assumpte per tal de fer els aclariments necessaris si estima 
que la formulació feta pel regidor o per la regidora ponent no és suficientment clara, en ares a 
què no hi hagi dubtes o confusions sobre l’acord a adoptar o, en el seu cas, rebutjar. 
 
III. Preguntes formulades pel Sr. Antonio Carvajal: 
 
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? 

 
El Sr. Josep Casasayas respon:     El servei català del trànsit  i la gran majoria de les policies 
locals de Catalunya, incloent la policia local de Martorell, duent a terme campanyes 
coordinades mensuals adreçades a minimitzar la sinistralitat del trànsit   per aquest motiu es 
duent a terme control diversos amb especial atenció a la conducció  sota els efectes del alcohol 
i les drogues, l’excés de velocitat, utilització de sistemes retenció i conducció utilitzant el telèfon 
o altres mitjans electrònics com a resultat d’aquests controls s’ha pogut constatar un increment 
a les  infraccions abans esmentades que comporten sancions econòmiques i retirada important 
de punts  fet    que s’ha incrementat al concepte d’infraccions de trànsit, no ha variat el criteri a 
l’hora de sancionar, per part de la nostra Policia Local  i es mante el mateix criteri de tolerància 
zero a les infraccions abans esmentades, donat que són causes mes habituals de sinistralitat  
en ferits greus o morts,  o es que vostè tindria una tolerància diferenta a zero en temes como 
l’alcoholèmia , la drogoaddicció al volant, els excessos de velocitat que poden posar en perill la 
integritat de les persones,  es que vostè tindria una tolerància diferenta, probablement , la 
policia local de Martorell anualment realitza formació en la mobilitat segura a les escoles amb 
un resultats excel·lents, segons la valoració de tots els centres escolars de Martorell, aquesta 
formació esta adreçada als actuals usuaris de les vies i propers conductors, per tant és una 
inversió a futur  per millorar la seguretat viaria i la mobilitat igualment la policia local dur a terme 
xerrades als col·lectius més vulnerables, des del punt de vista de mobilitat per informar-los i 
sensibilitzar-los dels hàbits mes segurs em matèria de transit i seguretat, a mes a mes, el que 
diu vostè aquí, el que diu vostè aquí que hi ha un increment de recaptació de 405.624 euros,es 
a dir, mes de 200% no es veritat esta absolutament malament aprengui a llegir les liquidacions 
de pressupost aprengui a llegir les liquidacions de pressupost, no hi ha un increment de 
recaptació de 405.624 euros, es absolutament molt difenrenta  la recaptació. Moltes gràcies. 
 
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? 

 
La Sra. Cristina Dalmau respon:   Hola de nou, les obres de l’espai Muxart s’han 
desenvolupat en el marc del  projecte de Transformes S.M. que preveu la transformació del 
Centre Cultural de Martorell en un noi espai de referència per gent jove. A partir de les 
iniciatives  plantejades en les trobades realitzades durant  l’any 2017 amb responsables 
d’instituts,’entitats juvenils, clubs de musica, tècnics municipals i regidories i amb la participació 
de l’equip de joves impulsors del projecte  format per una 20 de joves voluntaris del nostre 
municipi, això cal afeginr-hi que una enquesta que es va passar a tots els instituts on tots els 
joves dels instituts  van poder participar-hi també, així doncs s’ha transformat  l’espai Muxart del 
Centre Cultural amb un espai polivalent apta para la practica d’activitats culturals i artístiques 
de diferents disciplines  i la planta superior en un espai apta per desenvolupar principalment 
activitats d’arts plàstiques i però també  d’altres, ja que esta equipat per magatzem para peces 
de gran format.  



 
De forma coordinada també s’estan desenvolupant les obres de transformació de l’espai que 
ocupava abans la planta baixa l’ antiga biblioteca on es preveu crear l’espai jove amb una nova 
cafeteria, la reforma de la zona de consergeria, la  supressió de barreres arquitectòniques  de 
la sala de l’auditori i la nova construcció d’una zona de camerins. 
Per altra banda en els nivells superiors es preveu la modificació dels magatzems dels  
despatxos d’entitats, l’ordenació dels espais que ocupen les oficines  administratives de les 
regidories de joventut i de cultura, l’ampliació de l’espai de radio Martorell amb la creació de 
una nova sala per a gravacions amb cabina de so, la  creació d’un espai i multimèdia, un espai 
per fotografia, un espai per DJ,  totes aquestes actuacions es faran de forma progressiva per tal 
de fer-les compatibles amb el manteniment dels usos que actualment es desenvolupen a 
l’edifici que amb aquesta actuació estem segurs que en poc temps esdevindrà un equipament 
de referència per als joves de Martorell i de la comarca.   
Pel que fa a la pregunta del import d’aquesta reforma el cost de les actuacions efectuades en 
l’espai Muxart ha suposat una despesa   65.342,40 euros mes iva. 
També em preguntàvem si aquestes reformes eren provisionals o definitives, els hi haig de dir 
que aquestes actuacions efectuades son definitives,  tot i a que posteriori de totes les reformes 
que s’estan portant ara a terme caldrà equipar els espais als usos que si hagin de 
desenvolupar,  això es fa conjuntament de la ma de l’equip de joves de fet ja fa mesos ens 
estan aportant propostes i pel que fa a la darrera pregunta, en la qual ens preguntaven que on 
estan aprovades aquestes reformes l’obra s’ha executat d’acord a la memòria tècnica valorada 
de reforma interior de l’espai   artístic Muxart centre cultural de Martorell, aquest es l’expedient 
3080/2017 i el document ha estat  aprovat per la junta de govern local de Martorell del dia 22 
de maig de 2017.Gràcies i bona nit. 
 
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? 

 
El Sr. Lluís Amat respon:  Perdó, el tècnic de comunicació i premsa que recentment s’ha 
contractat pel desenvolupar i posar en marxa el protocol de comunicació institucional de 
l’Ajuntament  amb objectiu de millorar la gestió de comunicació corporativa i institucional ja que 
com sap perfectament l’ ajuntament de Martorell no disposa de gabinet de premsa d’alcaldia,  
el departament de comunicació de l’Ajuntament desenvolupa totes aquelles actuacions 
relacionades amb els mitjans de comunicació locals, radio Martorell, canal de noticies,entre 
altres i podem assegurar que els professionals que hi  treballen ho fan de valent i amb plena 
dedicació, de la mateixa manera que ho fa el cap de protocol i relacions institucionals el qual 
desenvolupa de forma eficient la seva feina. Vull recordar que tan el personal del departament 
de comunicació com el de protocol per la seva naturalesa de feina  tenen una dedicació 
complerta que això pot incloure caps de setmana i festius per tant trobem del tot necessari i 
justificat la contractació , d’aquest tècnic de comunicació  i premsa. Pel seu perfil professional i 
experiència que s’ha considerat adequat per a desenvolupar les tasques previstes, així doncs 
és la persona contractada ha realitzat durant 7 anys tasques vinculades a la comunicació 
institucional en l’àmbit parlamentari, desenvolupant tasques de redacció, comunicació i relació 



 
amb els mitjans de comunicació, així com de gestió de xarxes socials corporatives per la qual 
cosa considero oportuna la seva contractació per dur a terme les tasques descrites. 
La retribució Bruta anual s’ajusta a la categoria professional demanada per cobrir aquesta 
plaça i en aquest cas es de  30.000 euros a l’any. Gràcies. 
 
4a.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? 
 
La Sra. Núria Canal respon:  Gràcies, el criteri per contractar els serveis de consergeria 
d’aquesta empresa ha estat el preu, la formació inicial dels seus treballadors, la rapidesa i la 
flexibilitat a l’hora de prestar el servei i el seguiment dels serveis per part d’una persona 
responsable de l’empresa, actualment l’empresa Safis proveeix serveis equivalent a 4 places 
de conserge amb dedicació complerta i 5 amb dedicació parcial i va suposar l’any 2017 una 
despesa 165.079 euros iva inclòs.  
 
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.  
 
El Sr. Josep Casasayas respon: Molt bona nit de nou començaré contestant la primera 
pregunta i la quarta per que és un bati barreig entre les dues, motius en aquestes modificacions 
el cas del patronat respecte a la modificació pressupostària   4/ 2017 augment de  partida 
jurídica i contenciosa de serveis generals de 45.000 euros, son conseqüència del procediment 
judicial numero 753/2011 secció 2 en aquest procediment judicial el tribunal imposa al patronat 
municipal de serveis  d’atenció a les persones a pagar les costes processals fixades per l’òrgan 
judicial a favor de les dues parts demandades, el total acumulat de les costes imposades puja 
42.180,04 euros, i aquests imports s’han  fet ja efectius i no resta cap import pendent a dia 
d’avui.   
En el cas de l’Ajuntament respecte a la modificació pressupostària de 23/2007, son 
conseqüència de la recepció de 2 minutes en concepte d’honoraris  professionals. 
La factura 193/2017 d’intervenció professional d’oposició a demanda interposada per 
Captasolvent  inclosa la segona instancia i la factura 194/2017 intervenció professional  a la 
demanda reconvencional contra Captasolvent inclosa la segona instancia, tot això puja la 
quantitat que hem fet la modificació. 
Respecte als criteris que inicialment  l’equip de govern  va tenir per pressupostar aquesta 
quantitat , en primer lloc cal dir en dues modificacions pressupostàries són de caràcter  
qualitatiu, es a dir no s’està produint un increment de la despesa total del pressupost municipal 



 
sinó que simplement es minoren determinades partides de despesa del pressupost que es 
consideren  reduibles  per augmentar-ne d’altres que necessitem finançament. 
Pel que fa al criteris utilitzats per l’equip de govern cal tenir en compte que les modificacions 
pressupostàries que es fan referència són  de desembre de 2017, es a dir, a punt de tancar 
l’exercici actual, així  el pressupost municipal com tots vostès saben s’elabora durant l’últim 
trimestre de l’exercici anterior a la seva aplicació   i per tant les circumstàncies inicialment 
fiscalment no previstes al llarg de l’execució del pressupost obliguen a efectuar modificacions 
en els crèdits aprovats es per aquest motiu que la llei reguladora de les hisendes locals preveu 
la possibilitat d’efectuar aquestes modificacions. 
En definitiva son dos despeses que hem tingut i que no teníem previstes tenir en el seu inici  
per defensar els drets dels martorellencs davant de demandes que ens han interposat, gràcies. 
 
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. 

 
El Sr. Lluís Amat respon:  Sí, la Sra. Adelina Jiménez Meca  al mes de desembre de 2015 va 
presentar una demanda reclamació de pensió de jubilació  davant del jutjat  social 10 de 
Barcelona contra l’ institut  nacional de la seguretat social, la tresoreria general de la seguretat 
social i l’ajuntament de Martorell, la sra Jiménez  al·lega que va prestar serveis d’ ensenyament 
de labors, professora de tall i confecció a l’ajuntament de Martorell patronat municipal de 
cultura des de l’1 de setembre de  1967 a 31 d’agost de 1984, a dedicació completa però que 
no ho acredita, per la documentació dels llibres d’actes i obrant a l’arxiu de municipal es 
comprova que a l’ajuntament va formalitzar un conveni a favor de la Sra. Jiménez per a la 
prestació de serveis d’ensenyament de labors en el grup escolar Generalísimo  Franco, des del 
dia 1 de gener 1970 al 31 de desembre 1974 a temps parcial però on no figura el numero d’ 
hores, del dia 1 de gener de 1975 al 31 d’agost de 1984 , va prestar els seus serveis al patronat 
municipal de cultura, l’ajuntament aporta un estudi comparatiu de retribucions  i jornades i 
arriba a la conclusió que la Sra. Jiménez  feia una jornada laboral d’una 1hora setmanal, el 
jutjat social numero 10 de Barcelona va emetre sentencia de data 22 de març de 2017  
mitjançant la qual s’estima parcialment la demanda de la Sra. Jiménez i li reconeix serveis 
prestats des de l’1 de gener de 1970 al 31 d’agost de 1984, però no des de l’ 1 de setembre de 
1967 i el dret a percebre la pensió de jubilació per un percentatge de la base reguladora del 
65%  del qual l’ajuntament de Martorell es responsable en un 33% i la seguretat social en un 
32%, la sentencia condemna a l’ajuntament de Martorell a constituir a la tresoreria general de la 
seguretat social el capital necessari perquè es precedeixi l’abonament d’aquesta diferencia de 
prestació  així com anticipar a l’ institut nacional de la seguretat social l’avançament del import  
íntegre.  
El jutge no reconeix la jordana completa demandada per  la demandant, ni tampoc  la jornada 
d’un hora setmanal que diu l’Ajuntament, per tant pren una decisió salomònica,,,, el jutjat social 
numero 10 va emetre una diligencia d’ordenació rebuda a l’ajuntament  amb data 4 de 
desembre de 2017,  mitjançant la qual es fixa el capital cost de la pensió amb un import total de 
la liquidació a ingressar de 52.171,68,  ingrés que es va fer efectiu mitjançant decret 1831/2017 
actualment esta pendent del recurs de suplicació davant  la sala del social del tribunal superior 
de justícia de Catalunya que ha presentat l’ajuntament contra la sentencia del social numero 10 
de Barcelona, per entendre que el percentatge de la base reguladora de la pensió no correspon 
a jornada parcial que feia a l’ajuntament. Gràcies. 
 
 
 
 



 
IV. Pregunta formulada pel Sr. Raúl Rozalén: 
 
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? 

 
El Sr. Josep Casasayas respon:  Li contestaré molt esquemàticament , no s’ha celebrat cap 
procés selectiu per cobrir de forma interina 3 places de caporal, el delegat de personal de 
l’ajuntament de Martorell, Jose Antonio Pérez Checa va presentar  escrit d’impugnació a un 
ordre de comandament de la prefectura de la policia local la impugnació no ha estat resolta 
doncs la prefectura va deixar sense efectes l’esmentada ordre  i no hi ha motius de la 
impugnació per no existir causa que va motivar a aquesta impugnació. Gràcies. 
 
V. Preguntes formulades pel Sr. Lluís Tomàs: 
 
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: 
què 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? 
 
El Sr. Adolf Bargués respon:  Moltes gràcies, els horts que fa vostè esment es l’horta nova 
,que esta aquesta banda del riu anoia. L’escrit que hem adreçat a les persones que treballen en 
els horts situats al marge dret del riu anoia s’ha enviat  pel tal de permetre que puguin realitzar 
correctament la retirada d’eines i altres equipament i així com a procedir al que es la collita de 
les plantacions que puguin disposar o que estiguin amb marxa actualment, tenint en compte 
que totes aquestes persones son coneixedores que estan treballant els horts  a precari ja que 
no disposen de cap mena de títol de propietat del sol on estan situats aquests horts que ells 
mateixos treballen. La previsió que te aquest ajuntament  és eliminar aquests horts il·legals que 
ocupa un espai que hi ha entre l’horta de la Vila i el marge del riu com a  pas previ per 
l’execució com vostès saben del futur parc fluvial. 
A banda d’aquesta actuació durant aquest any es preveu fer la construcció d’un nou pas de 
vianants que substitueixi la històrica  palanca de Cal Griso seguin la mateixa tipologia actual 
que te la palanca del Moli Fariner que connecta la part de Buenos Aires amb la riba del 
cementiri,  la urbanització d’un nou parc i també la zona d’aparcament entre el  carrer 
Montserrat i carrer del Pontarró aquell petit triangle que allà davant  de lo que era el talús , el 
terraplè que es va fer quan es va construir  la nacional II als anys 50 i la creació d’una zona 
d’horts urbans al costat del camp les Carolines amb aquesta darrera actuació es permetrà que 
les persones a Martorell interessades a treballar un hort puguin optar a través del corresponent 
procediment d’ adjudicació probablement  la cabuda que tindrà aquests horts seran una 
seixantena  d’horts, però pensant també amb el parc  fluvial, també treballem convocar un 
concurs per l’assistència tècnica per la redacció del projecte d’actuacions de millora, seguretat 
en front a l’inundabilitat  segons preveu el conveni d’aquest ajuntament també com vostès ja 
se’ls hi va dir  abastament  subscriure  aquest any passat amb l’agencia catalana de l’aigua i 
que preveu que aquesta es faci càrrec del 80 per cent de les despeses derivades d’aquestes 
actuacions. 
La nostra voluntat es que el riu Anoia passi de ser aquesta barrera física entre els barris de 
Martorell a ser un espai central de trobada que sigui un espai  inclusiu  i rebedor del territori, 
que posin  valor als aspectes natural i i ambientals  dels rius i en on els veïns de la nostra vila 
trobin un espai preparat de l’estada i el lleure i on puguin fer tot tipus d’ activitats a l’aire lliure, 



 
per això aquest equip de govern te la ferma decisió de fer un veritable parc fluvial que 
reconegui els valors de l’entorn agrícola i el faci accessible a un major nombre de persones a 
traves dels horts urbans públics que sigui un parc on es pugui descansar , passejar fer esport i 
que a l’hora disposi del elements de connexió entre els diferents barris així com els serveis 
necessaris  per garantir la seva accessibilitat. 
Aquest parc fluvial en futur s’integrarà el projecte  de vies blaves que esta impulsant la 
Diputació de Barcelona i com de segur vostè ja ha de conèixer de primer ma ja que es diputat a 
la Diputació de Barcelona es preveu connectar pel marge del rius tots el municipis per on 
discorre el riu anoia des del seu naixement fins a la seva mort o aiguabarreig amb el riu de 
Llobregat  i per tant aquest parc fluvial nostra serà la porta d’entrada a aquesta via  i  el punt de 
connexió amb la via blava del riu Llobregat que actualment ja arriba fins al delta del Llobregat  i 
que es preveu perllongar aigües amunt fins a les fonts del Llobregat. Gràcies. 
 
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. Lluís Esteve respon: Bon vespre efectivament el bar del passeig de Catalunya està 
tancat en aquest moment i per aquest motiu es va fer el corresponen requeriment al 
concessionari  per tal de que justifiques aquesta situació i  se li va també  notificar que procedís 
a la posada en servei de l’esment equipament i aquesta és l’ informació que tenim en aquest 
moment. 
 
VI. Preguntes formulades per la Sra. Remedios Márquez: 
 
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? 
 
El Sr. Josep Casasayas respon: Des de la policia local ens ven posar de nou amb contacte 
amb la policia nacional i ens van dir taxativament no tenemos suficiente personal para cubrir 
todos los sitios donde nos piden, els hi vam preguntar si hi havia alguna data  en que podien 
venir aquí a Martorell i de moment no ho tenien, nosaltres seguirem insistint a veure si algun 
moment poden tornar a venir a fer el DNI aquí a Martorell. 
 
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? 
 
La Sra. Núria Canal respon: Bona nit de nou,  actualment entre l’ajuntament i el patronat hi ha 
dotades 426 places  i nomes el 5% estan contractades amb  empreses externes, per tan com 
pot veure es un percentatge molt baix i el mes baix de la majoria de les poblacions de tot el 



 
Baix Llobregat en quan als motius, els motius són que ens faciliten les empreses externes 
faciliten poder cobrir el llocs de treball de manera immediata rapidesa i flexibilitat, donat que la 
majoria dels casos són serveis d’atenció directa per tan prioritzem doncs, no, no haver de 
deixar de prestar el servei mentres es busca doncs altres alternatives. Gràcies 
 
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? 
 
El Sr. Lluís Amat respon: Les places reservades amb persones amb discapacitat de la 
plantilla de l’ajuntament són un auxiliar  administratiu de secretaria  que està ocupada, un 
conserge-ordenança del grup de recursos humans que està ocupada  un delineant de territori i 
sostenibilitat que està ocupada, un porter d’escola Juan Ramon Jiménez ocupada, un porter 
d’escola el  Vicente Alexandre que està vacant per que la plaça esta adscrita al patronat i les 
places reservades  a persones amb discapacitat de la plantilla del patronat  son 2 conserges de 
l’àrea de Benestar Social, una està ocupada  i l’altre vacant, 3 conserges de l’àrea de cultura , 
les tres ocupades i 22 treballadors, treballadores del centre d’especial de treball peons, 
manipuladors i altres, un contracte de formació, 5 ocupades  interinament i 16 indefinits. 
Gràcies. 
 
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? 
 
La Sra. Núria Canal respon: El 29 de gener efectivament s’ha celebrat el procés selectiu per 
la creació d’una borsa de treball  per tal de cobrir vacants sobrevingudes, absències   o 
substitucions de monitors de museus .La persona seleccionada es va incorporar el passat dia 6 
de febrer, de forma interina i evidentment   i lògicament quan fem un procés de selecció es per 
incorporar a la persona al patronat  no pas perquè el contracti un tercer, gràcies. 
 
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?  
 
La Sra. Núria Canal respon: El mes d’octubre passat  varem prendre coneixement de la 
situació de la que vostè fa referència, en  l’actualitat no hi ha cap lloc de treball proveït a través  
empreses de serveis que  sigui proveït per aquesta empresa en concret  el dos llocs de treball 
anteriorment prestats per  JADOGA ara el presta les mateixes persones però per comte d’un 
altre proveïdor, gràcies. 
 
6a. La pregunta sisena ja es va contestar en la mateixa sessió en què es va formular. 
 
El Sr. Alcalde diu: Els hi torno a reiterar per que així m’ho diuen els serveis jurídics d’aquesta 
casa i vostès en fan cas omís, fins que algun dia prenguem cartes perquè el que em diuen els 
serveis jurídics i ho saben tots vostès que això no son preguntes de criteris d’actuacions de 
l’equip de govern  , son peticions d’ informació com també fan per altres vies com vostès saben 



 
 en els canals i conductes per fer-ho jo ja els hi dit que no tinc cap problema en respondre’ls hi, 
però a mi em recalquen els serveis jurídics de la casa i aquí hi ha el secretari, doncs que a mes 
a mes en junta de portaveus jai els hi vaig fe avinent, no se si es que volen donar  rellevància 
alguna de les preguntes que fan però ja veuen que no tenim cap mena de problema en 
contesta’ls hi, però en el darrers dos  plens resulta que contestant  les seves preguntes estem 
molt més temps que  tractant l’ordre del dia ordinari és a dir la part de resolució, això no es 
habitual a cap ajuntament ,només aquí, repeteixo no tinc cap inconvenient a respondre’ls hi 
però vostès haurien de prendre nota per que no ho dic jo, que no tinc cap problema de 
respondre’ls hi , de manera ample i extensa tot allò que calgui, però son els serveis jurídics de 
la casa qui en ho diuen, per que a mes a  mes el reglament orgànic municipal aquest a que 
vostès fan referència sovint ho diu de manera clara i concisa, no cal que rigui sr.Carvajal per 
que es així, vostè el te , el pot llegir i ho diu de manera clara ,  tota manera si volen fer 
preguntes endavant. 
 
Preguntes “in voce” formulades en la pròpia sessió. 
 
I. El Sr. José A. Simón pregunta: Gràcies  una pregunta que teníem preparada en relació 
decret que ha preguntat el Sr. Lluís Tomàs el Decret de 23 de l’1 de Sorea, com que no ens 
hem quedat satisfets amb la seva resposta. Sí que coneixem plenament el plec de clàusules 
administratives particulars i d’explotació, a la seva clàusula   24 d’obligacions del concessionari 
diu textual  executar les obres, i continua bàsicament aquest plec de clàusules, ens els 
coneixem de memòria, i en cap cas  hem vist el que vostè diu.  
Per això li fem la següent pregunta, perquè així quedarà redactada per escrit i la podrem fer 
servir. La pregunta és la següent: en cas que s’atorgui la subvenció sol·licitada per l’Ajuntament 
per aquesta obra de mig milió, quines inversions complementàries pel mateix import farà Sorea 
a Martorell?. Gràcies! 
 
El Sr. Alcalde respon: Miri li respondre, això li respondre ara. La subvenció que es sol·licita és 
per la planta de ferro i manganès, és així, es sol·licita per això, perquè el cost de la inversió 
sigui menor si tenim aquesta subvenció, perquè la subvenció la fa l’ajuntament de Martorell a 
través del concessionari que és  qui paga la inversió, no és una inversió nostra. I després, tal  
com li he dit, li farem arribar un informe si cal detallant-ho, no no detallant-ho de que les 
inversions es dilueixen i van contra tarifa, sempre!, això és així,  i encara no s’ha aplicat perquè 
no s’ha fet aquesta inversió, però aquesta i totes les inversions d’una  concessió  
administrativa.  
De tota manera, ja li dic que és per reduir el cost de la inversió de la planta de tractament  de 
ferro i manganès, no per fer altres inversions, és per això que es sol·licita a l’Agència Catalana 
d’Aigua per fer la inversió de la planta de tractament de ferro i manganès. Ho ha entès això, em 
sembla que ho explicat clarament 
 
El Sr. José A. Simón diu: L’havia entès clarament abans, l’únic que volia és que constés en 
acta la seva resposta per poder-la fer servir jurídicament. Gràcies! 
 
El Sr. Alcalde respon: Ja li he dit que la subvenció que demanem no és perquè ho faci servir 
jurídicament,  Sr. Simon miri! Faci-ho servir com vulgui Sr. Simon. Nosaltres farem servir la 
subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua, mig milió d’euros, per reduir, per subvencionar part 
del tractament de la planta de ferro i manganès, es això. Gràcies!  
 
II. La Sra. Remedios Márquez pregunta:  
 
1a.- Nos trasladan representantes del AMPA de los usuarios del Centre de Can Serra sobre el 
estado obsoleto de las dependencias donde los usuarios se cambian de vestimenta para 
realizar su trabajo diario. Unas dependencias del todo insuficientes en sus dimensiones para la 
cantidad de personas  que las utilizan. 
¿Tiene el equipo de gobierno constancia de esta situación? 



 
-En caso afirmativo, ¿qué actuaciones tienen previstas realizar para solventar esta 
problemática? 
-¿Existe alguna previsión a nivel de fechas para realizar las correspondientes actuaciones y así 
solventar esta problemática?. 
 
2a.- En el pleno ordinario del pasado mes de noviembre, nuestro grupo municipal realizó una 
pregunta sobre las fechas previstas para las adjudicaciones mediante concurso de los nuevos 
contratos de recogida de residuos y limpieza viaria, que actualmente realiza la empresa 
Urbaser, igual caso para el servicio de limpieza en los diferentes edificios de titularidad 
municipal, que actualmente realiza la empresa Clece. 
La respuesta a la citada pregunta fue que se estaban acabando de redactar los pliegos 
técnicos para poder hacer el concurso correspondiente, 
¿Se han acabado ya de redactar los citados pliegos por parte de los técnicos?. 
En caso afirmativo, ¿para qué fecha está previsto realizar los concursos y por tanto las 
adjudicaciones, teniendo en cuenta que las prórrogas ya están cumplidas?. 
 
3a.- Teniendo en cuenta que en los próximos días se realizarán las jornadas de puertas 
abiertas en los centros escolares para el próximo curso 2018/19: 
¿Ha recibido el equipo de gobierno por parte del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya algún informe de previsión para el próximo curso, o en su caso se han mantenido 
contactos con el propio Departament, en concreto sobre las líneas de P3 para el próximo 
curso? 
¿Se mantendrán las líneas de P3 actualmente existentes? 
¿Y en el mismo caso en referencia a la posible ampliación mediante un barracón en el Instituto 
Joan Oró? 
 
4a.- Preguntamos por la deuda económica a fecha de hoy por parte de la Generalitat de 
Catalunya con el Ayuntamiento de Martorell: 
¿Qué cantidades económicas son?, así como el detalle de los conceptos a que corresponden 
los importes. 
 
El Sr. Alcalde diu: Ja ho ha fet aquí, ja li he comentat no contestarem, aquí jo el que dic, és 
que no utilitzin les dos vies saben vostès que la petició de informació, el que hem de fer ara té 
una via, però sí demanen informació imports… tot això ho ha de fer a través de la petició de 
informació, però no pateixi que li serà contestat en el Ple següent. 
 
III. El Sr. Lluís Tomás pregunta:  
 
1a. Gràcies Sr. Alcalde, un parell de qüestions. El nostre grup municipal vàrem interpel·lar a 
l’equip de Govern perquè reclamés el deute que té la Generalitat de Catalunya amb 
l’Ajuntament de Martorell, pel pagament del que era la tema de les escoles bressol després de 
les sentències que ja es va comentar en favor dels ajuntaments que en el seu moment varen 
fer les reclamacions oportunes. La regidora Canal va dir que feia una setmanes que el equip de 
Govern estava treballant sobre el tema, mitjançant diferents informes que havien fet arribar al 
Departament d’Ensenyament. Preguntem, s’ha rebut cap resposta del Departament sobre 
aquest tema? 
Vostè deia, Sra. Canal, que tenien dia i hora, per poder veure’s amb el Ssecretari del 
Departament d’Ensenyament, el Sr. Baulenas: 
S’ha produït ja aquesta reunió? 
S’ha arribat a cap acord en concret? En cas afirmatiu: Quins han estat aquests acords? 
També a nivell judicial, s’ha  pres  una acció per reclamar aquesta deute? 
 
El Sr. Alcalde respon: Li responc ara, Sr. Tomás, aquesta, Sr. Tomás no corri! 
 
El Sr. Lluís Tomás diu:No corro, vostè em respon una i altra no! 



 
El Sr. Alcalde respon: Jo li responc la que tinc informació, i la que no tenim la informació no li 
responc, com és prudent, lògic i necessari. 
Vostè acaba de demanar quan tenim hora. Estava mirant la meva agenda, perquè la tenim 
demà, a la una, no amb el secretari general, sinó amb el director general de centres públics. 
Per tant, l’hora que li deia la Sra. Canal ens l’han donat demà a la una. I, per tant, parlem de 
vàries coses, i, entre altres  aquesta, l’escrit de petició de l’import que a través de la 
jurisprudència que genera la sentència que hi ha hagut, ja li hem demanat, ja ho saben això, ja 
vam fer l’escrit i ho vam sol·licitar inclús li vam donar l’import; oi que li vaig donar l’import?; oi 
que  sí? Li vam donar l’import ara demà anirem a veure’ls, ara quant ens diguin alguna cosa ja 
els hi direm, ho ja ens ho preguntaran. 
I com vostè sap l’acció judicial, serà en el  l’últim terme, sempre i quan la Generalitat no hagi 
avançat, perquè  que la jurisprudència obliga, no només en aquest Ajuntament, sinó en tots els 
ajuntaments que rebien subvenció per llar d’ infants, i que tenien llars d’infants públiques, de 
zero a tres anys; que  aprofito per dir que a Martorell les tenim des de fa molt temps i cobrim el 
100 per 100 de la demanda, com vostè sap. I li vaig quantificar fins i tot els imports, dels anys 
que hi havia, que si no recordo malament, i ara faig un exercici de memòria 1.034.000.00€, un 
cop deduïdes les aportacions que havia fet la Diputació de Barcelona, com a substitució, 
perquè ens venia pagant la subvenció que ens venia pagant la Generalitat de Catalunya. 
Per tant, aquesta crec que li he respost. Perquè bàsicament el que demanava era el dia i l’hora, 
volien saber el dia i l’hora, i ja li hem dit el dia i l’hora que em veig amb el director general de 
centres públics, no amb el secretari general. 
Faci la segona, Sr. Tomás. 
 
2a. Bé, li faig la segona, gràcies per la informació d’aquesta, jo només he extret el que va dir la 
regidora deia el Secretari General, sí és Director perfecte! 
En diferents Plens hem vingut traslladant alguns precs, hi ha alguns d’aquests precs, han 
passat ja tres o quatre Plens, i no hem vist cap tipus d’actuació, o no hem vist cap resposta, per 
això li traslladaré les següents preguntes: 
Ha pres l’equip de Govern alguna acció o mesura per solucionar la problemàtica que ja hem 
traslladat com a precs, i que ens va arribar en alguna ocasió pels veïns, per les altes velocitats 
que tenen els cotxes, en el que són els accessos a l’empresa SEAT ? 
 
3a. Una altra que també ve motivada també per un prec que he fet també en tres ocasions. Es 
conèixer ja si l’equip de govern té ja alguna actuació prevista per la condicionament de la zona 
d’esbarjo de gossos que hi ha situada justament al costat de la Residència de la Gent Gran de 
Sant Joan de Déu? 
 
4a. I la següent pregunta també té relació, també l’altra i amb això acabo. Era una pregunta 
que ve d’un prec que vam fer en els seu dia sobre els abocaments que s’estaven produint en 
els terrenys adjacents on havia estat l’antiga deixalleria. No hem rebut resposta d’aquest prec, 
sí que preguntaria sí l’equip de govern té algun informe sobre aquests abocaments, i quin 
criteris pensa seguir per poder aplicar aquests informes, si són correctes o no aquests 
abocaments, com dèiem  adjacents de l’antiga deixalleria. Gràcies!  
 
El Sr. Adolf Bargués diu: Com que els precs que va fer al anterior Ple, van ser així de “sui 
generis”, no pateixi que avui li porto precisament la resposta, tal com es mereix, l’explicació. 
Gràcies per reiterar-ho, però ara mateix els hi contestarem! Gràcies! 
 
IV. El Sr. Raúl Rozalén pregunta: 
 
1a. Buenas noches. Con motivo de las lluvias de estos días atrás, los muros de contención de 
rocalla de la palanca del cementerio han sufrido daños, se están moviendo. ¿Son conocedores 
de este hecho?  
 



 
2a. Nos hemos dado cuenta de un aumento de vehículos de gran tonelaje que no está 
permitido circular en el interior del municipio, y no hablo de los que tienen permiso especial del 
Ayuntamiento, causando a su vez desperfectos que nos suponen a la población un coste extra, 
además de entorpecer el tránsito del mismo. 
¿Han pensado hacer alguna actuación y dar alguna solución al respecto? 
 
El Sr. Alcalde diu: Un aclariment Sr. Rozalén, quan diu vehiculos de alto tonelage, vol dir 
vehículos que no poden passar, i ha vehicles que tenen més tonatge del que està permès, en 
aquella via? 
 
El Sr. Rozalen diu: ¡Sí, Correcto! 
 
El Sr. Alcalde diu: Així que és un tema de Policia Local, no! vol dir? 
 
El Sr. Rozalen diu: ¡No lo sé!, yo no sé si es tema de Ayuntamiento o Policía Local.  
 
El Sr. Alcalde diu: Sí diu que circula un vehicle per un lloc ..... és per situar  
 
El Sr. Rozalen diu: ¡Eso los técnicos sabrán! 
 
El Sr. Alcalde diu: Entengui’m sr. Rozalén, jo li faig la pregunta!  
 
El Sr. Rozalen diu: ¡Son de alto tonelaje! 
 
El Sr. Alcalde diu: És per situar.  
 
El Sr. Rozalen diu: Trailers de gran peso.  
 
El Sr. Alcalde diu: Que circulen per carrers, que no estan permesos?,   volia aclarir la 
pregunta! 
 
3a. En la zona de recreo para canes, situada en Camí Fondo, Parc Europa, para ser más 
exactos, los usuarios de la misma tienen una serie de dudas que les provoca el cartel de les 
obligacions dels propietaris, las cuales son las siguientes: 
Es obligatorio recollir els excrements i dipositar-los a les paperes. ¿Donde los depositamos? ¡Si 
ni siquiera existen!  
No es permet rentar els animals a la font. ¿Cuál? ¡Si no hay! 
¿Piensan colocar algún día alguna fuente y papeleras? gracias 
 
V. El Sr. Antonio Carvajal pregunta: Gràcies, bona nit de nou  
 
1a. En diferents sessions plenàries el nostre grup s’ ha interessat per l’estat del carrer Tit, en el 
barri de l’Empalme de Martorell. En seu moment es van portar a terme unes actuacions de 
millora en l’asfalt del mateix carrer, en la seva senyalització, i ara fa pocs dies enllumenat del 
parc infantil. 
Els hi volia preguntar quan tenen previst portar a terme altres actuacions de millora que tenen 
pendents, concretament em refereixo a: la instal·lació d’uns pivots que impedeixin l’accés i 
estacionament de vehicles a l’interior del parc infantil -una problemàtica que ja hi els vàrem 
traslladar a vostès en un Ple-; la substitució del forjat de la font del mateix parc; la substitució 
del mirall convex per la sortida pel mateix carrer -ja que segons ens comenten veïns i veïnes de 
la zona fa moltes setmanes que es troba trencat, amb el perill que això suposa als vehicles que 
s’incorporen al carrer Montserrat-; també de les reparacions dels bassals d’aigua -no ho 
interpreti com a grans inundacions, Sr. Esteve!- que es produeixen quan plou al mateix carrer 
Montserrat. 



 
I finalment preguntem si han contemplat la instal·lació d’un senyal de carrer sense sortida a 
l’entrada de l’esmentat carrer Tit?. 
 
2a. A la sessió ordinària del passat mes de juliol de 2017 formulava una pregunta sobre la 
desaparició del marcador electromecànic que es trobava al camp número dos del Complex 
Esportiu Torrent de Llops. La regidora Leiva ens va respondre, entre d’altres, que el marcador 
en qüestió es trobava avariat, i que després de fer les pertinents valoracions havien encarregat 
un de nou, amb previsió de rebre’l en les pròximes setmanes, i que restaria operatiu per a la 
temporada 2017-2018. 
Preguntem, tenint en compte que la temporada esmentada va començar el passat setembre de 
2017, ara fa mes de cinc mesos, s’ha portat a terme la instal·lació del marcador nou al camp 
que li corresponia? En cas negatiu, quin han estat els motius? 
Que se n’ha fet del antic marcador avariat? En quina dependència municipal es troba el 
mateix? 
 
3a. En el passat ple del mes de gener, davant d’unes preguntes que formulaven sobre una 
instal·lació de la pista de gel, el regidor Esteve, entre altres respostes, va explicar, cito 
textualment Sr. Esteve, “pel que fa a la resta d’aspectes pels quals s’interessa, tot just fa pocs 
dies es va procedir a desmuntar  la instal·lació, i encara estem pendents del tancament 
definitiu, i la corresponent valoració i memòria de l’activitat, per tant, encara no disposem del 
detall de la informació que vostè sol·licita”. 
Havent passat un mes, tornem a formular les preguntes que restaven pendents pels motius 
exposats pel regidor, en la seva intervenció: 
Quin ha estat el cost total de les despeses, parlem d’aigua i llum? 
Parlant en termes tècnics, el seu funcionament va ser el previst? Ho diem perquè tenim 
constància que no havia estat així.  
Per tant, volíem saber si es va produir cap mena d’avaria? En cas afirmatiu, qui assumirà el 
cost de les mateixes? 
 
4a. La Diputació de Barcelona va atorgar, ara fa just un any, un ajut econòmic de 454.497,39 €, 
a l’Ajuntament de Martorell, per executar el programa complementari foment de  l’ocupació, és 
a dir, plans d’ocupació local, pel període 2017-2018, el que ha suposat la contractació de 
diferents persones dins d’aquest període. Preguntem: 
Qui marca els criteris i requisits per a les  persones contractades? 
Quin és l’estament que acaba decidint la seva contractació? 
Les condicions requerides són les mateixes, a les dels plans d’ocupació? Poden ser per 
exemple les del SOC., i en concret per programes com el de treball i formació? 
 
5a. Una darrera qüestió, Sr. Alcalde. A la sessió ordinària del ple del passat 17 de juliol del 
2017, vaig traslladar una pregunta a vostè en relació al seu compromís en  realitzar un estudi 
per a la revisió, actualització, del ROM vigent, que avui s’ha fet esment. En aquell moment la 
seva resposta va ser, i llegeixo literalment: “Quan cregui oportú que haguem de fer aquesta 
comissió per reformar el ROM ja els hi faré saber. De moment encara no ho crec oportú”. 
Davant d’aquesta resposta, li pregunto: 
Havent passat ja mig any, concretament set mesos, Sr. Alcalde, a hores d’ara ja ho creu 
oportú? 
En cas afirmatiu, ens agradaria que ens fes saber en quina data està prevista la realització de 
la comissió esmentada? 
En cas negatiu, quin són els motius del perquè no es porta a terme aquesta comissió, tenint en 
compte que ja portem, gaire bé, tres anys de legislatura. Gràcies.   
 
El Sr. Alcalde respon: Miri Sr. Carvajal. Vostès ens demanen o ens han dit que ens reunim 
per modificar el ROM, que és el reglament orgànic municipal, i jo li dic que és una norma 
vigent, i com és vigent, és vigent, no té període de caducitat, ni  ha passat el termini de la seva 
vigència, i per tant es una norma vigent.  



 
Per cert, si reforméssim el ROM vostès no farien aquestes preguntes, perquè probablement el 
reformaríem en un sentit com fan altres ajuntaments, com els que vostès governen, com el de 
Cornellà, que les mocions estan limitades, les preguntes estan limitades, les intervencions dels 
regidors estan limitades en temps. Fixis que aquí vostès estan el temps que volen, fan les 
preguntes que volen, fins i tot només faltaria. Tal com li ha dit el secretari, hi ha uns límits, al 
ROM està perfectament escrit el que es pot fer, i, per tant, si un dia creiem oportú canviar-lo, la 
iniciativa és nostra, ja els hi farem saber. Ja li vaig dir això Sr. Carvajal. 
Li diré una cosa, és que a vostè potser no li convé que canviem el ROM, què no ho veu això?, 
què no ho entén això?  
Perquè clar, per canviar el ROM, el ROM es canvia en funció d’unes majories, i si canviéssim el 
ROM, probablement com han fet molts ajuntaments governats en aquesta comarca per 
Alcaldes socialistes, són molt més restrictius, ja li he dit un el de Cornellà el que conec 
perfectament, i tenen limitacions de mocions, limitació de preguntes, limitació del temps de 
resposta, ja li he dit ben clar, i n’hi ha altres. Què estaria vostè d’acord que féssim una 
modificació del ROM en aquest sentit. Si s’arriba a un consens  està bé això, està bé.  
En qualsevol cas,  en qualsevol cas,  Sr. Carvajal ja li he explicat, ja li he explicat Sr. Carvajal, 
escolti’m, que jo l’escolto atentament quant vostè parla, faci el favor de mantenir l’ordre, 
escoltar-me atentament perquè jo l’escolto, i la resta de companys escolten quant vostè parla, 
jo el que li dic és la iniciativa no li pertany a vostè, per tant, em pot reclamar en cada Ple, 
escolti’m que no fa el ROM? Ho farà? Faci-ho! Però jo li respondré de manera clara, ara una 
altra cosa no, que diu la Sra. Ruiz, que no vocalitzo bé, però jo crec que parlo de manera ben 
clara i se m’entén. Per tant, escolti! Ja li vaig respondre en un Ple, que el canviarem quant 
creguem oportú. Ja li he dit ara, si aborden aquesta modificació és que va a perdre vostè, 
home, el que vull dir, per sort en aquest ajuntament, perquè jo he estat com  vostè en aquest 
ajuntament s’obre la veu, i tothom pot dir  allò que creu que ha de dir sense límit temporal, fer 
les preguntes que vulgui fer, i portar  les mocions que vulgui, cosa que repassi vostè el ROM 
dels pobles on vostès tenen l’alcaldia i governen, per cert, des de fa anys i miri com estan. 
Aquesta llibertat que vostès tenen aquí, la tenen als altres pobles, jo li dic que ho miri. Jo li 
dono deures, miri-ho si us plau, i em fa un raport, en el proper Ple em fa una raport, i veurà com 
són. Sap que passa? Que jo me’ls conec, vostè potser no! 
Per tant, el ROM d’aquest ajuntament jo crec que a hores d’avui és bo. Per què? Perquè 
permet, entre altres coses, que vostès puguin utilitzar la paraula el temps que vulguin, les 
preguntes que creguin, que ho fan, que facin els precs, i què utilitzin el Ple com el que ha de 
ser, que és que tothom es pugui expressar lliurement, i en el temps que cregui oportú, per 
exposar el seu punt; tot i que, a vegades, ja li dic ara, els ciutadans els hi agrairien que fossin 
més concisos, i més concrets, això també li dic. Però, ja veu que com a mínim el ROM fa que 
en aquestes sessions tothom es pugui expressar de la manera que cregui més oportú. 
No sé sí l’he convençut o no?  Més igual, jo li he contestat, ja que em feia la pregunta, si té més 
preguntes Sr. Carvajal?   
 
El Sr. Antonio Carvajal diu: No tinc més preguntes, no es tracta de convence’m a mi Sr. 
Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde diu: no, no jo li he respost, ja li dic sí el convenço bé, i sinó també. Jo li responc 
que és el que vostè pretén que jo li respongui, per què és una pregunta, no ? 
 
El Sr. Antonio Carvajal diu: Vostè pot respondre el que vulgui, mentre no falti al respecte, 
com ha fet abans el senyor Casasayas. 
 
El Sr. Alcalde diu: Jo no he faltat al respecte a ningú, Sr. Carvajal, Sr. Carvajal, sap que una 
de les meves tasques aquí a aquest ajuntament és mantenir l’ordre, que hagi un debat obert, 
que hagi un debat participatiu, però sobretot que es segueixin les regles del joc, i que siguin 
correctes, expressant  tothom les opinions que creguin que han d’expressar. I jo no he vist que 
ningú faltés al respecte, si algú li ha faltat al respecte, i jo no he estat al tanto, és error meu, ja li 



 
dic, és error meu, perquè una de les  meves tasques és cridar-li l’atenció a tot aquell que pugui 
faltar al respecte a un altre company de consistori. 
 
Té alguna pregunta més Sr. Carvajal? 
 
El Sr. Antonio Carvajal diu: No, ja he acabat Sr. Alcalde!  
 
12.PRECS.  
 
Respostes a precs formulats en la sessió plenària de 15-01-2018. 
 
El Sr. Alcalde diu: Passem a l’apartat de  precs abans de formular precs com que vam 
formular precs que requerien resposta el passat Ple, els hi fem també la resposta als precs, ja 
que dins dels precs contenien algunes neguits i algunes incerteses, per tant, el Sr. Simón  va 
formular un prec que era per aclarir la interpel·lació que havia fet abans el grup socialista, i  
llegiré textualment  des de la zona sí vostè m’ho permet Sr. Simón hi ha  més les preguntes. 
 
I.  El Sr. José A. Simón formula el següent prec: 
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. 
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, per respondre-li una 
mica tot aquest entramat que vostè deia, té la paraula la Sra. Canal. 
 
La Sra. Núria Canal respon: Bona nit de nou, Sr. Simón la resposta que  li vam donar el 
passat mes em deia que era del tot certa, ja que la intervenció general  d’aquest Ajuntament, 
no hi  constava llavors cap deute reconegut, com vostè sap  la gestió econòmica d’aquest 
Ajuntament és del tot exemplar, i es basa  entre altres principis de legalitat i prudència, aquest 
és un del motius perquè no es poden reconèixer deutes sinó han estat acreditats. 
Per altra banda la qüestió de la legalitat del impagaments de la   Generalitat en relació  a la 
seva participació en el cos de funcionament  de les llars d’infants municipals, no ha  estat 
resolta inicialment fins fa poques setmanes,i cal tenir present també que s’ha presentat recurs 



 
que encara està pendent de resolució per part nostra, i vista l’evolució del cas hem reclamat, 
com ja li vam estar comentant  de nou a la Generalitat, que es comenci a explorar les possibles 
solucions administratives que vagin encaminades a regularitzar   aquesta situació i que eviti 
que tots els ajuntament hagin de promoure una qüestió judicial davant el mateix suposat fet 
d’impagament, gràcies! 
 
II. El Sr. Raúl Rozalén formula el següents precs: 
 
1r. prec: 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. 
 
El Sr. Alcalde diu: Això ho hem mirat i el Sr. Esteve li donarà resposta. 
 
El Sr. Lluís Esteve respon: Bon vespre, una de les causes del increment de les rates urbanes 
a Martorell i qualsevol ciutat del món està relacionat en l’aigua, i aquesta relació es més estreta 
del que podem arribar a creure, sí bé  es cert que   la seva presència és per l’existència de 
l’aigua propera per crear el seu habitat natural, l’augment  de les pluges pot generar un 
increment de les plagues de rates a la via pública, i també en determinats habitatges. 
 La crescuda dels rius embornals i desguassos inunda les coves i caus  de les rates provocant 
l’accés a altres llocs més alts, i secs a la recerca d’aliments i refugi,  augmentant 
considerablement la possibilitat de visualització per part dels humans. 
Un exemple molt clar, l’hem vist aquest dies a la premsa escrita i també a la televisió, que és el 
cas de París amb la pujada del Sena, és per aquest motiu que després d’episodis de pluja, els 
rosegadors puguin aparèixer a zones més altes del municipi, com ja comentat vostè en 
determinades zones dels barris  que toquen a l’autopista. 
L’empresa encarregada d’aplicar els tractaments de desratització i de sistemes de control de 
rosegadors  a la  ciutat, tenen en compte les estacions climàtiques, ja que el risc de patir 
plagues rates augmenta en èpoques de pluja. 
Davant dels fets que vostè posa de manifest, es va requerir a l’empresa  una actuació 
específica que també caldria tenir en compte altres mesures complementàries per evitar la 
presència de rosegadors, com pot ser la cura en el que és de no deixar determinats aliments 
brosses, a determinades zones que no pertoca, ja que  a més són font d’aliment de possible 
cau de rosegadors, com li hem comentat l’ajuntament va donar les ordres pertinents de reforçar 
els serveis de neteja i també de recollida de les escombraries de la zona per minimitzar  l’efecte 
que comentàvem anteriorment així com implementar el reforç de servei antiplagues, que és un 
servei que  té contractat l’Ajuntament de manera continuada, i que actua a requeriment, 
bàsicament  també en determinades èpoques de l’any per evitar que es produeixin plagues en 
el municipi, moltes gràcies! 
 
2n. prec: 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. 
 
El Sr. Josep Casasayas respon: S’ha evacuat informe al cap la Comissaria dels Mossos 
d’esquadra, per conèixer amb exactitud sí hi ha algun vehicle precintat pel cos de Mossos 
d’esquadra en el voltant. 
Li explicaré el vehicles precintats o ha disposició judicial  per part dels Mossos d’Esquadra, ara 
són traslladats pel servei de grua municipal, a una zona a davant de la deixalleria municipal, 
per aquest motiu en el supòsit que hi hagi algun al voltant de la Comissaria de Mossos hi estarà 
de forma provisional en espera de ser traslladat   a la zona habilitada per aquest tipus de 
vehicle, però no podem traslladar fins que no ens donin l’autorització els Mossos d’Esquadra, si 
s’enrecorda fa uns anys davant dels Mossos d’Esquadra, hi havia aquells pàrquing que vam 
posar, hi havia dos o tres pàrquings d’aquells tipus de cotxe, en aquell moment, vam arribar a 



 
l’acord amb el Mossos que ens avisaríem quant tinguessin cotxes susceptibles de traslladar, 
per lo tant, en aquest cas sí n’hi algun, que ara no ho sé? sí vostè ho diu que n’hi haurà algun! 
S’ha de traslladar a la deixalleria municipal, que és on estan tots el cotxes que estan precintats 
per Mossos. 
 
3r. prec: 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. 
 
El Sr. Lluís Esteve respon: Bé, la neteja de les places de Buenos Aires, i el seu manteniment 
es realitza de manera periòdica per par dels serveis Municipals de l’Ajuntament, a banda 
d’aquestes actuacions  ordinàries l’Ajuntament efectua també actuacions a partir de demandes 
concretes bàsicament de representants veïnals, que s’ intenta consensuar amb aquest 
mateixos, en concret al final de l’any passat es va fer una millora de reforç de l’enllumenat a la 
Plaça Lluís Rigalt i durant aquest any està previst que s’iniciïn les obres de reurbanització  de 
Pompeu Fabra, que ja han estat adjudicades. 
A al zona propera de la Plaça Sant Joan Bosco i Joan XXIII, recentment si han fet obres de 
millora de servei de clavegueram, enllumenat  i gas, per la qual cosa ha estat necessari, 
executar moviments de terres i rases que han pogut afectar com es pot entendre perfectament 
la neteja i també vegetació de l’entorn. 
A la plaça Sant Joan Bosco també es preveu que comencin les obres per la instal·lació de dos 
ascensors que sumaran els 46 que ja estan en funcionament en el barri, i que juntament en els 
altres dos ascensors que es preveu començar aquest 2018, faran que en breu 50 dels 71 
ascensors previstos en  tot el barri. 
Cal tenir present que un cop s’acabi la instal·lació d’aquests ascensors, l’ajuntament realitzarà 
les obres de urbanització necessàries per garantir la integració d’aquests en el seu entorn, i 
facilitar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda des del carrer fins a la entrada 
dels seus habitatges, moltes gràcies! 
 
4t. prec: 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. 
 
El Sr. Alcalde diu: de fet quant es deixin així a la meitat, és precisament perquè ningú pugui 
ensopegar caure i fer-se mal, per això es deixen així elevats, però ara li respondrà el Sr. 
Esteve, tot cas sí després vol formular una altra prec, ho vol fer un aclariment.  
 
El Sr. Raúl Rozalén diu: Haber es lo que acaba de decir, y después hay otros que los cortan 
arran, están cortados arran,   
 
El Sr. Alcalde diu: Arran vol dir a la soca? 
 
El Sr. Raúl Rozalén diu: Sí, y entonces se tropiezan la gente. 
 
El Sr. Alcalde diu: En principi es tallen a la meitat de l’arbre a un metre o metre i mig, 
precisament perquè ningú pugui ensopegar, si n’hi ha algun que està així ho revisarem, però 
per respondre aquesta inquietud que tenia amb els arbres té la paraula el Sr. Esteve.    
 
El Sr. Lluís Esteve respon: El manteniment i la millora de la via pública, com sap és una de 
les prioritats d’aquest Govern, s’ha demostrat que és un dels elements que tenen impacte en 
cohesió social i també ha afavorir integració. 
El nostre projecte és   de intentar cosir els diferents barris, relligarar espais i permetre als veïns 
de Martorell disposin d’un espai públic de qualitat que siguin punts de trobada i també millors 
prestacions possibles. 



 
Per aquest motiu quant fem actuacions a la via pública, a banda de renovar els paviments, 
renovem també instal·lacions de enllumenat, aigua i clavegueram, i soterrem allà ha on podem 
les línees aerees  de serveis i eliminem el pals que ocupen les vorers. 
Tot això li explico perquè ja deu haver vist amb els darrers  mesos, les obres que hem fet als 
barris de la Vila, al barri de Can Carreras, que després de la reforma del carrer Montserrat, 
estem reformant el passeig Catalunya i la Plaça Pedró, o al barri del Pla, on després de fer 
quinze carrers interiors estem reurbanitzant dues artèries principals com son la carretera de 
Piera, i l’av. Sant Antoni M. Claret. 
Una altra de les actuacions que estem fent és la de plantar nou arbrat als carrers que no en 
tenien, o la de renovar també l’arbrat que ja ha acabat el seu cicle vital, i que pot donar 
determinats problemes com poden ser aixecament de voreres, afectació de serveis, o 
simplement s’han mort per falta d’adaptació o algun tipus de malaltia que els hagi pogut afectar, 
i que segons els tècnics de manteniment de jardineria es troben ja de fase de senectut o que 
presenten podridures o cavitats que els poden fer perillosos i que estan plantats en espais que 
ja no tenen  lloc per créixer que no tenen viabilitat. 
Aquest any preveiem substituir o renovar 57 arbres un cop s’hagin acabat la tasca de poda, 
amb el detall següent, li estalvio el nom de la tipologia de l’arbre, però si vol també li puc donar! 
A la plaça Mestre Vicenç Rodríguez, al carrer Reverend Marçal Martínez, al carrer capità 
Francesc Batllevell, al carrer Berenguer Bertrand, al carrer Francesc Macià, a l’av. Germans 
Martí, a l’av. Generalitat,  també a l’antiga N-II, al carrer del Mur, la Plaça de la Mina, el 
passatge Maset, a la plaça Onze de setembre, al carrer de Sant Esteve de Sesrovires, a la 
plaça Jaume Amat, a la plaça Joan XXIII, al carrer Pep Ventura, a l’av. Francesc Riera, a la 
plaça Joan Serrat, a l’av. Dr. Francesc Massana, al carrer Puig del Ravell,  a l’av. Camí Fondo, 
a la plaça Mare Caterina Coromina, al carrer Mercè Rodoreda, al carrer Joan Maragall, Jacint 
Verdaguer, a les Rbles. De les Bòbiles, al carrer Ausiàs March, i la Plaça Pau Casals, a banda 
de la reposició, o la renovació d’exemplars, en aquesta legislatura hem plantat ja més de 300 
arbres nous, i la idea és de continuar plantant allà on sigui possible  ja que pensem que els 
arbres són uns grans aliats per  millorar la qualitat de vida i també millorar també millorar  el 
benestar. 
Els arbres de la ciutat com vostè sap molt bé, no només fan bonic, també ens aporten 
numerosos beneficis com són la millora de la qualitat de l’aire, la reducció del CO2, i les 
partícules suspensió, es mitiguen les temperatures ens limita també els sorolls dels vehicles, hi 
ha estudis que expliquen fins  i tot que ajuden a reduir l’estrès, però no només això sinó que 
també aporten altres beneficis, no tant evidents, com és l’augment, com és l’augment de 
l’activitat social cohesió comunitària i també el desenvolupament local, s’ha quantificat també 
quantificat també que redueixen els costos de climatització dels edificis, i que incrementen 
també el valor dels habitatges, per tant, l’arbrat contribueix a tenir una ciutat més amable, i amb 
més qualitat de vida, Allà on pòguem intentarem plantarem arbres, evindentment també la 
tipologia d’arbre urbà també s’ha d’adaptar a la situació del carrer i d’una manera o una altra, 
tal com li comentava el Sr. Alcalde, la instrucció que és dona  des del serveis de jardineria que 
allà on es pugui, quant s’hagi de fer una tala, i no sigui el moment de fer la replantada doncs el 
que es recomana que aquesta tala sigui amb una alçada que permeti una visualització per 
evitar que provoqui accidents, és evident, tenint que tenint més de 12.000 arbres a la via 
pública, potser que algun arbre no s’hagi talat de manera correcta, però la intenció i la cura, és 
que sigui d’aquesta manera, moltes gràcies! 
 
El Sr. Raúl Rozalén diu: Me gustaría que me lo repitiera el Sr. Esteve, porque de un ruego 
que es, ¿puedo repetirlo? Finalmente rogaría  una actuación específica en 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 i peligro que esto supone, me ha hecho una exposición 
que luego no entiendo, me parece genial la exposición, me parece genial la exposición, pero no 
sabía pienso, que sobraba y anteriormente está diciendo usted Sr. Alcalde que es que hay 
muchas preguntas, ¡entonces ahora  me he desconcertado un poco!.  
 



 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén com ara ja he dit que a mi m’agrada anar una mica ordenat, 
sinó això seria “El Corral de la Pacheca” i tampoc ho pretenc, encara que els doni un cert 
marge, peò tampoc ho pretenc, quant li vingui el seu moment de fer un prec, sí convé el fa, el 
que volem és quant vostès tenen una inquietud intentem doncs aquesta inquietud sigui 
corresposta, i aquesta necessitat que vostès ens presenten doncs sigui resolta, per tant, sí 
vostès ens diuen que tenen, en el prec ens diuen que hi ha un arbres a Martorell, home jo crec, 
que el millor que podem fer és explicar on estant aquest arbres, el tenim localitzats i dir-los, 
com li ha dit el Sr. Esteve, quant els plantarem, fins i tot els hi ha dit que sí vol saber la varietat 
de l’arbre que plantarem en cada lloc on falta un arbre, quant un arbre es talla és perquè aquell 
arbre és perquè està malat o sec, o planteja algun problema a la via pública, s’ha de replantar 
en el moment que toca, no és pot replantar en qualsevol moment. Sí vostè planta un arbre a 
l’estiu es morirà, s’ha de plantar quant toca, llavors ja li he explicat el programa de plantació 
que tenim els Serveis Municipals, el departament de jardineria, jo crec que es queixi de per que 
no li donem la informació, però que li donem massa, em sorprèn que es queixi de que li donem 
massa informació, per tant, si vostè planteja aquí algun problema que vostè veu, nosaltres 
tenim l’obligació de respondre allò que creiem, i les actuacions que tenim previstes de fer, per 
tant, Sr. Rozalén  li pot agradar més o menys però sinó li agrada no el faci el prec, sí el fa és 
clar que li haurem de fer una resposta adient al prec que vostè fa, per tant, seguirem perquè 
ara venen del Sr. Tomás que també ha fet una sèrie de precs, el Sr. Tomás com va pregar 
doncs li respondrem als precs 
 
III. El Sr. Lluís Tomas formula els següents precs: 
 
1r. Prec: Són uns precs, hi ha un que ja ve de tres plens en darreres 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. 
 
El Sr. Alcalde diu: Aquest prec, com vostè també ha formulat una pregunta sobre el mateix 
tema, li serà respost adequadament pel senyor Casasayas en el proper ple. 
 
2n. prec: 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, potser 
vostès titllen de problemàtica una cosa que no és.  
 
El Sr. Adolf Bargués respon: Arrenquem  per això li deia abans Sr. Rozalén això ho deia 
abans que ja li contestaria la pregunta, l’àrea d’esbarjo canina  del Camí Fondo està per acabar 
per això no té font, per això no té paperera, i com les coses es fan quant hi ha disponibilitat 
pressupostària, doncs es fan els rètols, es van arreglant,i amb un temps prudencial s’arreglen 
totes les zones d’esbarjo canina, miri! En concret en el Camí Fondo que vostè em diu,només té 
un banc per seure, no té font, i té molts socs a terra, a darrera del banc simplement la tanca de 
torsió simplement està doblegat, cal reparar-la.   
El tema de la font està pendent de revisió perquè sembla que allà hi ha algun problema de 
pressió, amb això deixo contestada la seva darrera pregunta per estalviant-se reiteracions. 
L’àrea d’esbarjo de gossos del camí de la Torrassa darrera de les pistes de la petanca aquesta 
està  rebé, hem fet reparació a la font i probablement haurem de fer modificacions, doncs quant 
els gossos veuen esquitxen, i al final del dia generen un fang que molesta als propietaris. 
Vàrem plantar arbres al novembre,i hem reparat dues vegades la font, un cop la connexió i una 
altra la molla de l’aixeta, que estava fluixa. 



 
Respecte a l’àrea del Torrent de Llops   és la més utilitzada, i és la que hem fet més coses amb 
aquesta àrea d’esbarjo, fa dues setmanes amb el col·lega regidor de medi ambient i de 
urbanisme de l’ajuntament d’Abrera, vam venir a veure juntament amb el tècnic nostre de la 
casa quines eren les experiències, i a veure com ens havia anat, com exemple la distribució 
que teníem de les àreas aquí a Martorell,  i vam estar parlant també amb els usuaris, miri amb 
aquesta vam estar plantant arbres al novembre, i també s’ha reparat les fonts dues vegades, es 
va reparar   la font de doble fulla, alguna pregunta  que vostè ja havia fet en el passat Ple, es va 
retirar trossos de l’antiga tanca, quant es va fer el moviment de terres, va aparèixer el panot de 
formigó a la superfície, i una de les coses que tenen en comú totes aquestes àrees, realment 
em fa pena, perquè és un tema d’activitat cívica bàsica, civisme, uns cartells acabats de posar 
de fa quatre cinc mesos, estaven tots absolutament guixats i grafitexat’s, evidentment l’esforç 
de l’administració manin vostès manin que sigui, doncs no deixa de ser calé públic, i jo crec que 
la incidència en el civisme l’hem de fer tots. 
No res més aquests actes vandàlics, hem de prendre nota d’actes de millora per exemple un 
tema de il·luminació havia bombetes foses en aquest cas, ho dic perquè no ho torni a preguntar 
anem fent, ho preguntem directament als usuaris, i sé que vostè els del veïnat i s’acosta, però 
també dèiem que els arbres,  incívic,  incívic no és gent que passi pel carrer i allà a tocar el 
pebrots ........ que n’hi han també! 
Que hi ha nanos que van a fotre el botellón, sentats allà amb un pujolet que hi ha, s’assenten, i 
anant fumat al mig del gossos que dius bueno, doncs clar les ordenances cíviques, les 
administració arriba on arriba, per exemple quant vam inaugurar aquesta àrea, recordo que 
alguns usuaris deien, home, és que aquests arbres aquí fa molt de sol, esperis que aquí no hi 
ficarem pameles, són arbres en un entorn natural, i en poc temps aquests arbres tindran fullam 
i tindran copa, aquest mateixos arbres Sr. Rozalén, els mateixos usuaris els gossos, hi ha qui 
els ensenyen a mossegar són incapaços, probablement se’n morin un quants d’aquests que 
hem plantat, pels mateixos usuaris. 
Hem corregut a ficar unes proteccions que ha arrencat, i que tornarem a posar, tot això ho dic 
perquè vostè pot anar fent bullir l’olla i vagi fent preguntes, el tema és aquest, vostè ho veu 
però nosaltres també. Amb aquest cas també hi han hagut   les darreres pluges, hi ha sots 
d’aigua hi han bassals, i també s’ha fet l’oportuna reclamació a l’empresa competent perquè 
faci la reposició de sauló a terra, i així deixin el terra com Déu mana, li serà benvingut i li 
agraeixo qualsevol queixa, qualsevol modificació, qualsevol cosa que aporti una millora però 
vaja que sàpiga que estem i és la feina de cada dia, i és el que justifica la nostra activitat, 
moltes gràcies! 
 
3r. Prec: 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. 
 
El Sr. Adolf Bargués respon:  Gracies sr. Alcalde! Aquest prec també és extensiu Sr. Tomás  
a la ciutadania, el que dèiem les normes d’educació i de convivència des de que es va posar en 
funcionament aquesta nova deixalleria, s’ha mantingut    un servei d’informació, i de vigilància a 
les antigues instal·lacions, no s’han deixat!. Per tal d’informar als usuaris de la deixalleria 
habituals, de la nova ubicació, malgrat que s’ha realitzat i complementat  una campanya 
informativa que ha arribat absolutament a tots els domicilis de Martorell, també s’ha modificat la 
senyalització orientativa per vehicles per tal de indicar la seva ubicació correcta al polígon 
industrial de Can Bros,  tot i així, de vegades el incivisme pot generar, sí  Sr. Tomás anirà fent 
precs, preguntes i total ja li hem contestat, però com que no ho sentirà! Gràcies, sí, molt agraït, 
tot i així, a vegades el incivisme pot generar a vegades abocaments incontrolats  a l’entorn de 
l’antiga deixalleria els qual esperem que desapareguin de forma definitiva en el moment que 



 
comencin les obres de construcció de la nova planta de tractament d’aigua potable, l’ETAP, 
que preveiem construir en aquest mateix indret on hi havia l’antiga deixalleria  
 
IV. Prec formulat per la Sra. Remedios Márquez: 
 
El prec va ser contestat pel Sr. Alcalde en la mateixa sessió plenària. 
 
Precs formulats en la pròpia sessió plenària. 
 
I. Prec formulat pel Sr. Vicente Casal: Yo quiero hacer un prec, y también me ha venido bien 
lo que ha comentado el Sr. Bargués ahora mismo, que es un problema  de convivencia, me he 
mirado los Decretos  de Alcaldía, y veo muchas sanciones por consumir alcohol  en la vía 
pública, por orinar en la vía pública, por molestar,  más cosas que son concentradas en unas 
zonas específicas que son Pere Teixiner, jardins de l’Alba la ordenanza de convivencia 
ciudadana  y uso de la via pública, si no me equivoca es del año 1988, yo creo es un prec al 
gobierno, els precs se hacen al gobierno pero es extensible al resto de ......? ya es hora que se 
vaya actualizando es decir, por ejemplo Sr. Fonollosa mire sí tu bebes en la calle te pillan, te 
van a poner 30,00€ de 30,00 a 90,00€, yo miro los decretos, y siempre se aplica la más, se 
puede dar la circunstancia, de que uno se esté bebiendo una botella de whisky, que sea más 
cara la botella que la multa, ¿de acuerdo? Luego por contra es una sanción leve, una sanción 
grave lo tengo aquí, por ejemplo que te denuncie un vecino porque tu hijo llora ahi te pueden 
poner de 90,00 a 300,00€, si llora 91,00€ sí se mea por la terraza 30,00€  ¡vale ! Con esto lo 
que quiere decir....  
 
El Sr. Alcalde respon: Sr. Casal permetin un moment és una interpretació, jo crec que 
divertida del reglament, sí vostè vol, aquí diu que els crits proferits per una persona, no el seu 
fill. 
 
El Sr. Vicente Casal diu: Como interpreta que llora tu hijo los crits 
 
El Sr. Alcalde respon: Però el reglament ara no recordo  però crec que no parla   que plora, 
sinó que hi hagi, uns veïns que facin soroll. 
 
El Sr. Vicente Casal diu: Yo lo cojo lo tengo aquí yo me ciño a lo que pone, me ciño a lo que 
pone, mire a más  
 se lo voy a leer, no por polemizar deme el placer de leérselo, mire, yo se lo leo, por favor! Yo 
se lo pido por favor , mire article infraccions  greus, vale ....alterar o perturbar el punto cinco del 
articulo 46 alterar o perturbar el descans dels veïns directamente a través de menors dels qual 
s’hagi de respondre  
 
El Sr. Alcalde respon: Sí, sí, això no diu que quant el teu fill plora, sinó el que diu és que sí 
tens fills menors que causen sorolls que altera el descans dels veïns, exemple menys de 18 
anys vol dir nens de 10 anys o de tres. 
 
El Sr. Vicente Casal diu: Hay niños de 20 y adultos de 14 años, hay lo dejo.  
 
El Sr. Alcalde respon: El que diu el reglament en precepte concret és que si hi ha un fill menor 
que causa crits, escolti! El responsable és el seu pare, Sr. Casal, és el que diu. 
 
El Sr. Vicente Casal diu: Sr. Fonollosa ¿Está conmigo que hay que modificar las multas 
mínimas? ¿Estamos de acuerdo? 
 
El Sr. Alcalde respon: Deixi’m dir-li, sí em permet, al igual que li he dit Sr. Casal, que el ROM 
entenem que no l’hem de modificar ara, el de Convivència Ciutadana, és un reglament que sí, 
que hem de modificar, encara que sigui per actualitzar els imports, perquè tal com diu vostè, els 



 
imports han quedat desfasats però a més més, s’han de incloure alguna de les conductes que 
potser fa vint-i-cinc anys, no hi eren, i avui i són, per tant, no només és actualitzar les sancions, 
sinó també és posar al dia aquesta ordenança, que no és una mala ordenança, però que s’ha 
de posar al dia i que s’ha de revisar, i això sí que li dic, ja li avanço que en el decurs d’aquest 
any això ho deixarem enllestit, i com a tota modificació o nou reglament us convocarem a 
l’efecte perquè també vinguin a la comissió de modificació d’aquest reglament que també hi ha 
noves conductes, repeteixo, que abans no hi eren, que ara hi són i s’han de tipificar 
senzillament com a infraccions i sancions    
 
El Sr. Vicente Casal diu: Me gusta saberlo, ¡muchas gracias! 
 
II. Precs formulats per la Sra. Laura Ruiz: 
 
1r. Dos precs molt ràpid. El primer arrel de la mai millor dit de la darrera, perdó, arrel de la 
darrera resposta del regidor Lluis Esteve, ha anomenat a diversos arbres, ai, perdoneu, 
diversos carrers un dels quals és l’Avinguda Capità Francesc Batllevell que actualment és el 
Passeig de Catalunya, preguem en tot cas en compliment de la Llei de la memòria històrica, no 
fer esment del nomenclàtor franquista. 
 
El Sr. Alcalde respon: 
Ha estat un error, jo també l’he detectat. Ha estat un error de que quan han passat algun tècnic 
o algun treballador de l’Ajuntament, quan ha passat el llistat dels arbres i el nombres d’arbres 
que hi havia a cada carrer, doncs se li ha passat això. Jo també l’he advertit com vostè. Jo 
pensava, no sé si l’han advertit, però sí que l’han advertit, és el Passeig Catalunya, no és 
l’avinguda Francesc Batllevell.  
 
2n. Aquest era el primer prec. El segon prec, molt ràpid i molt concret en el darrer Consell 
rector vam traslladar una queixa que es va fer, que va fer un usuari del Centre integral d’esport 
i salut, que va entrar per registre el 7 de desembre i que a hores d’ara, a dia d’avui, ara mateix 
encara no tenia resposta. Vostès van rebre la informació, el número de registre i demés. En tot 
cas, com que el proper Ple, ja estarem fora els 3 mesos que marca la llei per donar resposta i 
seria silenci administratiu, fet que considerem que seria molt negatiu, els preguem que donin 
resposta. No crec que calgui de nou el número de registre, però si el necessiten. 
 
El Sr. Alcalde respon: 
Oi que ens ho va dir en el Consell Rector del Patronat? I vam prendre nota, i vam dir que en 
aquell moment que contestaríem. Que jo li vaig dir que fins i tot que m’estranyava que no 
haguessin contestat un escrit que havia vingut feia temps. Per tant, vam donar-li curs, no sé si 
hores d’hora, però no pateixi que li informarem de quan l’hagin contestat.  
 
III. Prec formulat per Sr. Lluís Tomás: 
També ràpidament, senyor Alcalde, li trasllado un prec que hem fan alguns conductors que, per 
situant-se agafen la rotonda que va direcció cap a agafar l’autovia o direcció cap a Lleida, 
sobretot està passant a les nits, en concret 3 conductors diferents. M’agradaria, els hi prego 
que intensifiquin la vigilància sobretot en el pont on passen per sota els vehicles que està situat 
al barri de Can Cases on alguns desalmats s’estan preocupant de tirar pedres i rocs als 
vehicles amb el que això pot comportar. Els hi pregaria si poden intensificar en la mesura que 
sigui possible la vigilància, sobre tot a la franja nocturna, tot això ha passat entre les 23h i la 
01h  
 
El Sr. Alcalde respon: 
Entenc que deu ser entre la variant de l’AP7 i l’A2, passant al voltant de Can Cases? És allà? 
En tot cas, ens diu el lloc que és després, i ho posarem en coneixement de la Policia Local i 
que intensifiquin allà. Si sap els dies i més o menys ens ho fa saber i llavors doncs ficarem 



 
aquest operatiu en marxa per a veure si. I si ens diu que ha passat 2 o 3 cops, doncs també 
ens diu els dies, les cases, i llavors ho sabrem. 
Perdó, no li he entès bé, ara li entenc. Que es posen a sobre el pont de la variant i allà, val, val, 
d’acord. Ara li entès. Que dic que si vostè diu que passa en unes hores i uns dies determinats, 
si ens ho diu. De tota manera ho posarem en coneixement i farem. Gràcies. 
 
IV. Precs formulats pel Sr. Antonio Carvajal: 
 
1r. Aquest prec ja li volia fer fa ja unes sessions plenàries al senyor Casasayas, fa unes 
setmanes i avui com tinc la oportunitat de fer-li, tot i que el senyor Alcalde ja en el seu moment 
em va convidar a fer-li tot i que no fos present. Jo, senyor Casasayas, jo li prego que si em pot 
confirmar que les dades que li he facilitat sobre l’estat d’execució del pressupost municipal són 
errònies. Li prego que m’ho confirmi ara mateix. 
 
El Sr. Josep Casasayas respon: Són absolutament errònies que la recaptació sigui aquesta, 
que és el que vostè diu a la seva carta. Llegeix-ho bé, i veurà com aquesta no és la recaptació, 
la recaptació s’assembla al pressupost. Gràcies. 
 
2n. Faré un altre plec al senyor Casasayas. Ara em sobta que em digui que ho llegeixi bé, quan 
abans. 
 
El Sr. Alcalde diu: jo no ho sé, senyor Carvajal, jo li haig de dir que desconec aquesta xifra. 
Però també li dic que si el senyor Casasayas li diu d’aquesta manera, normalment no 
s’equivoca. Parlem de xifres, eh? És possible que ens equivoquem quan parlem de xifres.)  
 
El Sr. Antonio Carvajal continua amb el segon prec: Senyor Casasayas, com diu l’Alcalde, 
vostè ho pot dir amb molta fermesa, però no tot si val en les formes que vostè ha fet avui. Una 
vegada més, ho ha tornat a fer, faltar al respecte amb grans desvaloracions personals, amb 
frases imperatives “aprengui vostè a llegir”, resulta paradoxal que vostè m’ho digui, li digui a 
una persona que es dedica al món de la docència. És com si jo a vostè li digués que no sap 
preuar un bon cafè. Per tant, si us plau, li prego que no torni a caure en aquest parany perquè, 
precisament avui, la seva supèrbia i prepotència li ha tornat a trair i l’ha deixat en evidència per 
sort o per desgracia amb la gent que hi ha de públic avui, d’assistents a la sala de plens. 
Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde respon: Jo, perdonin, eh? Però jo els hi prego a tots, als 20, és que intentem no 
entrar en aquestes picabaralles personals que no ens porten enlloc. Ni uns ni altres. No ens 
porten enlloc. Aquí cadascú bé, explica, es posiciona, debat amb certa cordialitat i com fem 
sempre i al final doncs les coses s’acorden o no, però intentem mantenir les formes que és el 
millor que podem fer. Per tant, jo, ara prego jo a tots. Algun prec més? No? S’aixeca la sessió. 
Moltes gràcies.  
 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 23:50 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE.  
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