
 
3/2018. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2018. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 19 de març de 2018, essent les 20:05 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/es 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 el senyor: 
-Jaume Tramunt Monsonet 
 
A) PART RESOLUTIVA 

 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (19-02-18). 
 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de febrer 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 PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA EN EL PÀRKING DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
MARTORELL. (EXP. 2611/2017). 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas explica el punt: Molt bona nit. En aquest punt portem a 
aprovació, tots vostès saben que fa uns tres anys es va inaugurar la Biblioteca municipal i es va 
aprofitar per fer un pàrquing soterrat en aquesta Biblioteca. Aquest pàrquing el que es 
proposava era que poder dotar de places d'aparcament, de mobilitat, a la gent que pogués anar 
no solament a la Biblioteca sinó a tots els equipaments públics que hi ha al voltant. Per aquest 
motiu el que es va fer va ser donar dues hores d'aparcament gratuït a tots els cotxes durant 
vint-i-quatre hores, a tots els cotxes que entressin al pàrquing i a partir de la segona hora es 



 
cobrarà una petita taxa. L'experiència ens diu que l'aparcament aquest durant aquests tres 
anys ha estat infrautilitzat, al menos el que pretenen nosaltres és que sigui molt més utilitzat. 
Que farem per què sigui més utilitzat? En aquest punt lo que proposem és que per comptes 
d'estar, de tenir dues hores per anar a fer gestions tenint l'aparcament gratuït, sigui el temps 
sense pagar sigui de tres hores. Paral.lelament farem, ja hem fet una campanya publicitant 
l'aparcament que la vam distribuir tant a la Biblioteca municipal com al CAP, com a l'Hospital 
perquè sabessin que allà hi havia aquest pàrquing i que no es tenia que pagar per molt que 
tingués una barrera. I el tercer punt que farem per provocar que la gent que va a visitar aquests 
espais públics o bé el que vulgui estar poca estona per allà el barri, pues farem una 
senyalització nova per marcar quina és la ruta per arribar a la porta del pàrquing perquè per la 
gent que ve de fora és possible que la senyalització que hi ha no sigui prou clara com perquè 
vegin on està l'entrada del pàrquing. Per lo tant, en aquest punt el que proposem és modificar 
l'ordenança fiscal per la qual per comptes de tenir dues hores gratuïtes d'estància en el 
pàrquing de la Biblioteca, els usuaris puguin tenir tres hores gratuïtes. Moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. Jose A. Simón diu: Bona nit. Dilluns passat a la Comissió ens van presentar 
aquest punt i curiosament la documentació que acompanyava aquest punt era una memòria 
econòmica i financera per a la modificació de l'ordenança fiscal núm. 16 reguladora d'aquesta 
taxa. Em va sobtar el títol i més el contingut, més que res perquè no hi ha ni una dada 
econòmica amb una memòria econòmica financera, com a mínim curiós. Abans ho parlava amb 
el secretari, i el senyor secretari em comentava que no és obligatòria una memòria econòmica 
financera quan no és modifica un preu, o sigui que no vaig entendre, no vam entendre, ara 
vostè potser ens ho pot explicar, una memòria econòmica financera sense cap número, sense 
cap dada, sense cap xifra, sense res. Això com a primera intervenció. Nosaltres, Movem 
Martorell, a les ordenances fiscals una de les propostes que fèiem precisament era aquesta, 
era un estudi del funcionament del pàrquing de la Biblioteca per valorar el seu ús i poder 
treballar o la gestió que sigui més beneficiosa pels veïns i per les veïnes, fins i tot, anant una 
mica més enllà, en una Junta de Portaveus vam parlar d'aquest tema i el regidor Esteve va 
comentar que estaven d'acord i que seuríem, que ho miraríem perquè és una llàstima que un 
pàrquing com aquest feta la despesa no sigui utilitzat pel públic, i vam comentar fins i tot en 
aquella reunió varies propostes, que a més van ser totes del senyor Esteve, de fer algun tipus 
de conveni, possibilitats eh, amb treballadors de l'Hospital perquè poguessin aparcar amb un 
preu baix, perquè tingués utilització, que tingués més rotació, no sé, vam posar coses sobre la 
taula. Llavors, la sorpresa va ser quan vèiem que directament modifiquen aquesta ordenança 
sense cap participació de la resta de la gent, sense, no sabem, cap participació dels veïns i les 
veïnes del barri de Buenos Aires, no ho sabem, ho desconeixem, i presenten aquesta 
modificació com dèiem. Quan presenten aquesta modificació, dilluns passat, la companya de 
Movem Martorell els hi van demanar si havien fet algun estudi del funcionament del pàrquing, 
d'ocupació, de taxes, d'ingressos, de despeses, satisfacció de la gent que hi aparca i van 
quedar que no tenien aquesta informació però que ens la farien arribar. Ha passat una setmana 
i no tenim aquesta informació, o sigui la desconeixem, no sé si la tenen, suposo que si perquè 
sinó fer aquest tipus de canvis sense tenir la informació jo ho veuria una mica perillós, suposo 
que tenen. Perquè clar quan es presenta una memòria per fer un canvi, ni que no es toqui el 
preu, perquè proposen tres hores? Suposo que es basen en alguna cosa, suposo que no 
posen un dit a l'aire i diuen pues tres, suposo que es per algo, perquè tres i no quatre? Perquè 
tres i no cinc? No ho sé, eh, no ho sé, els hi pregunto, no sé. S'ha buscat una altra alternativa al 
pàrquing? Suposo que sí, i sinó els hi tornem a fer la proposta de seure i mirar, com ho podem 
fer entre tots perquè jo crec que si que és una despesa que ja està feta i pot tenir viabilitat pels 
veïns, per la gent que és usuària dels coles que hi ha al voltant, de l'ambulatori, Mossos 
d'Esquadra, o sigui, està en el carrer més transitat de Buenos Aires. Tenen les dades aquestes 
que vostès van dir? Quina ocupació ha tingut, quina rotació té, quins ingressos, quines 
despeses té, la gent està satisfeta, no està satisfeta; si tenen aquesta informació expliquin-la 
per a poder votar aquest punt perquè sinó estem votant una cosa que no sabem perquè ara 
són tres i no són cinc o no són deu, no ho sabem, la van demanar la setmana passada suposo 
que vostè la té avui i ens la explicarà. Gràcies. 



 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, com feia esment a una Junta de Portaveus en la qual jo 
també vaig ser-hi, vostè ha fet una miqueta de trampa perquè ha explicat una part de la Junta 
de Portaveus però no l'ha explicat tota i perquè bàsicament per il.lustrar la gent que ens 
escolta, com que jo presideixo les Juntes de Portaveus, per tant, escolto. Allà el que li vam 
explicar és que aquest era un pàrquing de rotació i quan es va fer es va fer amb la idea que fos 
un pàrquing de rotació perquè l'avinguda Fèlix Duran i Canyameras i l'avinguda Mancomunitats 
Comarcals està plena d'equipaments públics i per tant aquests equipaments públics tenen 
molta afluència de gent, és a dir, la mobilitat generada pel propi equipament públic fa que 
durant unes hores al dia doncs hi hagi una necessitat d'aparcament, com per exemple allà a 
l'Hospital Comarcal, i que quan es va fer la Biblioteca es va insistir molt que hi hagués aquest 
aparcament perquè fos aparcament de rotació, aparcament de rotació és fixava perquè 
qualsevol persona que pogués fer una gestió, la que fos, als Mossos d'Esquadra, al Centre 
d'Atenció Primària, a la Biblioteca, al Centre Cultural, a tots els equipaments públics que hi 
havia a l'entorn doncs tinguessin suficient temps com per fer aquesta gestió. Vist que en dues 
hores no hem tingut l'èxit que crèiem que tindríem perquè, tal i com diu vostè, doncs és un 
espai on l'aparcament és necessari, doncs l'únic que fa aquesta ordenança és ampliar una 
hora, i es modifica l'ordenança per ampliar una hora, per tant aquí no hi ha moviment econòmic, 
per tant no hi ha aquelles dades que la senyora Moreno ens demanava, però això li explicarà 
més bé el senyor regidor d'Hisenda però això li vam explicar en Junta de Portaveus, també li 
vam explicar a vostè i per tant aquesta informació vostè no l'ha dita i això li vam explicar, i el 
que busquem és que tingui el màxim d'utilització perquè aquest pàrquing no busca un objectiu 
recaptatori, ni molt menys, el que busca es donar cobertura a una necessitat d'aparcament per 
fer una gestió concreta, per això ampliem la gratuïtat i tal i com li ha dit el regidor Casasayas a 
la seva intervenció primera això ha d'anar acompanyat d'una campanya, d'una millor retolació, 
d'una millor indicació i també probablement explicar que no és l'aparcament de la Biblioteca 
sinó que és l'aparcament de tothom vagi on vulgui en aquella zona i això també li vam explicar 
a la Junta de Portaveus, vostè ha explicat només una part senyor Simón, que per cert, aprofito 
per felicitar-lo, avui és el seu sant, ara m'he enrecorda't, a vostè i al senyor Casasayas i a tots 
els Joseps que avui és sant Josep, per tant només li he fet aquest aclariment perquè vostè ha 
fet en la seva segona intervenció pot explicar-ho. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Bona tarda a tothom, nosaltres sobre aquest tema tinc alguna 
observació, quan es parla en el punt segon de la quota tributària es comenta que durant l'horari 
complert entre les vuit del vespre, entre les vuit del matí, perdó, i les deu del vespre. Repeteixo, 
ara mateix no ho tinc al cap però em semblava que l'horari de tancament era a les nou del 
vespre, em semblava, no sé si és un altre, ja sé que no entra dins de l'ordenança perquè no és 
un tema tampoc de preu però suposo que aquest deu ser un altre dels canvis proposats, 
repeteixo que parlo sense conèixer exactament si eren dos quarts de nou o les nou l'hora de 
tancar aquest servei, també en el seu dia nosaltres vam traslladar una pregunta sobretot sobre 
el tema econòmic, vam coincidir en aquella ocasió amb el regidor Esteve que era, que no era 
una tema de finalitat econòmica com ha dit vostè senyor alcalde, si que m'he entretingut en 
mirar l'estat d'execució que hi havia una partida prevista sobre els ingressos d'aquest tema, 
parlava de mil euros, s'han recaptat set-cents, per tant entenc que estem en aquesta línia que 
deia en el seu dia el regidor Esteve, i en aquest cas el que ha comentat l'alcalde i també no sé 
si tindria que sortir plasmat en aquesta ordenança, entenc que ja es fa quan és l'època dels 
joves o no tant joves que van a estudiar fins més tard, en el servei que ofereix bon servei la 
Biblioteca, si aquest servei s'allarga també entenc que sigui un horari prudent que pot ser les 
dotze o la una de la matinada, repeteixo, són coses que no les acabo de tenir gaire clares, i 
després tot que no sigui afany recaptatori altres pàrquings d'altres ajuntaments que podrien ser 
similars si que, i també ho ha dit el senyor alcalde, al voltant d'aquest pàrquing no solament la 
Biblioteca, sinó que hi ha el CAP o l'Hospital o els mateixos professionals que van als centres 
educatius, repeteixo, tot i que no hi hagi un afany recaptatori si que a lo millor és bo que tingui 
un ús, com també es deia, i en altres llocs s'ha fet uns abonaments mensuals pels 
professionals que estan a prop d'aquests pàrquings similar amb aquest de la Biblioteca amb 



 
horaris laborals i evidentment que és un preu tou, un peatge tou i que els hi serveix també 
perquè els puguin fer servir i donar-li una utilitat que jo si que coincidiria amb el que ha explicat 
tant amb el que explica tant el regidor com l'alcalde de que se li té que donar una utilitat i 
permeti'm dir que també va sortir a la Junta de Portaveus i amb la Comissió destacar el bon 
servei que fan les persones que estan allà a càrrec d'aquest servei que ho fan amb tota l'estima 
i que la veritat és que tenen allò impecable, jo crec que ens tenim que congratular de la feina 
que en aquest cas fan i només un apunt, que parlant amb algun dels usuaris, que no té res a 
veure amb l'ordenança però que si que li pregaria, suposo que deu ser el regidor de serveis, el 
regidor Esteve, si poguessin mirar alguna cosa en l'accés pels cotxes, això m'han dit els usuaris 
que creuen que són baixos, entenc que deu ser una petita obra o alguna coseta que es pogués 
fer perquè toquen terra, això fent un incís que m'han traslladat alguns usuaris quan els hi he 
anat a explicar o a comentar quina era la seva opinió. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Ja ho entenc que diguin el que diuen, ja ho entenc. Ja 
sap que en aquestes coses jo sóc bastant planer. No necessito cap estudi, cap, per sapiguer 
que allò està infrautilitzat. No necessito cap. Podria estar-me un any fent un estudi ben acurat i 
descobriria que per comptes d'utilització de vint cotxes cada dia és de vint-i-dos i hosti, quin 
estudi més ben parit que he fet, però és que no em cal, ja sé que està infrautilitzat, per lo tant, 
ja poden donar-li voltes i criticar el fet de què s'ha de fer un estudi per sapiguer quines coses 
s'han de fer, és molt més fàcil fer això, molt més fàcil. Està infrautilitzat? si els hi pregunto a 
cadascú de vostès estic segur que tots em diran, si senyor, aquest pàrquing tindria que tenir 
més utilització, per tant, la conclusió prèvia la tíndriem tots iguals, que guanyarem fent un 
estudi de si està infra o no està infrautilitzat? No guanyem res, res, és que és obvi, des de 
Movem ja estem acostumats a que totes les coses tenen que portar un superestudi pel qual 
podem perdre-hi tot un any i estar tot un any amb dues hores de pàrquing gratuït per comptes 
de tres. Hi ha maneres de fer, vostès tenen aquesta manera de fer, estudiar molt i no fer res. 
Nosaltres tenim una manera de fer, estudiem lo just per poguer fer, per poguer fer. Per lo tant 
no em fa falta que ningú de fora em vingui a dir si està infrautilitzat o no, no fa falta que ningú 
em digui si posant unes indicacions més grans i que surti la paraula gratis ben grossa 
probablement hi tingui més cotxes a dintre. El fet de posar-hi tres hores no és un tema baladí, 
posant tres hores ja li dic, potser ens equivoquem, però el que hem pensat és que en tres hores 
qualsevol de les gestions que es puguin fer en aquests diferents equipaments públics que hi ha 
n'hi ha prou i de sobres, n'hi ha prou i de sobres, per lo tant, per això proposem tres hores, molt 
més fàcil que tot el que vostès diuen, molt més fàcil. Ara ningú de vostès diuen, escolti'm no hi 
ha cap poble del voltant que tingui un pàrquing amb aquestes condicions, no hi ha cap poble 
del voltant que no es pagui per aparcar al carrer, això tots s'obliden, però jo no en  vull oblidar, 
no em vull oblidar d'això, i ho he de dir: a Martorell no s'aparca al carrer ni en Mancomunitats 
Comarcals, ni enlloc, no es paga. Tenim un pàrquing fet a l'Hospital per la gent que pugui anar 
a l'Hospital amb 203 places de pàrquing gratuïtes també, gratuïtes. Per lo tant, jo és que no 
veig que tinguem que donar-li tantes voltes dels estudis que diu vostè que li van dir que teníem 
dades, les dades que tenim és d'utilització, d'utilització del pàrquing, d'utilització. Ja els hi 
donarem, no es preocupin, ja els hi donarem, però en treurà algo de sapiguer la utilització del 
pàrquing, de saber si són vint cotxes o són vint-i-dos? Anem a parlar en serio, anem a parlar en 
serio. Perquè demanen sapiguer si van vint o n'hi ha vint-i-dos? Expliqui-m'ho, expliqui-m'ho 
després si té algun interès el sapiguer aquesta informació, expliqui-m'ho, perquè a lo millor riem 
tots, a lo millor riem tots amb l'explicació que ens dóna. Per lo tant, per lo tant, nosaltres ens 
posem, ens posem en marxa apujant una hora més de pàrquing gratuït perquè tota la gent que 
vagi a fer gestions, tota la ciutadania que tingui que anar a fer gestions per allà aquells indrets 
pugui tenir més places de pàrquing, per això ho fem d'aquesta manera i per això li dic que no 
en fan falta gaires estudis per sapiguer que això és millor que lo que hi havia. I en segon lloc, 
en quant a l'horari si ens fixem bé l'ordenança sempre ha dit que la taxa està establerta fins a 
les vint-i-dues hores però el pàrquing es tanca a les nou. Si mai s'ha d'obrir fins a les deu no 
haurem de tocar la taxa perquè és fins a les vint-i-dues hores, per tant em sembla que això va 
sortir a l'Informativa, em sembla que va sortir a l'Informativa, per lo tant jo insisteixo, no ens 
anem per les branques, l'arrel de la qüestió és: tindrem més pàrquing, més hores de pàrquing 



 
gratuït, tindrem més places de pàrquing utilitzables per lo tant això serà bo per la ciutadania i 
no cal donar-li mil voltes sobre un tema tant obvi com aquest. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Sergio Rodríguez diu: Hola, buenas noches. Yo lo que quería decir en vez de 
dar mil vueltas los señores de Movem solo le han pedido una información que usted dice que 
tiene, la otra vez dijeron que tenían, dijeron que la iban a facilitar y no la han facilitado. Lo único 
que han hecho es reclamar esa información, en vez de dar mil vueltas explicando otra vez los 
mismo que todos hemos entendido y que todos sabemos es tan fácil como haberles mandado 
los archivos que habían pedido. Muchas gracias. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: La veritat és que, com vostè diu, és un tema la importància 
tant relativa que segurament no teníem ni la intenció de fer una segona intervenció, primer per 
aclarir-li, senyor Fonollosa, lo que vostè ha dit, és lo mateix, ho corroboro totalment, és veritat, 
sinó també està aquí el senyor Lluís Esteve o la resta de portaveus que van dir que això ho 
estudiarien i se van posar diferents propostes sobre la taula en aquell mateix moment van dir 
ho estudiarem perquè estem d'acord de que està infrautilitzat i hem de parlar i ho parlarem per 
intentar cercar un acord i si no és així vostè ho pot desmentir però jo crec que vam quedar així i 
lo que vostè ha dit perfectament, és el funcionament que l'equip de govern i la resta hem volgut 
tenir per aquell equipament que és un pàrquing i cap problema, o sigui que és així, lo que 
passa és que és veritat i sinó el Lluís Esteve, que està aquí, que ho desmenteixi, que vam 
quedar que ho miraríem entre tots. Senyor Casasayas, vostè té un problema de prepotència 
molt important, o sigui, no sé si vostè no va estar la setmana passada a la Comissió, suposo 
que no, però quan una companya fa una pregunta i demana una informació i se li diu que se li 
enviarà aquesta informació per què la tenen, ú, o és mentida que la tenen o no la volen fer 
pública però dilluns passat la tenien aquesta informació; segon, vostè porta, sembla que és la 
persona que més anys porta en aquest Consistori i hauria de saber que això no és casa seva, 
que aquí les decisions no es prenen perquè vostè vol i a la resta no ens importa i a la 
ciutadania no els importa les decisions. Clar que s'han de donar explicacions del perquè de les 
coses i no és tres perquè jo dic tres, o a la seva empresa no li demanen explicacions quan pren 
una decisió o és perquè vostè "creu que", que no és casa seva això, ja sé que vostè està 
acostumat aquí ningú no li digui res i es pensa que això és el seu "cortijo", que no és així, no és 
així, la prepotència la deixa a la porta quan entra i si li demanen explicacions les dona, que 
vostè les ha de donar i jo li he de demanar, és així, vostè les ha de donar i jo li he de demanar 
o sigui és la meva responsabilitat demanar-li responsabilitats i el perquè fa una proposta i no fa 
una altra. Aquest pàrquing, que suposo que la decisió que va prendre, no vostè, però parlo amb 
vostè perquè ha fet aquesta declaració tant prepotent, aquest pàrquing qui va decidir que eren 
dos hores? També era la millor decisió? Pues és un fracàs aquesta decisió, continuen confiant 
en vostè? Que fa? Posa un dit a l'aire a veure de perquè tres i perquè no quatre? O consulta a 
la resta i consulta a la ciutadania i escolta a tothom? I les decisions es prenen amb dades, no 
amb lo que jo penso, que no és casa seva això, i ha de donar explicacions, vagi's acostumant 
de què ha de donar explicacions, i si té les dades, si us plau passint-les de perquè ha decidit 
tres, perquè si la seva opinió és la mateixa que qui va decidir dos i hem de confiar amb vostè i 
ja ens té acostumat a quines són les seves decisions i les seves mentides fins aquí hem arribat. 
Per cert, votarem una abstenció. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies senyor Simón, li dic moltes gràcies per cortesia perquè la 
seva intervenció crec que ha estat bastant fora de lloc, vostè ha parlat de prepotència, de 
mentides, estem tractant un punt que jo vull recordar que a Martorell tenim un aparcament que 
és un aparcament que en la major part de pobles de Catalunya tenen una barrera i es paga. 
Martorell té dues hores de gratuïtat i com que està infrautilitzat el que volem és que s'utilitzi 
més i el punt que estem tractant avui és per augmentar una hora més de gratuïtat, ho dic 
perquè  clar, sentint segons quines intervencions sembla que no sé que pas estem fent però 
vostè ha fet servir un to que jo senyor Simón li demano que rebaixi perquè ni el senyor 
Casasayas, jo almenys no l'he vist, perquè si l'hagués vist li hagués cridat l'atenció, no crec que 
hagi actuat de manera prepotent i no crec que hagi dit cap mentida. Fer una acusació d'aquest 



 
tipus i més amb un punt com aquest, senyor Simón, jo crec que no és encertat i per tant jo li 
demano que en el seu entusiasme a l'hora d'exposar els punts, que el tingui, només faltaria, 
però que sobretot les expressions les domini una mica millor perquè tots hem de tenir un debat, 
com saben sempre jo el que vull que és que hi hagi un cert debat sobre les idees i els punts 
que hem d'aprovar i acordar però sempre dins d'uns límits, per tant, repeteixo, jo li demano que 
vostè digui el que vostè cregui però dins d'uns límits on la cordialitat sigui el que predomini.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Gràcies Sr. Alcalde, bé un parell d’apunts al regidor Sr. 
Casasayas, tinc aquí l’ordenança m’ha semblant entendre quant li hi preguntat allò de  22.00 
hores entre les 8.00 i es 22.00 hores, no entraré en el matis, no ho diu en lloc fins a les 22.00 
hores, com a mínim en aquest document que tinc jo aquí, he traslladat una possibilitat sempre 
amb el interès de que pogués tenir una utilitat més destacada o més interessant o més 
correcta, sense que la que hagi no sigui correcta, que doni una rotació és aquesta possibilitat  
entenc que no és avui, però entenc que puguin fer una valoració un estudi, tornem a l’estudi, 
d’aquest abonament, especialment adreçat als col·lectius que treballen en aquest llocs, com 
poden ser el CAP, l’Hospital, els centres educatius que hi ha, el centre Cultural que poguessin 
tenir aquest peatge tou per poder-li donar aquest servei, i nosaltres, en la Comissió Informativa, 
recordo que vam votar a favor, després de l’explicació de vostè ha  fet nosaltres ens 
abstindrem, però sí que prego que, ja sé que constarà en acta aquesta proposta que nosaltres 
li fem, i que li traslladaré agafant d’altres pàrquings que hi ha similars al que estem parlant avui, 
ens ha sembla bé que s’augmenti, però una mica després de l’explicació, nosaltres ens 
abstindrem, gràcies!. 
 
El Sr. Alcalde respon: Moltes gràcies Sr. Tomàs, fent-li un incís, a la Junta de portaveus 
aquesta proposta que ha fet vostè, de que hi haguessin el col·lectius, la gent que treballa en la 
biblioteca, al CAP, Mossos d’Esquadra, tinguessin un bons per pòquer aparcar, utilitzar 
l’aparcament.  Li hem explicat també que aquest aparcament no tenia aquest objecte, l’objecte 
era pels ciudatans de Martorell en el que no farem és omplir el pàrquing de tots els treballadors 
de la zona, perquè no és aquest l’objectiu, l’objectiu, és donar cobertura a la necessitat de 
gestions dels ciutadans de Martorell, és un pàrquing de rotació  per la mobilitat generada pels 
equipaments públics, és a dir, aquella persona que va al metge  al CAP, i que a lo millor està 
dues o tres hores, per això hem  pujat de dues a tres hores, perquè entre altres coses també 
han demanat quina pot ser l’espera més llarga en el CAP i ens han dit que com a màxim tres 
hores,  per això  són tres hores, i li hem dit també Sr. Tomàs que això no està reservat pels 
treballadors, perquè sinó tindríem aquell pàrquing inutilitzat pels treballadors dels equipaments, 
el que volem és que sigui de rotació,  tant, per  una franja de temps suficient per fer les 
gestions, però pels ciutadans de Martorell, que són qui utilitzen aquests equipaments 
municipals, sí aquest 100 places, les utilitzen els treballadors d’allà, tindríem aquestes 100 
places utilitzades, i no es fa ver amb aquest objectiu aquest aparcament, és va fer, està 
infrautilitzat, per això hem de posar mesures perquè els ciutadans de Martorell  coneguin que hi 
ha aquell aparcament, coneguin i que hi han tres hores gratuïtes, i que coneguin que el poden 
utilitzar dins d’aquesta franja horària, això és el que pretenem, i que  com que no ens hem sortit 
prou, hem augmentat aquesta hora, però a més a més això, ha d’anar acompanyat d’altres 
mesures, com són la millor senyalització, i la campanya per donar conèixer d’aquest 
aparcament, i això li hem dit, amb la Junta de portaveus també, doncs vostès, no ho ha 
acabem de dir tot, però ho vam explicar. Molt bé Sr. Casal endavant!   
 
El regidor Sr. Vicente Casal diu:  Buenas tardes, en primer lugar desde este grupo se va a 
votar a favor porque entendemos que bueno todo lo que sea aumentar un hora o lo que sea 
para dar más salida a una inversión realizada, pues es bueno. 
Yo  también quiero hacer una reflexión, ahora a toro pasado es fácil pero cuando  uno no tiene 
que hacer una infraestructura de ese tipo, entiendo que sí se hace un estudio, sí tú te has 
gastado un dineral en hacer un parking que no es barato y al final solo lo ocupan 20 personas, 
a lo mejor hay  un problema de fondo.  Bueno, ya  está hecho vamos a buscar entre todos una 
solución, nosotros vamos a votar a favor  porque entendemos que  bueno, dar solución a 



 
cualquier cosa que se pueda hacer  para dar salida a una inversión que nos ha costado dinero 
a todos los martorellenses bueno también le quiero decir que no me gusta como el Sr. 
Casasayas  ha intentado ridiculizar a otros compañeros por el hecho de  pedir una 
documentación, algo que es de sentido común que para eso está el, para eso están ustedes y 
en ese aspecto coincido con ellos que quizás usted no ha estado afortunado. Muchas gracias 
Sr. Casasayas  
 
El Sr. Alcalde respon: Moltes gràcies, només per aclarir,  qualsevol projecte nou, de qualsevol 
equipament públic comporta un estudi de mobilitat generada, per tant, quant es va fer la 
biblioteca, la nova biblioteca, doncs ja comportava un estudi de la mobilitat generada d’aquell 
equipament,  que vol dir això?, que es quantifica quina és la mobilitat     que generarà el propi 
equipament municipal o públic, els que són més    antics no portava aquesta obligació, doncs 
no hi ha   l’estudi de la mobilitat generada pel propi equipament, això el que li vull dir és  la 
necessitat que comporta d’aparcament, jo crec  que és pública i notòria, per tant, ha   generat 
places d’aparcament públiques i gratuïtes, encara que siguin en una franja per la mobilitat 
generada crec que ha estat  suficientment justificat, jo crec que si fessin una enquesta amb la 
gent de Martorell, sí volen aquestes places d’aparcament o no?, segur que sortiria per una 
amplia majoria les volen, el que passa doncs és que hem de donar a conèixer millor, publicitar 
millor, que tenim  aquest aparcament, que hi ha tres hores, a partir d’avui que seran gratuïtes, i 
en quant a les formes del Sr. Casasayas, jo no he notat aquestes formes que diu vostè Sr. 
Casal, en tot cas és ell qui ho ha de dir, d’acord?. Te la paraula el Sr. Casasayas. 
  
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Jo crec que les coses sí es diuen amb educació es 
poden dir, crec! i  crec que l’únic que no hem de confondre la seguretat amb un tema de 
prepotència, ni molt menos, no té res que veure, una persona sí està convençuda d’un tema, i 
l’explica amb convicció, no vol dir que sigui prepotent, que és com vostè ho qualifica, i no és 
així. L’únic que li estic dient és  que jo estic  convençut, i amb aquesta convicció els hi explico, i 
així com els hi dic això també li dic que és obvi com tots vostès saben, que hi ha una 
infrautilització del pàrquing, i això no m’ ho pot rebatre ningú per molt que em diguin, no m’ho 
pot rebatre ningú! 
I això no és ser prepotent al dir una cosa com aquesta, perquè podria preguntar a qui volgués 
que passi per la Vila, i li diria escolti’m, això és així ! 
Per lo tant, nego la major de prepotència res, convicció tota. 
Segon punt, respecta a la informació, jo aquí avui  el que tenim és la informació de la utilització 
del pàrquing, no perquè jo la tingui, sinó per que m’han dit que la tenim,  jo no la tinc, i sí li han 
dit que li faran arribar, li faran arribar, però no jo! No disposo jo de l’ informació de la utilització 
del pàrquing, ja li faran arribar, tampoc li  he dit que no li tinguin que donar cap informació, i 
vostè Sr, Márquez, perdó Sr. Rodríguez , perdoni, perdoni Rodríguez Márquez perdoni....., 
s’exaspera, però jo li dic que li donarem!  
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rodríguez, intentem mantenir els torns de paraula, jo  no interrompo mai 
a ningú i el Sr. Casasayas tampoc, quant parla un altre company, intentem mantenir els torns 
de paraula, endavant Sr. Casasayas. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: En cap moment li he dit que no li donarem cap 
informació, és que jo no la tinc aquesta informació, vostè s’exaspera com li he dit, jo podria dir 
no perdi els papers, parlem tranquil·lament, per lo tant, jo insisteixo el que estem intentar aquí 
es donar més rotació al pàrquing de la biblioteca, que es diu de la biblioteca però és un 
pàrquing de tots els serveis públics que hi ha allà, de tota la ciutadania de Martorell, i podem 
donar-li les voltes que vulguem, però tots sabem que amb una bona campanya informativa, i 
probablement donant  tres hores d’entrada serà més fàcil. 
Respecte a les hores que vostè llegeix, només ho fa pel final o pel començament, es diu entra   
  



 
El Sr. Alcalde diu: Un moment, Sr. Tomàs, Sr. Tomàs, no pot interrompre quant parla un altre 
company Sr. Tomás, quant parla vostè no l’interrompen, i per tant, jo li prego, que no interrompi 
en el seu company, endavant! 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Quant diu entre les 8.00 i les 10.00 hores de la nit, vol 
dir entre les 8.00 i les 10.00, perquè tampoc s’obre a les 8.00 com vostè molt bé ho sap, o sinó 
ho sap suposo que ho sap?  A les 8.00 no s’obre tampoc, s’obre més tard!  
L’ordenança està feta per tenir la possibilitat d’obrir entre aquestes dues franges horàries, no 
només cap al tard sinó també més d’hora del que realment s’obre, i aquest equipament com 
vostès saben el porten la gent del S.E.T., té l’horari adaptat al que fem al pàrquing aquest, per 
lo tant, ja podem anar donant voltes, que aquí el que estem buscant és donar més rotació en 
aquest pàrquing, més utilització, i per lo tant, podran votar a favor en contra, però estic segur, 
que tots vostès estan convençut que donar més hores de rotació del pàrquing és bo per la 
ciutadania de Martorell, gràcies!. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies! Per al·lusions demana la paraula el Sr. Rodrïguez. 
 
El Regidor Sr. Sergio Rodríguez diu: Sí moltes gràcies, el que deia   vostè només fa que 
repetir que donar mil voltes, donar mil voltes, i jo l’únic que veig aquí és, que l’únic que dóna mil 
voltes és vostè, perquè ha dit  el mateix  quatre cops, d’acord!  Jo no dic que els companys han 
demanat una informació que vostès han dit,  i era molt fàcil dir, li farem arribar sinó la tinc jo, la 
farà arribar qui ho ha dit  és així de clar, i no donaríem tantes voltes, i no demanaria jo torna 
l’altre,l’ altre i un altre cop,  i jo anava a votar avui a favor! I avui  m’abstindré, per tot aquest 
motiu perquè no compren mil voltes que dóna vostè, moltes gràcies! 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Rodríguez, ja li dic jo que li farem arribar aquesta 
informació que ens han demanat, i a vostè també, i a tots, no hi ha cap mena de problema que, 
hi ha unes taules que ens han de fer arribar, i quan ens ho facin arribar, els hi farem arribar, per 
cert! Les peticions d’informació que vostè saben , que en fan i en fan servir sovint, més que res 
per tots aquells que ens puguin escoltar, doncs en fan moltes! és a dir  al darrers   anys hem 
donat més informació, que en els anteriors deu, per tant, tot això requereix  una tasca de 
recollida de informació, i de tramesa de informació, per tant, si a vegades no està  en el termini   
doncs vostès com ja normalment  fan, ens ho tornen a dir, i els hi farem arribar, no tenim cap 
mena de problema Sr. Rodríguez  i Sr. Simón, per tant, un cop debatut  el punt, passem el punt 
a votació. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 12 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve 
i Balagué, Josep Casasayas i Puig, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i 
Herrera, Albert Fernández Claramunt, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus, Sergi 
Corral i Barón i Vicente Casal Carriedo. 
- 8 abstencions dels senyors/es Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, 
Asunción Moreno López i Sergio Rodríguez Márquez. 
 
El text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 



 
A l’expedient figura memòria, de data 6 de març de 2018, sobre la modificació de la taxa per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en el pàrking de la Biblioteca municipal de 
Martorell elaborada pel director del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell. 
La intervenció ha emès l’informe de fiscalització prèvia d’aquest expedient en data 6 de març 
de 2018. 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la 
taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en el pàrking de la Biblioteca 
municipal de Martorell. El contingut de la modificació és el que a continuació es transcriu: 
Article 6è.- Quota tributària 
. En el punt 2, s’augmenten les hores d’exempció de les dues hores fins a les tres hores, 
quedant redactat aquest apartat de la següent manera 
2. Les tres primeres hores (continuades o no) d’estacionament, durant l’horari comprès entre 
les 08:00 i les 22:00, restaran exemptes. Els períodes de temps d’estacionament superiors a la 
franja horària exempta hauran de satisfer la següent tarifa: 0,0333 euros per minut. L’import 
resultant de multiplicar 0,0333 euros pels minuts d’estacionament corresponents s’arrodonirà al 
múltiple de cinc cèntims d’euro (0,05 €) inferior. 
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent, així com la modificació de l’Ordenança fiscal 
número 16, reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en el 
pàrking de la Biblioteca municipal de Martorell, mitjançant anunci inserit als taulers d'edictes de 
l'Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat, al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona i a un diari dels de major difusió de la província, durant trenta dies hàbils a 
comptar des del següent al de la darrera de les publicacions. En aquest termini les persones 
interessades poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se formulat reclamacions, l’acord 
d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un nou acord plenari. 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona l'acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança fiscal 
esmentada. 
Quart.- Notificar aquest acord al departament municipals d’Intervenció i Tresoreria, així com a 
la direcció del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell. 
 
3. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT, ERC, PSC I SOM 
MARTORELL EN DEFENSA DE L'ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D'IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA. 
 
La regidora Sra. Núria Canal llegeix la moció: Massa vegades des del món local hem hagut 
de sortir a denunciar les continues agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. 
Des del món local reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística 
és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals 
de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el 
català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre 
país i, una eina de cohesió social i cultural.  
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació 
per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten 
la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i 
cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals. 
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com 
a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna 
bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement 
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les 
proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística 
ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i 
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que 



 
s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de 
competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional 
ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a 
Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.  
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible 
aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de 
l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que 
utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a 
l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió 
social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la 
crisi econòmica.  
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, 
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots 
aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany 
de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del 
Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català 
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de 
convivència de la nostra societat.  
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Martorell acorda: 
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE  
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i 
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa 
que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de 
Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella 
infranquejable.  
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social, 
exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura 
el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat 
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del 
país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència 
pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt 
plural d’iniciatives educatives.  
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que 
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els 
infants i joves per la seva llengua d’origen. 
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la 
igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 
30 anys. 
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció:  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de 
l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de 
representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de 
Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als 
grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC)  i 
als centres educatius del nostre municipi. 
 
El regidor Sr. Vicente Casal diu: Yo soy el único porque no me adherido  
 
El Sr. Alcalde diu: No hi ha un altre grup, el grup de Movem tampoc s’ha adherit 
 
El regidor Sr. Vicente Casal diu: No m’ho puc creure. Bueno quiero empezar diciendo que 
esta moción no está completa, porque en el punto dispositivo  en el último parágrafo dice 
particular, concretamente el Partido Popular i Ciudadanos, utilizan el ataque aquí hay que 
añadir que el 80% PSOE, es decir el  PSOE de Andalucía, el PSOE de Castilla La Mancha, 



 
PSOE Extremadura, y PSOE Aragón, que representa el 80% de la militancia que tampoco está 
de acuerdo con esto pero bueno, más que nada para que después no se pueda tergiversar. 
El Catalán como todas las lenguas naturales que se hablan hoy, ha sobrevivido diez siglo sin 
necesidad que los políticos se ocupasen de ella, sin necesidad de que nadie la defendiese, 
querer imponer el 100 % de la escolarización únicamente en catalán a los niños en primaria no 
es por motivos educativos, no se engañen son motivos ideológicos, y que van en contra de las 
libertades de los padres y de los alumnos. 
El motivo de esta moción, es para desviar la atención. 
¿Saben Cuál es el problema de la educación en Cataluña? que 20.000 niños estudiando en 
barracones en 86 colegios, ese es el problema que hay, porque para otras cosas no ha dinero, 
pero para embajadas, para gastarse el dinero en otras cosas, en mantener los chiringuitos, 
para eso sí que hay dinero, pero hay 20.000 niños en barracones, es la Comunidad dentro de 
España que más barracones tiene. 
Esta es buena porque dice en el segundo párrafo, en la parte dispositiva hablan de que su 
modelo educativo tiene por finalidad la formación integral de la persona, y su capacitación para 
vivir democráticamente, ¿que quiere decir? Que si la enseñanza no es  en catalán, ¿el sujeto 
ya no está capacitado para vivir democráticamente? 
¿Que sí su padre elige estudiar el castellano, ya no es un demócrata? 
¿Eso es lo que quiere decir? 
Y quiero dar otro dato, hay que ser consecuente en esta vida, el Sr. Montilla, lleva sus hijos a 
un colegio alemán, que no hay inmersión, el Sr. Mas al Liceo Francés, el Sr. Junqueras al Liceo 
Italiano, la Sra. Rahola, que tanto predica enTV3 en  un internado en Suiza, al final la inmersión 
es para pobres, al final la inmersión es para pobres, porque los que tienen 2000,00€ para pagar 
al mes, esos no tienen inmersión, ¡ese es el problema!. 
Pero bueno, cada uno es libre de llevar a sus hijo a estudiar donde quiera, ¡vale!  Pero si tú 
tienes 2.000,00€ para pagar al mes, pues tienes libertad, evidentemente si no tienes dinero 
para llevar a la escuela privada, pues te comes la inmersión que otros te predican, pero a los 
suyos no se la ponen.  
Me van permitir acabar citando el periodista y escritor martorellense Xavier Rius, una buena 
frase, quizás hace 30 años, cuando el catalán, salía del franquismo era necesario   la 
inmersión, ahora debería readaptarse el modelo a los nuevos tiempos y globalización sin que 
se perciba  como casus bellis, un ataque a Cataluña. 
Evidentemente nuestro voto a va a ser negativo, muchas gracias.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Gràcies! Primer explicar el sentit  del vot, i perquè no ens 
adherit a la moció, el nostre grup està totalment   d’acord amb la moció, i no s’ha presentant per 
presentar-la conjuntament perquè creiem que sí que hi ha coses, quant es parla de l’escola 
catalana, que a mi sempre m’agrada dir escola pública catalana, hi ha coses de les quals, no 
es fa menció, i sí que creiem que s’han de dir, i per això els hi votarem a favor! 
Part de la moció   cap pega però no la volíem presentar conjuntament, perquè hi ha altres 
coses, que sí que ens agradaria parlar, i sobretot sempre intentem  quant parlem de mocions, 
no de qualsevol tema, intentar ubicar-ho amb la majoria que puguem en temes de Martorell, 
perquè la gent que ens escolta que està a Martorell, i estem aquí és per la gent de Martorell. 
Per nosaltres les coses l’escola pública catalana és un model d’èxit, és un consens de fa més 
de 40 anys, es va construir des de les associacions de veïns, des de moviments veïnals de 
renovació pedagògica, per nosaltres  funciona   aquest tema bé, altres que sí que creiem que 
s’haurien de tractar,  que  no es tracten a la moció per exemple, com a tall d’exemple com 
dèiem abans com  fem les coses, i com les fem també a Martorell a l’abril de 2017 des de 
Movem Martorell vam presentar una moció per baixar les ràtios de les escoles públiques a 
l’educació pública de Catalunya, aquesta moció al finalment l’havem de retirar, perquè aquesta 
moció ens venia de part de l’AFAPAC perquè el equip  de govern volia fer un canvi, que 
modificava tot el sentit de la nostra moció i per això la vam tractar. 
El que dèiem per nosaltres falta a la moció, com que sabem que és una moció que bé donada 
de la Federació de L’Associació que creiem que el més correcte és votar el que ens presenten 
aquestes entitats i per això votarem a favor, però sí que creiem que durant molts anys, 



 
mitjançant les retallades doncs el cost docent   i les infraestructures escolars una davallada de 
recursos molt important que creiem que també ha de quedar palesa, nosaltres apostem per una 
educació pública gratuïta, de qualitat ,  laica coeducativa, inclusiva  i democràtica, es per això 
que volem que l’escola pública catalana no permeti cap tipus de segregació, cap tipus de 
segregació ni lingüística, ni per sexe, ni per raons socioeconòmica, cosa que actualment, no és 
toca a la moció, si que ens agrada dir-ho a la nostra intervenció el problema de la llengua que 
ens ve, és un problema prou important, però hi ha altres problemes com de segregació 
econòmica un paper que no es tracta de que creiem que és igual d’ important. 
Apostem per una escola inclusiva  que sigui garantia de cohesió social, que garanteixi la 
igualtat d’oportunitats, que tingui un pressupost digne, i compleixi amb el que diu la LEC que ha 
de tenir un 6% del P.I.B. del pressupost això tampoc es compleix, una educació que redueixi 
també, va una mica més enllà les taxes universitàries, tal i com s’ha quedat infinites vegades al 
Parlament de Catalunya, redueixi un 30% les taxes universitàries, o les elimini!,  i per una altra 
banda, com dèiem, i amb això acabem en temes de Martorell, sí que ens agradaria  una petició 
que fa molts anys per desgracia que es fa, i no s’ha complert i fins i tot  i ha un acord 
parlamentari que tampoc s’ha complert que és que Martorell necessita un nou institut,  això 
també crec ho hem de posar en valor, que necessitem un nou institut. Aquest any hem tingut 
problemes amb el Joan Oró, al final han fet un apaño amb l’escola Oficial d’Idiomes, però 
Martorell necessita un altre institut, ho vam  veure tot el que va passar amb el Vicente 
Aleixandre, tenim l’escola Mercè Rodoreda, fins ara fins, fins  el curs passat era l’escola de 
Catalunya que més alumnes acollia,   o sigui una escola que estava ultrapassada, o sigui  que 
són temes que ens afecten com a Martorell, que creien que també s’han de posar sobre la 
taula, però igualment la moció l’han presentat dues entitats, i votarem a favor de la moció, 
gràcies!  
  
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Nosaltres teníem, així es va comentar a la Junta de 
Portaveus, la previsió de presentar una moció que havia fet el Partit Socialista de Catalunya, no 
el PSOE d’Extremadura ni d’Andalusia, el Partit Socialista de Catalunya, però jo crec que en la 
bona entesa que va haver-hi en la Junta de Portaveus hem apostat per poder donar 
recolzament en aquesta moció de presentar l’Associació Catalana de Municipis i la Federació 
de Municipis de Catalunya. Feta aquesta introducció nosaltres pensem que el model d’escola 
catalana ha estat una de les principals eines durant tot aquest temps de cohesió i promoció 
econòmica, perdó, de promoció social a Catalunya i que millor garantir la igualtat d’oportunitats. 
L’objectiu pensem que és evitar la segregació d’alumnes sobre tot per motius lingüístics. Estem 
convençuts que aquest model àmpliament defensat per la comunitat educativa i la societat, que 
té en compte la diversitat sociolingüística del conjunt del territori és la millor garantia per 
continuar assegurant el respecte a les dues llengües oficials. Cada centre educatiu cal recordar 
va elaborar un projecte lingüístic de centre d’acord amb la composició del seu alumnat i 
evidentment del seu entorn amb l’objectiu de garantir sempre el domini de les dues llengües 
oficials a Catalunya. sent aquesta una de les riqueses del sistema educatiu fins el moment i 
que, evidentment, no volem abandonar. L’alumnat en aquests moments té un coneixement com 
deia la moció similar a la llengua catalana i castellana tal i com ho acrediten els resultats de les 
proves de competències lingüístiques realitzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema  
Educatiu de Catalunya. És per això, i coincidint en la majoria de punts dels motius d’exposició i 
d’acords de la moció que avui presentem, el Partit Socialista ens oposem a qualsevol 
instrumentalització d’escola o de la llengua catalana amb finalitats com està passant 
actualment electoralistes. Expressem també la nostra plena confiança en els professionals amb 
la professionalitat dels docents i del Cos d’Inspecció d’Educació de Catalunya. Alhora que 
rebutgem qualsevol desviació dels objectius pedagògics que es puguin produir en el marc legal 
que regula el nostre sistema actualment educatiu. Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta 
moció. Gràcies. 
 
La regidora Sra. Núria Canal diu: Gràcies. Novament ressonen tambors de guerra contra el 
model lingüístic a l’escola catalana. A banda de les raons pedagògiques que acrediten que els 
alumnes catalans presenten un bon domini de les dues llengües oficials al final de l’educació 



 
obligatòria, millor fins i tot que en algunes comunitats monolingües, i de les raons 
sociopolítiques avalades per ampli consens entre la comunitat educativa i la majoria de partits 
catalans, hi ha també, molt bons arguments jurídics que invaliden qualsevol intent d’alterar el 
model lingüístic educatiu vigent des de la Llei de normalització lingüística del 83. El model 
educatiu català, tal i com es diu a la moció, té per finalitat la formació integral de la persona i la 
seva capacitació per conviure democràticament en la pluralitat. Des d’enfocaments pedagògics 
que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i 
d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants independentment de l’origen, llengua o 
condicions individuals. Avui recordem que aquests principis i característiques del model 
educatiu català dins la seva diversitat són compartits de manera amplíssima per la societat 
catalana, més enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les 
diferents perspectives que la pluralitat del sistema educatiu té de com ha de ser-ne la 
concreció. El context històric  i social en el que vivim fa encara més important garantir que el 
model educatiu català es consolidi i millori per donar resposta als reptes i a les necessitats dels 
infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia on la participació, el 
pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència, els valors de 
convivència, són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la 
inclusió i la cohesió social on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat 
inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat. Aprofito 
per a comentar que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu són els que 
garanteixen i fan possible aquest model educatiu català i són els que han fet els esforços 
gràcies als quals l’escola ha mantingut a tota hora la funció de cohesió social i de convivència 
democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les 
entitats reconeixem i els agraïm públicament aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en 
la seva professionalitat. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran 
esforç en la darrera dècada per acollir des d’una perspectiva inclusiva infants i joves vinguts de 
diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per afavorir la 
cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar sent un dels 
puntals del model educatiu català. Els plantejaments que propugnen públicament una involució 
educativa uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la 
segregació lingüística, volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la 
igualtat d’oportunitats als infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la 
nostra societat. És per tot això que hem de tenir molt clar que el nostre sistema educatiu avui 
és continuador de tot aquest procés que sempre que s’ha aplicat correctament ha donat molt 
bon resultats i no s’ha de canviar per una decisió política forana que no té cap tipus d’argument 
pedagògic ni social ni cultural per posar en dubte la qualitat del nostre sistema. Qualitat que ve 
avalada sobradament pels resultats obtinguts i pel reconeixement d’experts, reconeguts 
mundialment. És per tot això exposat que nosaltres proposem al Ple l’aprovació d’aquesta 
moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística. Una moció que 
recordem és municipalista, que vol dir una moció proposada per la majoria dels pobles i 
municipis de Catalunya. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies. Un cop hem intervingut en aquest punt que és la moció que 
presenten aquests grups municipals i que recordem que és una moció consensuada entre la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que són les 2 
entitats municipalistes que agrupen el 99,3% dels municipis de Catalunya, i per tant el text és 
integra el que ens han fet arribar, passarem aquesta moció a votació. 
 
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 vot en contra del senyor Vicente Casal Carriedo. 
 
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del 
Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model 
d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una 
voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les 
famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna 
d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i 
cultural.  
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació 
per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten 
la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i 
cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals. 
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com 
a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna 
bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement 
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les 
proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística 
ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i 
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que 
s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de 
competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional 
ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a 
Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.  
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible 
aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de 
l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que 
utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a 
l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió 
social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la 
crisi econòmica.  
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, 
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots 
aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany 
de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del 
Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català 
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de 
convivència de la nostra societat.  
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Martorell acorda: 
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE  
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i 
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa 
que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de 
Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella 
infranquejable.  
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social, 
exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura 
el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat 
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del 
país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència 
pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt 
plural d’iniciatives educatives.  



 
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que 
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els 
infants i joves per la seva llengua d’origen. 
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la 
igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 
30 anys. 
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció:  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de 
l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de 
representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de 
Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als 
grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC)  i 
als centres educatius del nostre municipi.  
 
VIA D’URGÈNCIA 
 
El Sr. Alcalde explica la urgència: es tracta de la proposta d’aprovació al pla econòmic 
financer pel període 2018-2019. El motiu de la urgència, per tant primer haurem de votar la 
urgència, és que no sabíem si el tindríem elaborat abans d’aquest Ple o no, i perquè no vagi al 
Ple següent, això porta causa del punt número 5 que és la liquidació del pressupost general de 
l’Ajuntament de Martorell exercici 2017, per tant, com que la Intervenció General d’aquest 
Ajuntament ha pogut acabar-lo a temps, per això el portem com a punt d’urgència perquè va 
lligat amb el punt número 5 i per no esperar doncs a aprovar el Pla en el Ple del mes d’abril. 
Per tant, en primer lloc passaríem a votar la urgència. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 12 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve 
i Balagué, Josep Casasayas i Puig, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i 
Herrera, Albert Fernández Claramunt, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus, Sergi 
Corral i Barón i Vicente Casal Carriedo. 
- 8 vots en contra dels senyors/es Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, 
Asunción Moreno López i Sergio Rodríguez Márquez. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC – FINANCER PER AL PERÍODE 2018-
2019 (EXP. 1078/2018). 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: A finals del mes de febrer es va fer la liquidació del 
pressupost del qual avui donarem compte no passarà encara pel Ple per la seva aprovació. 
Serà més endavant. Però a resultes d’aquesta liquidació del pressupost hi ha una part que tot i 
tenint les principals magnituds de la liquidació del pressupost com molt positives hi ha una part 
que ens diu que l’estabilitat pressupostària i el sostre de despesa han estat sobrepassats. Han 
estat sobrepassats aproximadament 390.000 euros. En aquest cas què ens diu la llei? La Llei 
ens diu que hem de fer un Pla Econòmic Financer que digui com es solucionarà aquests 
390.000 euros. I en aquest Pla s’explica segons l’informe de la Intervenció que no cal fer res 
perquè tal i com està plantejat el pressupost del 2018 ell sol ja absorbia els 390.000 eros 
d’increment de despesa sobre el sostre de despesa que tenia fixat l’Ajuntament. Per tant, 
aquest punt, el que es presenta a la seva aprovació és aquest Pla Econòmic Financer que el 
que diu és que amb el pressupost del 2018 es solucionarà aquesta situació sense tenir que fer 
cap tipus d’actuació extraordinària. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Sergio Rodríguez diu: Hola, buenas, nosotros nuestro grupo municipal Som 
Martorell nosotros nos vamos a abstener en este tema, básicamente porque hace des de que 
ha empezado el Pleno en menos de 3 horas es cuando nos ha llegado la notificación y 
constantemente y no estoy mirando el móvil para saber si me está llegando un email o no, así 



 
que no he podido mirar esta información, no la he podido ver y no puedo hablar de una cosa 
que no he podido revisar la información que me han dado. Además, me parece que si no me 
equivoco después del Pleno se borra esa información, tampoco la podré ver, si no me la he 
descargado y no me la he imprimido. Entonces creo que si ya se sabía que esto estaba 
sospechándose se tendría que haber enviado al menos un borrador, o alguna cosa para que lo 
pudiéramos ver con más tiempo, porque dudo que lo hayan hecho todo esta mañana. A las 
17,09h de la tarde es cuando ha salido todo tan urgente, pero bueno, muchas gracias. 
 
El senyor Alcalde diu: Moltes gràcies. Li explicaré molt ràpidament, eh? ja li he explicat a l’inici 
del punt, però li torno a explicar. Això porta causa de la liquidació del pressupost, i com ha 
explicat el regidor d’Hisenda, les magnituds són fantàstiques, és a dir, tenim un romanent de 
Tresoreria del pressupost de l’Ajuntament, que vol dir l’acumulat dels resultats pressupostaris 
dels darrers anys de més de 8.000.000 euros el resultat pressupostari és positiu amb un 
superàvit de 4.000.000 d’euros, 4.294.000 aquesta documentació la tenen i la té vostè des 
d’aquest matí. I el resultat pressupostari, a la tarda, perdó, del pressupost del Patronat té un 
superàvit de 117.000 i té un romanent de Tresoreria de més d’1 milió d’euros. Per tant això el 
que ens diu, tenim un nivell d’endeutament molt més baix que la mitjana d’ajuntaments, estem 
en un 47,88% dels ingressos ordinaris d’un any i com vostè sap la llei admet fins el 75% i 
excepcionalment fins el 110%. Per tant, tenim uns resultats jo crec que molt positius però hi ha 
2 ratios que són la regla de la despesa que va en funció de la despesa pressupostària que diu 
que si superes allò són 390.000 euros del sostre de despesa que has de fer el Pla Econòmic 
Financer. Tal i com ha explicat el regidor d’Hisenda no té absolutament cap mena de 
conseqüència però s’ha de fer perquè superes la regla de despesa. És tant senzill i tant fàcil 
com això. Per què ho hem presentat avui? Li explico, perquè nos sabíem si la Intervenció 
General de l’Ajuntament aquest matí el podria tenir acabat o no. Si el té acabat, el que fem és 
presentar-ho avui, i sinó tindríem que presentar-lo al mes d’abril, per què? Perquè la proposta 
perdó el Pla Econòmic Financer quan més aviat està aprovat més aviat pots aprovar la 
liquidació del pressupost. I aprovar la liquidació del pressupost anterior el que vol dir és que 
pots abordar les inversions del pressupost actual per tant, és tan senzillament, un tema 
d’eficiència, com més aviat ho tens, més aviat pots liquidar, i per tant, més aviat pots executar 
les inversions previstes en el pressupost del 2018. És aquesta l’explicació, senyor Rodríguez, 
no hi vegi més coses. Si no l’haguéssim tingut  acabat, ens haguéssim vist forçats a portar-ho 
al mes d’abril, però perdem un mes, i és clar, el que hem de fer és que les coses, si les podem 
tenir resoltes, com més aviat millor per poder abordar els temes que ens interessen que és el 
desplegament pressupostari de les inversions del 2018. És això senyor Rodríguez, per això li 
he volgut explicar de manera ampla. Té una segona intervenció. Si li responc sempre són 
al·lusions. Té un segon torn, si no el tingués li donaria la paraula, però té un segon torn. El seu 
segon torn el tindrà quan hagin parlat els seus companys, perquè hi ha més companys.  
 
El regidor Sr. Vicente Casal diu: Yo un poco en la línea de lo que comentaba Sergio, a mi me 
ha entrado el correo a las 17,14h., a mi me lo han mandado después. No dudo de su palabra. 
Yo es que estas cosas no, lo tengo que consultar, la inmersión lingüística me ha dejado que yo 
no interpreto los presupuestos. Yo ésto lo tengo que enseñar a una persona que sepa, y 
evidentemente así a pelo no os voy a votar a favor. Yo estoy de acuerdo con la urgencia, 
también tiene narices que el mismo día del pleno, 2 horas antes, llegue. Como usted ha dicho 
no pasa nada por aprobarse en el Pleno que viene. No le quepa duda que sí se va a aprobar 
porque ustedes tienen mayoría, pero que si esto se mira y es correcto nosotros no tendríamos 
ningún problema en votarlo a favor, pero dado el poco tiempo que nos ha dejado para poder 
analizarlo, evidentemente, me voy a abstener. Muchas gracias. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Gràcies. Bé, aprofitant una frase que ha dit el regidor 
Casasayas en el punt anterior i que ens ha interpel·lat directament, ens deia que nosaltres, el 
grup de Movem Martorell ens agrada estudiar molt, i sí, és veritat, és que ens agrada llegir-nos 
les coses, no sé, tenim aquesta mania de ser oposició i voler llegir-nos les coses, estudiar-les 
debatre-les amb el nostre col·lectiu, amb Movem Martorell, amb la resta de l’assemblea, tenim 



 
aquesta dèria, de voler estudiar. Però perquè això ens permet fer les coses no tan ràpid com 
vostè les fan, però sí millor, les coses que fem, les fem bé. I ho dic amb total convicció com 
amb total convicció dic i pot semblar prepotent que vostès no entenen què vol dir la 
transparència. No ho entenen. Dues hores abans d’un Ple enviar-nos una documentació 
demostra poca democràcia, òbviament, perquè si no entendrien que nosaltres no podem aquí 
els regidors del grup municipal decidir per tota una assemblea. Nosaltres prenem les decisions 
de forma democràtica. I transparència és dir-nos la setmana passada, a les comissions 
informatives, que això era necessari que s’havia superat la regla de la despesa. Ens podrien 
haver avisat, una setmana abans. O no ho sabien això? Sí, sí que ho sabien. Però no ens ho 
van dir. Ens envien la documentació, 2 hores abans d’un Ple. Que pretenen que debatrem 
nosaltres amb això? El contingut el coneixem perfectament, probablement. A més hi ha una 
cosa que ha passat en el punt anterior que és, la política té aquestes coses curioses, no? de 
vegades pots estar perfectament d’acord en el fons, s’ha superat la regla de la despesa la llei 
obliga a fer tal, doncs podries votar a favor. Però miri es que les formes no ens permeten votar 
a favor d’això, ens abstindrem. En el punt anterior estem d’acord amb el fons? sí, però és que 
les formes no ens han agradat per tant ens abstenim. La política té aquestes coses i a vostès 
els hi molesta, com que clar, nosaltres la nostra responsabilitat és fiscalitzar el que vostès fan, i 
quan debatem de política, doncs mira ja els hi agrada, està bé debatre, però quan els hi 
toquem la seva gestió és quan els hi molesta. Quan els hi diem que hi ha factures per sobre de 
18.000 euros que no tenen contracte, quan els hi traiem una mica allò que no fan bé, que no 
gestionen bé perquè vostès tenen la part dolenta de la política que és reduir el ridícul màxim i 
fer demagògia en molts sentits, i a més, se senten gestors, gestionen i quan els hi toquem la 
seva gestió i el que fan malament, aleshores és quan els hi molesta i se senten molestos i 
contesten d’aquestes maneres, no? Nosaltres, com he dit al principi, i ja per acabar, ens 
abstindrem. Per una qüestió de transparència, perquè no estem d’acord amb les formes, i 
perquè no és democràtic que els regidors d’un grup municipal decideixin per tota una 
assemblea que hi ha darrera de la nostra responsabilitat en aquest Ajuntament. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Nosaltres també, ja li adelanto que ens abstindrem. Comentar 
que el regidor Casasayas ha dit que des de finals del mes de febrer la liquidació del pressupost 
estava enllestida. Tampoc acabem d’entendre una mica perquè ha trigat tant en poder portar 
aquesta documentació que ja no entraré si a les 17,13h o les 17,14h. Sí que ens agradaria 
conèixer quin ha estat el motiu tenint en compte que des de finals de febrer la liquidació estava 
feta perquè avui 2-3 hores abans se’ns entregui aquesta documentació. Entenc l’explicació que 
ha fet vostè senyor Alcalde, dels números després ja en parlarem quan donem compte del 
pressupost que avui és un dels punts de l’ordre del dia, però evidentment nosaltres ni hem 
tingut l’oportunitat de mirar tota la documentació, però repeteixo, sí que m’agradaria que el 
regidor ens pogués explicar quins han estat els motius, si a finals del mes de febrer es va fer la 
liquidació del pressupost perquè fins el dia d’avui hores abans del Ple ordinari no s’hagi pogut 
entregar i rebre aquesta documentació. Gràcies. Nosaltres ja repeteixo ens abstindrem.  
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: No vull entrar en polèmica, però a mi vostè ha dit “a 
vostès els hi molesta”, m’ho deia a mi particularment, però Bueno, no em molesta perquè soc el 
primer que dic que el que treballa moltes o algunes vegades s’equivoca, i jo no soc diferent 
dels demés. Per tant, si m’equivoco en alguna cosa no tinc cap tipus de problema, en dir, 
escolti’m, m’he equivocat en això. Perquè sé que hi ha una possibilitat. Per tant, a mi no em 
molesta que em diguin això està ben fet o això està mal fet. Una vegada feta la reflexió 
posterior de lo que m’ha dit. Per lo tant sempre que m’hagin de dir que faig una cosa mal feta, 
si me la diuen amb prou educació i sense faltar a la veritat, puc assumir perfectament que jo, 
com molts dels aquí presents es poden equivocar, per tant, no em molesta gens que em diguin 
si faig una cosa més bé o malament. He dit que això estava a finals de febrer. Estava a 
principis de març, perdoni, no era abans, el fet ha estat en que en la primera vista, i donat que 
teníem un romanent tan gran, tant al Patronat com a l’Ajuntament, i tenim un resultat 
pressupostari tan gran tant al Patronat com a l’Ajuntament, sense fer els càlculs afinats ens 
semblava que superaríem aquest tràmit sense més problemes. Pensin que la liquidació del 



 
pressupost està en 32.400.000 a l’Ajuntament i 9.300.000 al Patronat i el sostre, per lo tant són 
43.000.000 euros, el sostre de despesa supera en 390.000. Hi ha hagut un ajustament de les 
dades pressupostàries que ens han fet canviar els números i que donés positiu. I aquest 
Ajuntament, aquest ajustament abans no l’havíem quantificat. Al donant-se compte de que 
teníem que fer el Pla Econòmic Financer que saben vostès que l’any passat no es va tenir que 
fer i fa 2 anys tampoc es va tenir que fer. doncs el que no pot ser és que presentem donant 
compte a la liquidació del pressupost ara, i ara tinguem que esperar tot un mes per presentar el 
Pla Econòmic Financer amb lo que això comporta de la marxa normal de l’ajuntament de poder 
anar a contractar coses o liquidar crèdits o contractar crèdits nous. Per lo tant creiem que això 
ens interessava molt tenir-ho el més aviat possible, no comptàvem que sortís aquest sostre de 
despesa superat per 390.000 euros amb aquests imports tan grans i per això ha estat un 
informe d’última hora. De totes maneres, avui portarem a aprovació aquest punt, però tots 
vostès saben que la liquidació del pressupost a través de la Comissió de Comptes serà més 
endavant. Per lo tant en aquells moments vostès tindran, hauran tingut prou temps de veure 
això i si creuen que hi ha alguna cosa que hem fet malament o que no està bé, en aquell 
moment tindràn ocasió de dir-la en aquest mateix fòrum en el Ple municipal, perquè passarà 
pel Ple municipal. En aquest cas és el tràmit aquest de dir escolti’m en el sostre de la despesa 
hi ha 390.000 euros més, el motiu l’explica perfectament la Interventora, el motiu és el següent, 
com tots vostès saben perquè passa pel Ple, de tots els estats que es produeixen en un any 
determinat, una part es pot aplicar a inversions, quan agafes aquesta quantitat i l’apliques a 
inversions el que succeeix és que automàticament et dona descavalcament perquè diu, és que 
amb els ingressos que vostè ha generat aquest any no cobreix tot el que s’ha gastat i no, ja ho 
sé, és que m’he gastat part de lo que tenia estalviat, el 50% aproximadament, per aquest motiu 
surt negatiu. Jo recordo que fa anys ja havia sortit també negatiu per aquest mateix motiu. I 
això és una mesura que és fàcilment evitable no utilitzant el romanent, és a dir, deixant l’estalvi 
a un compte corrent i no fent-lo servir i no posar-ho al carrer, i ja saben que la nostra política no 
és aquesta. La nostra política és que si tenim diners, els fem servir per millorar les coses on 
ens sembla que s’han de millorar. Per aquest motiu ha vingut amb aquesta pressa aquest punt i 
en definitiva la causa que està ben explicada a l’informe de la Interventora és aquest, son 
390.000 sobre 39.000.000 d’euros que composa el pressupost. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Sergio Rodríguez diu: Quería decirle primero a usted señor Alcalde que ha 
dicho que no lo han hecho con ninguna intención mala ni nada, yo no lo dudo, no estoy 
diciendo que la intención fuera mala en ningún momento, lo único que sí que digo es que esta 
información, ya se sabría de antes y al menos o el lunes que hicimos la sesión informativa se 
nos podría haber informado de puede ser que tal, sino el lunes no me hace falta, el viernes, con 
que me hubieran dado un poco de información el viernes ya me podría haber estudiado algo, 
más que no los últimos 15 minutos antes de entrar aquí. Y por último decir que bueno, sí hace 
más de una semana que lo saben, ¿que han esperado hasta el último momento para ajustarlo, 
que iba de 1 euro arriba 1 euro para abajo? no lo acabo de entender, o sea lo que puedas 
hacer hoy lo dejamos para mañana, pero bueno, muchas gracias. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Breument, senyor Alcalde, no dubtar de l’explicació que ha fet 
vostè abans i de la que ha fet el regidor en quant aquests números, ni evidentment dubtar de 
l’informe que hagi pogut fer la Interventora, però sí com deia abans la meva companya Laura 
Ruiz que ens hagués agradat veure abans tota aquesta documentació, poder-la estudiar, i 
poder-la confrontar amb totes les dades. Per tant, només reiterar que nosaltres ens abstindrem 
tot i també dir que no acabem d’entendre senyor Alcalde, senyor regidor, vostè ha dit que si no 
es fes avui paralitzaríem possibles actuacions durant un mes. Segurament el pressupost està 
aprovat definitivament, estem parlant de la liquidació de l’any passat, no acabem d’entendre, 
segurament inversions o algunes coses que es poguessin fer, però bé, tampoc acabem 
d’entendre aquesta premura. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu:  Li explico ràpidament, com vostè sap perquè vostè ha tingut experiència 
municipal  en Castellví, per tant sap com funciona això,  el pressupost evidentment entra en 



 
vigor el dia 1, però les inversions i el fiançament necessites haver liquidat el període anterior, i 
si has d’aprovar algun pla econòmic financer, l’has d’haver aprovat. Per tant  dins del calendari, 
tal com ha explicat el Sr. Casasayas s’ha hagut de fer aquest pla econòmic financer per 
superar aquesta regla de despesa, que repeteixo no té cap de mena de conseqüència, però un 
cap aprovat si que  evacuem aquest  tràmit perquè  i per tant es pot abordar el finançament de 
les inversions que es tenen previstes en el pressupost de 2018, la resta no, no queda afectat, 
com vostè sap, però  en canvi les inversions has d’haver fet la liquidació del pressupost i has 
d’haver aprovat el pla econòmic financer. És aquest el motiu de què aquest mes de decalatge 
si que ens podia dins del calendari de actuacions es podia doncs subvertir alguna de les 
actuacions.  
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Només donaré una sola dada, hi ha el ajustament 
aquest que surt de la CEC, que veuran que és de 544000 €, aquets ajustament no el teníem 
previst que ens sortís, el fa diguéssim el tribunal de comptes, diu escolti’m, encara que vostè 
digui que de tot lo que té contret ho cobrarà tot, permeti’m que ho dubti que hi ha una part que 
vostè no la cobrarà i aquesta part la calculen ells, hi ha uns formats per calcular-ho. Aquesta 
part no  contaven que  ens sortiria tant gran i aquesta part ha sortit durant la setmana passada, 
perquè de fet el pla econòmic financer només s’ha de fer si això és inferior a 0, i de 39 milions 
d’€ tenir menos 390000 és molt just, diguéssim molt just, molt just per poder saber-ho amb 
anterioritat si  això seria així. Per tant ha passat això i tal com és els hi explico, bé els hi reitero 
que tindrem ocasió de debatre de nou sobre aquest pla en posteriors plens.  
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 11 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve 
i Balagué, Josep Casasayas i Puig, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i 
Herrera, Albert Fernández Claramunt, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus i Sergi 
Corral i Barón. 
- 9 abstencions dels senyors/es Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, 
Asunción Moreno López, Vicente Casal Carriedo i Sergio Rodríguez Márquez. 
  
1. SUPÒSIT DE FET 
L’Ajuntament de Martorell ha liquidat el pressupost general de l’exercici 2017 amb: 

- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu 
- Resultat pressupostari positiu 
- Estalvi net positiu 
- Deute viu per sota del límit legal establert del 75%. 

No obstant, el total de despesa executada en els capítols 1 a 7 del pressupost de despeses 
supera el límit fixat per a la regla de la despesa en l’exercici 2017 i de l’avaluació del 
compliment de l’estabilitat pressupostària resulta una necessitat de finançament, atès que les 
obligacions reconegudes pels capítols 1 a 7 del pressupost de despeses superen els drets 
reconeguts pels capítols 1 a 7 de les previsions d’ingressos, una vegada realitzats els ajustos 
legalment establerts.  
En concret, les magnituds derivades de la liquidació del pressupost de 2017 són les següents: 
Deute viu consolidat 47,88% 
Estalvi net consolidat 10,64% 
Romanent de tresoreria del pressupost de l’Ajuntament 8.158.605,68 euros 
Romanent de tresoreria del pressupost del Patronat 1.063.489,20 euros 
Resultat Pressupostari del pressupost de l’Ajuntament  4.294.686,25 euros 
Resultat Pressupostari del pressupost del Patronat 117.123,23 euros 
 
Càlculs Estabilitat Pressupostària: 

- Ingressos no financers 



 
Cap. Drets.rec.net. 

Ajuntament 
Drets.rec.net. 

Patronat 
Drets.rec.net. 

totals 
Ajustos 

consolidació 
Drets.rec.net. 
Consolidats 

I 16.332.652,02  16.332.652,02  16.332.652,02 
II 652.719,95  652.719,95  652.719,95 
III 4.725.365,09 3.587.490,17 8.312.855,26  8.312.855,26 
IV 9.310.770,24 5.843.823,61 15.154.593,85 -5.830.000,00 9.324.593,85 
V 99.867,53 14.662,66 114.530,19  114.530,19 
VII 1.311.661,40 17.235,05 1.328.896,45  1.328.896,45 

TOT. 32.433.036,23 9.463.211,49 41.896.247,72 -5.830.000,00 36.066.247.72 
- Despeses no financeres 

Cap. Obl.rec.net. 
Ajuntament 

Obl.rec.net. 
Patronat 

Oblig.rec.net. 
totals 

Ajustos 
consolidació 

Oblig.rec.net. 
Consolidades 

I 8.361.393,34 5.342.267,67 13.703.661,01  13.703.661,01 
II 10.077.023,05 2.806.588,89 12.883.611,94  12.883.611,94 
III 225.169,30 27.507,70 252.677,00  252.677,00 
IV 6.040.524,26 1.152.488,95 7.193.013,21 -5.830.000,00 1.363.013,21 
VI 7.373.117,96 5.610,45 7.378.728,41  7.378.728,41 
VII 368.980,27 0,00 368.980,27  368.980,27 

TOT. 32.446.208,18 9.334.463,66 41.780.671,84 -5.830.000,00 35.950.671,84 
 
DIFERÈNCIA OPERACIONS NO FINANCERES AMB AJUSTAMENTS: 

 DRN-ORN 
Ajuntament 

DRN-ORN 
Patronat 

DRN-ORN 
TOTALS 

Consolidació 
Transf. 

DRN-ORN 
Consolidats 

Ingr. 32.433.036,23 9.463.211,49 41.896.247,72 -5.830.000,00 36.066.247,72 
Desp. 32.446.208,18 9.334.463,66 41.780.671,84 -5.830.000,00 35.950.671,84 
Dif. -13.171,95 128.747,83 115.575,88  115.575,88 

Ajust. 
SEC 

-544.409,13 -9.110,34 -553.519,47  -553.519,47 

PIE +47.569,44 0,00 +47.569,44  +47.569,44 
TOT. -510.011,64 +119.637,49 -390.374,15  -390.374,15 
 
Càlculs Regla de la Despesa: 
  Liquidació 2017 Liquidació 2016 
Suma cap. 1 a 7 de despeses sense interessos     
Ajuntament  32.221.038,88 29.207.727,20 
Patronat  9.306.955,96 9.318.956,00 
DESPESES NO FINANCERES 41.527.994,84 38.526.683,20 
Ajustos segons SEC: 

 
  

(+/-) Despeses realitzades a l'exercici  
 

  
pendents d'aplicar al Pressupost 

 
  

Patronat............................................ 2015 ------------------- -324.435,65 

  
  

(-) Pagaments per transferències (i altres  
 

  
operacions internes) a altres ens que integren 

 
  

la Corporació Local  -5.830.000,00 -5.764.000,00 
  

 
  

(-)Despeses finançades amb fons finalistes 
 

  
procedents de la UE o d'altres AAPP: 

 
  



 

Ajuntament 
 

-2.299.136,43 -1.369.030,91 
. Diputació Plans ocup.i formació (525.963,38) 
.Generalitat Plans ocup.i formació (785.814,80) 

 
  

. Diputació inversions (987.358,25) 
 

  

   DESPESES AJUSTADES 33.398.858,41 31.069.216,64 
(-) Inversions financerament sostenible  IFS 

 
  

(Finançades amb RLT 2016) -3.296.015,73 -2.002.025,59 
  

 
  

 Total despesa 30.102.842,68 29.067.191,05 
Límit  s/Taxa variació PIB (2,1%) 

 
 610.411,01 

TOTAL DESPESA COMPUTABLE REGLA DE 
LA 

 
  

DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DE 2017 30.102.842,68 29.677.602,06 
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA       -425.240,62 

     
  

L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera preveu que les administracions que incompleixin l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
i de la regla de la despesa han de formular un pla econòmic-financer que permeti en l’any en 
curs i el següent el compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa. 
D’altra banda, l’article 116 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local preveu el contingut i seguiment del pla econòmic financer en casos d’incompliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de la regla de l’objectiu del deute públic, 
addicionalment a l’establert en l’article 21 esmentat anteriorment.  
2. CAUSES  
2.1.- UTILITZACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE 2016 PER FINANÇAR DESPESA 
Una de les causes de l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa ha estat la utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals per finançar 
modificacions del pressupost de despeses dels capítols 1 a 7 i parcialment per la utilització de 
romanent de tresoreria afectat. 
2.1.1.-  IMPORT D’OBLIGACIONS FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS (SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI) EN EL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT. 
El detall d’aquestes despeses del capítol VI.- Inversions reals que s’ha finançat amb RLT de 
2016 és el següent: 

1013 15300 
61901 REURBANITZACIÓ DEL CARRER MONTSERRAT (2016) 352.350,31 

1013 15300 
61902 REUR.PÇA.GERM.MAESTRE,C/REVALL I C/P.PUIG(2016) 60.689,44 

1013 15300 
61903 ACTUACI.MILLORA VIA PUBLICA AL BARRI EL PLA (2016) 634.853,04 

1013 15300 
62200 CONSTR.NOVA NAU MAGATZEM BRIGADES MIPALS(2016) 1.042.417,02 

1013 93300 
62900 MILLORA ACCESSIBILITAT ESCOLA ELS CONVENTS (2016) 23.391,83 

1013 93300 
63200 ACT.REFORMA I MILLORES A LES ESCOLES MPALS (2016) 6.597,51 

1013 93300 REMODELACIO DE L'EDIFICI DEL CIRCOL (2016) 12.987,16 



 
63201 

1022 15300 
61000 PRIAVP (PROC. 2016) 1.942,59 

1013 15300 
61904 R.PG.CATALUNYA,PÇA.ERA PEDRÓ,C/P.SENDRÓS I PONE 736,32 

1013 15300 
61905 REURBANITZACIÓ /PUIG DE RAVELL 0,00 

1013 15300 
61906 REURB.V.DEL CARME,C/PINTOR SERT I LL.GAYA, BULTÓ 9.757,26 

1013 15300 
61907 REURBANITZACIÓ CARRETERA DE PIERA 2.985,40 

1013 15300 
61908 REURBANITZACIÓ C/SANT ANTONI M.CLARET 9.871,33 

1013 15300 
61909 ACTUACIONS DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA 914.671,50 

1013 17100 
61900 REURBANITZACIÓ PLAÇA DEL BLAT 0,00 

1013 93300 
63202 

ACTUACIONS DE REFORMA I MILLORES EDIFICIS 
DOCENTS 222.765,02 

 
TOTAL DESPESES FINANÇADES AMB R.L.T. 2016 3.296.015,73 

 
2.1.2.-  IMPORT D’OBLIGACIONS FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA 
AFECTAT NO PROVINENT DE SUBVENCIONS FINALISTES QUE AFECTEN A LA DESPESA 
COMPUTABLE EN LA REGLA DE LA DESPESA 
1013 13300 62900 INSTAL.L.ASCENSOR I PASSERA (SOLANELLES)B.A .2016 24.475,14 
1013 24100 63202 OBRES REFORMA I ADEQUACIÓ DEL MOLÍ FARINER(2015) 15.847,13 
1013 33000 63203 REFORMES CENTRE CULTURAL (2015) 91.925,01 
1013 92000 63203 REFORMES EDIFICIS MPALS. (2015) 11.076,48 
1013 92000 63204 OBRES I MILLORES EDIFICIS MPALS. (ANT.2015) 856,28 
1022 15100 61900 REFORMES PLACES PUBLIQUES (2015) 1.089,53 
1022 15101 60900 SENYALITZACIÓ ORIENTATIVA (2015) 335,91 
1022 15320 61000 PRIAVP (PROC. 2015) 2.850,37 
2031 92000 62601 ADQUISICIÓ HARDWARE (PROC-2016) 43.794,00 
2031 92000 62602 ADQU.HARDWARE I SOFTWARE INFORMATICS (PROC.2015) 8.854,78 
3012 92000 62501 ADQUISICIO MOBILIARI (2015) 5.513,18 
3022  24132 16000 RETRIBUCIONS PERSONAL PLANS OC. 8.310,00 
3022  24130 22706 TREBALLS REALITZATS PER ALTR.EMPRES.PLANS 480,00 

   
TOTAL DESPESES FINANÇADES AMB R.T.A. 2016 215.407,81 

 
TOTAL OBLIGACIONS FINANÇADES AMB RLT I RTA 2016..................         3.511.423,54 
2.2.-  IMPORT AJUST REALITZAT EN LA REGLA DE LA DESPESA A LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2016  
A la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 es va aplicar un ajust en el càlcul del 
compliment de la regla de la despesa de - 324.435,65 euros, derivat de que al pressupost de 
2016 es van imputar obligacions procedents de 2015 (compte 413 pendents d’aplicació) i que a 
l’hora de fer el càlcul de la regla de la despesa havien dee minorar l’import total de despesa no 
financera de l’exercici. Aquest ajust ha fet que com que als exercicis de 2016 i 2017 a l’hora del 
tancament no han quedat obligacions pendents de comptabilitzar, la base de despesa (2016) 
sobre la qual s’ha d’aplicar el percentatge de creixement ha estat inferior en 324.435,65 euros.  



 
IMPACTE DE LES OBLIGACIONS FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA, EN EL 
CALCUL DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEL 
LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA. 
Per valorar l’impacte d’aquestes obligacions reconegudes en l’avaluació del compliment 
d’estabilitat pressupostària tenim en compte les obligacions finançades amb romanent de 
tresoreria, tal com estableix l’article 21 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, que 
desenvolupa la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.   
Una vegada aplicats aquests criteris, l’impacte de l’increment de la despesa finançat amb 
aquesta font de finançament, i l’impacte produït per la reducció de la base de despesa 
computable de 2016, les magnituds serien les següents: 
COMPLIMENT ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2017 

 DRN-ORN 
Ajuntament 

DRN-ORN 
Patronat 

DRN-ORN 
TOTALS 

Consolidació 
Transf. 

DRN-ORN 
Consolidats 

Ingr. 32.433.036,23 9.463.211,49 41.896.247,72 -5.830.000,00 36.066.247,72 
Desp. 32.446.208,18 9.334.463,66 41.780.671,84 -5.830.000,00 35.950.671,84 

Dif. -13.171,95 128.747,83 115.575,88  115.575,88 
Ajust. 
SEC 

-544.409,13 -9.110,34 -553.519,47  -553.519,47 

PIE +47.569,44 0,00 +47.569,44  +47.569,44 
TOT. -510.011,64 +119.637,49 -390.374,15  -390.374,15 
Obl. 
RLT. 

 
+3.296.015,73 

 
0,00 

 
+3.296.015,73 

  
+3.296.015,73 

Obl. 
RTA 

 
+215.407,81 

 
0,00 

 
+215.407,81 

  
+215.407,81 

 +3.001.411,90 +119.637,49 +3.121.049,39  +3.121.049,39 
 
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA A LA LIQUIDACIÓ 2017 

 
Liq.2017 Liq. 2016 

DESPESES AJUSTADES 33.398.858,41 31.069.216,64 
(-) Inversions financerament sostenible  IFS 

 
  

(Finançades amb RLT 2016) -3.296.015,73 -2.002.025,59 
 Correcció baixa base 2016 

 
+324.435,65  

 Total despesa 30.102.842,68 29.391.626,70 
Límit  s/Taxa variació PIB (2,1%) 

 
 617.224,16 

Obligacions finançades amb RTA 2016 -215.407,81 
 TOTAL DESPESA COMPUTABLE REGLA DE 

LA 
 

  
DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DE 2017  29.887.434,87 30.008.850,86 
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA 2017 +121.415,99 

 
   D’acord amb l’exposat la causa de presentar necessitat de finançament en termes de 
comptabilitat nacional i de superar el límit de la regla de la despesa ha estat com ha quedat 
exposat, la utilització del romanent de tresoreria per finançar modificacions pressupostàries I la 
baixa de la base de càlcul de despesa de 2016 per l’existència al 2015 de factures pendents 
d’aplicar al pressupost que es van haver d’imputar al 2016 . 
3.-  AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DEL PRINCIPI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
DE LA REGLA DE LA DESPESA EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018. 
Pressupost inicial general consolidat 2018 
 

INGRESSOS 



 
      Total sense Transferèn. Total 

Capítols Ajuntament PMSAPM consolidar internes consolidat 
1. Impostos directes 17.575.000,00 0,00 17.575.000,00 0,00 17.575.000,00 
2. Impostos indirectes  800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 
3. Taxes i altres 
ingressos  4.686.450,00 3.736.214,40 8.422.664,40   8.422.664,40 
4. Transferències 
corrents  8.023.649,00 6.756.021,87 14.779.670,87 

-
6.746.021,87 8.033.649,00 

5. Ingressos patrimonials  152.700,00 11.370,00 164.070,00 -60.000,00 104.070,00 
6. Alienació inversions 
reals  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Transferències de 
capital 845.000,00 0,00 845.000,00 0,00 845.000,00 
a) TOTAL INGRESSOS I 
- VII 32.082.799,00 10.503.606,27 42.586.405,27 

-
6.806.021,87 35.780.383,40 

 
DESPESES 

      Tot.sense Transferènc. Total 
Capítols Ajuntament PMSAPM consolidar internes consolidat 

1. Despeses de 
personal  8.620.704,13 6.003.321,14 14.624.025,27 0,00 14.624.025,27 
2. Desp. béns corrents i 
s.  10.841.288,00 3.068.013,80 13.909.301,80   13.909.301,80 
3. Despeses financeres  379.608,00 67.000,00 446.608,00 -60.000,00 386.608,00 
4. Transferències 
corrents  7.080.043,87 1.365.271,33 8.445.315,20 

-
6.746.021,87 1.699.293,33 

5. Fons contingència i 
altr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Inversions reals  5.030.000,00 0,00 5.030.000,00 0,00 5.030.000,00 
7. Transferències de 
capital  131.155,00 0,00 131.155,00 0,00 131.155,00 
b) TOTAL DESPESES 
I - VII  32.082.799,00 10.503.606,27 42.586.405,27 

-
6.806.021,87 35.780.383,40 

    
(a) – (b) estabilitat pressupostària.  

El pressupost inicial consolidat de 2018 aprovat definitivament pel Ple de 18 de desembre de 
2017, sense fer cap mena d’ajust, llevat del +47.569,44 euros (reintegrament liquidacions 
negatives PIE 2008-2009), i considerant execució del 100% dels ingressos financers i 
despeses financeres, presenta estabilitat pressupostària de + 47.569,44 euros. 
D’altra banda, si tenim en compte el límit de despesa computable al tancament de la futura 
liquidació del Pressupost de 2018, que ens vindrà marcada per la taxa de referència sobre la 
variació del PIB que per el 2018 està establerta en 2,40% (Boletín Oficial de las Cortes 
Generales 12-12-2016) sobre la base de 2017: 

Límit regla de la 
despesa 

BASE COMPUTABLE 
LIQUIDACIÓ 2017 

t.c. 
2,40% 

BASE COMPUTABLE 
LIQUIDACIÓ 2018 

AJUNTAMENT 20.494.196,78 2,40% 20.986.057,50 
PATRONAT 9.183.405,28 2,40% 9.403.807,01 
TOTAL CONSOLIDAT 29.677.602,06 2,40% 30.389.864,51 
 
De la liquidació de 2017 hem obtingut una execució de: 



 
OBLIGACIONS RECONEGUDES PER TIPUS DE DESPESES LIQUIDACIÓ AJUNTAMENT: 

DENOMINACIÓ DELS 
CAPITOLS 

CRÈDITS 
DEFINITIUS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

% Obligacions/ 
Crèdits definitius 

Operacions no financeres 39.283.772,84 32.446.208,18 74,46 
Operacions Corrents (I al V) 27.353.434,08 24.704.109,95 56,69 
Operacions de capital(VI i VII) 11.930.338,76 7.742.098,23 17,77 
Operacions financeres 4.294.903,24 2.774.012,69 6,37 
Operacions financeres (VIII, IX) 4.294.903,24 2.774.012,69 6,37 
TOTAL DESPESES.................. 43.578.676,08 35.220.220,87 80,82 

 
OBLIGACIONS RECONEGUDES PER TIPUS DE DESPESES LIQUIDACIÓ PATRONAT: 

 
CAPITOL 

CRÈDITS 
DEFINITIUS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

% OBLIGAC. 
S/CRED.DEF. 

Operacions No Financeres 10.065.900,00 9.334.463,66 80,71 
Operacions corrents (I al V) 10.048.035,00 9.328.853,21 80,66 
Operacions de capital (VI i VII) 17.865,00 5.610,45 0,05 
Operacions financeres 1.500.000,00 0,00 0,00 
Operacions financeres (VIII i IX) 1.500.000,00 0,00 0,00 
TOTALS DESPESES 11.565.900,00 9.334.463,66 80,71 
 
Per tant, veiem que les despeses no financeres s’han executat entre un 74,46% de 
l’Ajuntament i un 80,71% del Patronat, i per ser prudents estimarem una execució per al mateix 
tipus de despesa a la liquidació de 2018 del 85%, la qual cosa ens donarà: 
Despeses no Financeres Consolidades del Pressupost inicial de 2018..........  35.780.383,40 
Descompten el capítol III que no computa pel càlcul de la R.despesa.........     -    386.608,00 
Diferència   ................................................................................................      35.393.775,40     
Estimem una execució a 31-12-2018 del 85%..........................................      30.084.709,09 
Per tant, tenint en compte que el límit de la Regla de la despesa per a 2018 (liquidació) ens  
limita a 30.389.864,51 euros, veiem que la liquidació del Pressupost am,b aquestes previsions 
complirà amb la regla de la despesa a 31-12-2018 30.084.709,09 euros. 
Traslladant aquests resultats a l’estabilitat pressupostària haurem de considerar la liquidació de 
2017 consolidada: 
Dades liquidació consolidada 2017: 
DRETS RECONEGUTS PER TIPUS INGRESSOS LIQUIDACIÓ AJUNTAMENT: 

    DENOMINACIÓ DELS 
CAPITOLS 

PREVISIONS 
DEFINITIVES 

DRETS 
RECONEGUTS 

% Drets rec.nets/ 
Previsions defin. 

Operacions NO financeres 31.781.969,85 32.433.036,23 74,42 
Operacions Corrents (I,II,III,IV,V) 31.085.606,75 31.121.374,83 71,42 
Operacions de capital (VI, VII) 696.363,10 1.311.661,40 3,00 
Operacions financeres 11.796.706,23 3.908.428,54 8,97 
Operacions financeres (VIII, IX) 11.796.706,23 3.908.428,54 8,97 
TOTAL INGRESSOSS........... 43.578.676,08 36.341.464,77 83,39 

 
DRETS RECONEGUTS PER TIPUS INGRESSOS LIQUIDACIÓ DEL PATRONAT: 

 
CAPITOL 

PREVISIONS 
DEFINITIVES 

DRETS 
RECONEGUTS 

% DRETS 
S/PREV.DEF. 

Operacions No Financeres 10.065.590,00 9.463.211,49 81,82 
Operacions corrents (I al V) 10.038.035,00 9.445.976,44 81,67 
Operacions de capital (VI i VII) 27.865,00 17.235,05 0,15 
Operacions financeres 1.500.000,00  0,00 
Operacions financeres (VIII i IX) 1.500.000,00  0,00 
TOTALS INGRESSOS 11.565.900,00 9.463.211,49 81,82 
 



 
Veiem que els ingressos no financers s’han executat entre un 74,42% de l’Ajuntament i un 
81,82% del Patronat, fent la mateixa estimació que en les despeses per a 2018 calculem la 
mateixa execució del 85% :  
Ingressos no financers Consolidats del Pressupost inicial de 2018...............  35.780.383,40 
Estimem una execució a 31-12-2018 del 85%..........................................      30.413.325,89 
Més l’ajust de PIE...................................................................................            +47.569,44  
Total Ingressos no financers liquidats a 31-12-2018   ........................       30.460.895,33    
Es a dir, que a 31 de desembre de 2018, l’estimació del compliment d’estabilitat pressupostària 
és el següent: 
Ingressos no financers                  30.460.895,33 
Despeses no financeres                30.084.709,09 
Compliment   E.P.                         +  376.186,24 
D’acord amb les dades exposades el pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a 
l’exercici 2018 A NIVELL CONSOLIDAT complirà amb els objectius d’estabilitat pressupostària i 
de la regla de la despesa, compensant en aquest últim cas l’excés sobre el límit de la regla de 
la despesa derivada de la liquidació de l’exercici 2017. 
4.-  PREVISIÓ PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PERÍODE 2019-2021. 
En l’expedient s’hi adjunta l’annex que aquest Ajuntament ha enviat al Ministeri d’Hisenda en 
compliment del que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, el qual estableix que abans 
del dia 15 de març de cada exercici s’ha de remetre un pla pressupostari a mig termini en el 
que s’emmarcarà l’elaboració del pressupost anual. En l’annex a aquest pla hi consten les 
dades del pla pressupostari a mig termini per al període 2019-2021 sobre una estimació de 
drets reconeguts i obligacions reconegudes. D’acord amb aquestes dades l’Ajuntament 
compleix el límit de regla de la despesa i l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
5.-  CONCLUSIONS I MESURES A ADOPTAR PER AL PERÍODE 2018-2019 
La causa dels resultats obtinguts en el compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària i 
de la regla de la despesa en el moment del tancament de la liquidació de 2017,ha estat la 
realització de modificacions pressupostàries finançades amb romanent de tresoreria, derivat 
d’estalvis pressupostaris assolits en exercicis anteriors; es a dir, ha estat ocasionat al finançar 
despesa no financera amb Ingressos financers (cap.VIII romanent de tresoreria, que no te el 
seu reflex en el reconeixement de drets), per la qual cosa, d’acord amb l’informe de la 
Interventora accidental, que s’adjunta a l’expedient, i donada la situació de Solidesa financera i 
i Suficiència econòmica amb un Nivell d’endeutament molt per sota del límit establert legalment 
en que es troba aquest Ajuntament, el pla econòmic-financer es limita únicament i 
exclusivament al compromís de complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària  i de la regla de la 
despesa durant el període 2018-2019, sense perjudici de la utilització de romanent de 
tresoreria per a despeses generals per finançar modificacions pressupostàries en els termes 
establerts per l’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.  
L’article 23.1 de  la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix quer correspon al Ple de la Corporació l’aprovació del Pla econòmic i 
financer, en conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.-  Aprovar el pla econòmic financer de l’Ajuntament de Martorell per al període 2018-
2019, de conformitat amb el contingut més amunt transcrit. 
Segon.- Establir un seguiment amb caràcter trimestral de l’ esmentat pla. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE FEBRER DE 
2018. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Breument Sr. alcalde és en concret sobre una resolució, la 
núm. 220 que parlava d’un decret d’indemnitzacions de diferents treballadors de gener de 
2008, bé de fet ja ens va sorprendre perquè era, nosaltres ens la llegim i intentem estudiar 
totes les resolucions i ja ens va sorprendre perquè eren un 380 pàgines vam entendre que 



 
alguna cosa devia passar i així  era, sortien  resolucions o decrets des de l’any 2011. Després 
en el que va ser l’índex  vam veure que aquesta resolució havia estat anul·lada, l’únic que ni és 
un prec ni una pregunta altres ocasions ja que no ha sortit en el que és la documentació, 
perquè nosaltres imprimint totes les resolucions per mira-les com vostè bé sap, estudiar-les i fer 
si cal alguna pregunta, però ens va sorprendre aquestes 362 pàgines i resolucions com deia 
des del 2011. Llavors si que em vaig entretenir en mirar les altres resolucions totes, per veure 
si aquesta que havia estat anul·lada, torno a repetir que és la 220, de data 1 de febrer, havia 
estat substituïda per una altra i no l’he sapigut veure, si m’ho poden mirar i quina ha substituït a 
aquesta i prega’ls-hi que en una altra ocasió retirin tota la documentació del què és el Gestiona 
ens ho haguéssim estalviat temps, paper, etc, etc, només aquesta apreciació.  
 
El Sr. Alcalde diu: Jo crec que era un error, com vostè sap com que hi ha un programa 
informàtic, si són  362 pàgines, a lo millor hi havia resolucions del 2011, algú se’n va donar 
compta i va fer l’anul·lació però crec, això ens ho dirà el secretari, però jo crec que no és tan 
fàcil poder treure aquesta documentació de dins un cop l’anul·les no Sr. secretari? No es 
substitueix no? per tant entenc que és un error de fet que s’ha colat al programa informàtic, jo 
no en tenia ni coneixement Sr. Tomás d’això  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Només aquesta seria la primera part i entenc el que vostè ha 
explicat i ha dit el Sr. secretari, però si m’agradaria conèixer si aquest decret, perquè en algun 
lloc tindrà que sortir les indemnitzacions de gener de 2018 ha estat substituït per un altre, o  no 
ha estat substituït, en arribar a quin és no ho he sapigut veure-ho a la relació 
 
El Sr. Alcalde diu: Em diu que no ha estat substituït, per tant ja li contestem ara  
 
6. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM. 403/2018 D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL DE 
L’EXERCICI 2017.(EXP. 496/2018). 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Doncs aquí en aquest punt donem compta  a la 
liquidació del pressupost amb les dades bàsiques ja els ha comentat abans el Sr. alcalde les 
dades econòmiques bàsiques són que s’ha acabat l’any 2017 amb un romanent de tresoreria 
de l’ajuntament de 8158000 €, us dic les xifres rodones eh, romanent de tresoreria per part del 
patronat de 1063000 €, com tots vostès saben el romanent de tresoreria és l’estalvi que hi ha 
respecte a ingressos versus despeses de tots els anys de l’ajuntament. 
I respecte a la realització del pressupost precisament del 2017, el resultat pressupostari de 
l’ajuntament ha sigut de 4294000 i el resultat pressupostari del patronat de 117000 €. Tot això 
acompanyat d’un rati de deute viu consolidat del 47,88 veuran vostès que cada any va baixant 
una mica, no baixa molt però baixa un miqueta i que estem molt lluny del 75% que ens permet 
la llei del 110% que segons quines condicions podríem arribar a estar-hi. 
L’estalvi net consolidat està en un 10,64 % del pressupost, per tant aquest donar compte que ja 
els he dit abans que a través de la comissió especial de comptes es debatrà una altra vegada 
en el ple, en aquest cas  donem compta de què aquesta liquidació al menos en aquestes macro 
magnituds ha estat molt bona. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Els números que ha donat el regidor, ha dit a grosso modo 
efectivament el resultat pressupostari dels 4294000 del romanent de tresoreria que supera els 
8 milions d’€ només o he mirat malament o hi ha un ball de números quan ha parlat del ràtio del 
deute viu tant el Sr. alcalde com el Sr. regidor han parlat del 47 i escaig, jo ho he mirat, 
repeteixo no sé si ho he mirat bé, però tampoc no és que sigui una cosa molt destacada, però 
en l’informe m’ha semblat veure el 49,33, segur que en un lloc o en un altre no deu estar del tot 
afinat. Coincidim ja en el que vam dir l’any passat que efectivament que la salut econòmica 
d’aquest ajuntament  que es pot mesurar en el ràtio del deute viu és del tot correcte, com ha dit 
el regidor Casasayas ja quan entrem en el que serà la comissió especial de comptes de fer un 
balanç, una valoració a nivell més afinat del què són els números,  només dir ja ho vam 



 
comentar quan es va donar la compta de l’últim estat d’execució que era al final del mes de 
gener, tot i que quedava pendent de fer algun que altre tancament de partides lògiques en 
aquelles alçades, dir que pel que fa al pressupost de l’ajuntament era 34  milions, etc, no s’han 
gastat sinó he mirat malament, uns 8358000 el que suposa, ja vam avançar aquell dia, però 
també vam dir que caldria d’afinar-ho, que finalment no s’ha acabat executant el 24% del què 
havia pressupostat. 
En el que és el tema del patronat més o menys similar, en aquest cas no s’ha executat el 19% , 
mentre que en l’apartat d’ingressos, més o menys es mou en la mateixa quantitat que la no 
execució en el tema  econòmic, ja en parlarem en el seu moment, però tornaran a sortir en 
aquest cas partides que nosaltres en el seu dia ja vam venir avançant de què no s’acabarien 
esgotant, partides per exemple de l’ajuntament com el programa de ajuts a la creació 
d’ocupació, per exemple ajuts a les famílies   pel pagament d’impostos i taxes, que també va 
coincidir amb nosaltres el regidor Casasayas que finalment ha estat 0 la despesa que s’ha fet i 
bé altres partides que com bé dia tampoc crec que avui sigui el dia per estendre’m, quan fem la 
valoració del pressupost amb les comptes. Només també un incís dir que, ja ho vam comentar 
en el seu dia en el patronat en la partida del programa suport a les famílies en situació de crisi,  
havia pressupostat 662400 €, després es va modificar a  la baixa en 121000 i finalment s’han 
deixat de gastar, entre la baixa i el que ha quedat en la partida, uns 330000 dels 662 que hi 
havia, però com dèiem quan fem, com bé ha comentat el Sr. Casasayas,el compte general ja 
ho comentarem,  no sé aquest decalatge que hi ha del 47 al 49, he dit que és possible a lo 
millor que ho hagi mirat malament jo, però si que m’agradaria que constés el que és la xifra 
correcta. 
 
El Sr. Alcalde diu: Si aquest decalatge que diu vostè és perquè una es refereix al pressupost 
ajuntament i l’altre és el consolidat eh, el 47 és el consolidat tenint en compte que el patronat 
forma part, per tant el consolidat és el 47, igual com el deute viu és el 10 i en canvi l’ajuntament 
és l’11, és aquest ball de xifres que diu vostè, no és que sigui un ball de xifres, sinó que parlem 
de la liquidació de l’ajuntament i quan parlem del deute consolidat que és la informació que 
hem d’enviar hem de fer-ho consolidat, és a dir  ajuntament i patronat conjuntament  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Que seria quan? 
 
El Sr. Alcalde diu: El 47, si vostè en la documentació que avui té del pla econòmic financer 
que surt el consolidat, aquí veurà que  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Però no l’he vist aquesta  
 
El Sr. Alcalde diu: La té, la té, encara que no la hagi vist la té 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: La d’avui? 
 
El Sr. Alcalde diu:  El pla econòmic i financer és el que li han enviat  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: No he pogut mira el correu i no la tinc  
 
El Sr. Alcalde diu: Això és una altra cosa que no l’hagi mirat 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Si vostè me l’envia a las 17,30 de la tarda  
 
El Sr. Alcalde diu: Però ho té, com que diu que no ho té, jo li dic que si que ho té,  per tant 
aquest vespre si té una estoneta doncs s’ho revisa i veurà que és el 47 i el 10 i escaig per cent. 
I deixi’m dir-li una diferència d’apreciació el que vostè diu deixem de gastar o que no apliquem 
nosaltres en diem aconseguir estalvis, que després s’apliquen tots, perquè com vostè sap els 
romanents de tresoreria i els resultats pressupostaris els apliquem tots, els apliquem l’any 
següent, per tant enguany d’aquests resultats pressupostaris que vostès han vist veuran que 



 
tindrà una traducció en inversions, això el que se’n diu és allò que deia la Sr. Ruiz gestió, 
intentem que la despesa  corrent no se’ns en vagi per poder fer més inversions i retornar 
aquests romanents de tresoreria directament al conjunt de la ciutadania  que és pel que estem 
aquí, entre altres coses per gestionar bé l’erari públic i poder fer les aplicacions allà on creiem 
que les hem de fer, és una petita diferència d’apreciació eh Sr. Tomás, si, si digui, digui 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Totalment d’acord, però el fet de què a l’any següent s’aplica 
el romanent no és lo mateix aplicar  aquest romanent a fer x actuacions i que no s’hagi executat 
a la partida de serveis socials, només volia apuntar això. Si evidentment a l’any següent 
s’acabés aplicant a la partida de serveis socials estaria encantats, però bé és una apreciació 
com vostè ha dit 
 
El Sr. Alcalde diu: En aquest cas és una apreciació un pèl demagògica  perquè si em deixa 
que li digui, més que res perquè la gent que ens escolta no hi ha ningú que no hagi sol·licitat 
cap ajut social, que hagi tingut dret en funció dels requisits que establim, que s’hagi quedat 
sense aquest dret social, ningú i jo estic molt content de què aquesta partida, que com vostè 
sap és una partida que vam crear en temps de crisi i que, som l’únic ajuntament de més de 
15000 habitants que teníem en el seu moment una partida d’aquesta magnitud, no la tenia 
ningú més i per això tenim la qualificació d’excel·lència en política social, dit per l’agrupació de 
gestors de serveis socials de l’estat espanyol, que recordin que era 9 municipis, 3 a Catalunya, 
Montcada i Reixac, Molins de Rei i Martorell, i seguim tenint aquesta qualificació, i encara que a 
vostès això els va ficar molt nerviosos nosaltres sinó apliquem aquests diners que eren per 
recórrer aquelles famílies en vulnerabilitat  i en situació de crisi, jo n’estic molt content perquè 
això vol dir que hi ha menys persones i menys famílies a Martorell que són possibles o 
potencials receptors d’aquests tipus d’ajuts. Però tots aquells que ho han sol·licitat els han 
tingut, o coneixen alguns que ho hagin sol·licitat compleixin els requisits i no els hagin tingut? 
Cada consell rector del patronat els hi passem la llista de totes les persones que són receptors 
d’aquests tipus d’ajuts i sortosament això va disminuint i jo com a alcalde me n’alegro. I per tant 
si aconseguim uns estalvis els revertim en allò que el conjunt de la ciutadania ens demanda i 
que probablement per qüestions no hem pogut fer front, aquesta és l’explicació. Per això li dic 
que és una diferent apreciació de criteri que jo puc entendre, no comparteixo però la puc 
entendre.  
 
7. INTERPEL·LACIONS.  
 
El Sr. Alcalde diu: Ja n’hi ha una de presentada pel MM tot i que segons ens diu el Sr. 
secretari el que han plantejat no és una interpel·lació pròpiament sinó que és més aviat un prec 
i que per tant ja es va fer en el seu moment en el Consell rector del patronat aquest mateix prec 
i es va fer en forma de prec i vostè ens l’han presentant con a interpel·lació. Malgrat ho han fet 
en forma de prec com que vostès sabem que la meva voluntat és que no quedi res en el tinter 
els hi contestarem com a una interpel·lació, tenint en compta però que no és una interpel·lació 
sinó que és un prec, i abans ho he comentat, abans del ple, en el propi grup, però de tota 
manera ho farem en forma d’interpel·lació, però el que els demano sempre és que vagin en les 
zones del ple que toquen, perquè si fem un prec en forma d’interpel·lació, no és una 
interpel·lació és un prec, per tant Sra. Ruiz si la vol fer endavant  
 
La Sra. Laura Ruiz llegeix la interpel·lació: El passat dilluns 12 de Març es van aprovar un 
any més les subvencions a entitats culturals, esportives, veïnals i juvenils d'enguany al Consell 
Rector del PMSAP. Des del GM Movem Martorell ja fa anys que constatem i que insistim 
enèrgicament en la necessitat de revisar i actualitzar l'ordenança reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Martorell i els seus organismes autònoms, aprovació de la qual 
data de l'any 2006, i les bases per a l'atorgament de subvencions a entitats esportives, que 
data de l'any 2000.12 i 18 anys després els requisits que marca la normativa vigent no són 
adequats a la realitat associativa, i molt especialment en el cas de les entitats esportives. 
Aquesta desactualització provoca que constantment les entitats hagin de demanar exempcions 



 
per tal de poder accedir a la subvenció i, per tant, haver-se de valorar l'incompliment de la 
normativa en cada cas concret. Existeix l'acord de crear una comissió per tal de revisar les 
bases i col.lectivament fer-les més útils i més adequades a la realitat actual. Demanem a l'equip 
de govern la posada en marxa d'aquesta comissió i la revisió i actualització de l'ordenança 
reguladora de subvencions i de les bases per a l'atorgament de subvencions a entitats 
esportives abans de la propera convocatòria. 
 
La regidora Sra. Núria Canal diu: Sra Ruíz és cert eh, com que tenim esperit crític i una 
arralada voluntant de millorar estem d’acord en revisar l’ordenança general de subvencions de 
l’ajuntament de Martorell i les bases reguladores de les subvencions adreçades a les activitats 
esportives. Tot i que com li deia abans podem coincidir en aquesta necessitat  i de què el 
sistema de subvencions de l’ajuntament és de ben segur millorable també és cert que creiem 
que hem de ser justos i posar el sistema actual en valor amb la seva justa mesura, és a dir el 
sistema associatiu  de Martorell està passant probablement pel millor moment de la història de 
Martorell, i només cal fer una ullada a la multitud d’activitats que s’organitzen des de les entitats 
de Martorell durant tot l’any i voltar pel carrer i pels equipaments socioculturals i esportius de 
Martorell, és evident eh que el mèrit no és només de l’ajuntament, és de totes i cadascuna de 
les persones que s’impliquen d’una o altra forma en les entitats, però també seria injust no 
atribuir aquesta realitat una part de responsabilitat a l’ajuntament de Martorell pel suport que els 
hi presta a través de les ordenances de subvencions, però no només per això ja que com vostè 
sap som coneixedors de tots els suports que l’ajuntament dóna i que va molt més enllà de la 
senzillament de les subvencions. 
Tanmateix nosaltres considerem que tot allò que té a veure amb el sistema  associatiu de 
Martorell és de gran importància, per aquest mateix motiu abordem tots els temes que s’hi 
relacionen amb molta responsabilitat i en aquest sentit i en caràcter previ a obrir un procés de 
reflexió sobre un model que funciona amb bons resultats, també creiem que és important definir 
la finalitat, l’abast i el concepte d’allò que es pretén posar en qüestió, o substituir o modificar, tot 
això doncs i en atenció el seu prec intentarem fer-ho abans de la propera convocatòria. Tal i 
com vostè ha sol·licitat, però creiem que també seria de gran interès que ens fessin arribar 
doncs el detall de la seva posició de grup municipal sobre el que al seu entendre cal modificar.      
 
La regidora Sra. Laura Ruíz diu: En tot cas si és un prec agrair la resposta, personalment 
miraré la diferència que hi ha amb una interpel·lació perquè  pensàvem que era una 
interpel·lació i dir en relació a la seva resposta Sra. Canal, nosaltres no hem qüestionat en cap 
moment com estan les associacions, que és el millor moment a nivell associatiu, no ho 
qüestionem, però si que és cert que hi ha una, a la pràctica que hi ha coses que no funcionen 
del tot bé, li agafo la paraula si vostè ens diu que intentaran a com a mínim el compromís 
d’abans de la propera convocatòria a revisar les bases perfecte per part nostra qualsevol 
proposta que puguem fer li farem arribar per descomptat, com fem sempre de fet. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Ruiz també li ha dit la regidora Canal que ens  facin arribar quines són 
les, o que és allò que vostès volen modificar, és que no sé si ho ha  
 
La regidora Sra. Laura Ruíz diu: Ja l’he dit al final que els farem arribar  
 
El Sr. Alcalde diu: Gràcies, gràcies  
 
8. PREGUNTES 
 
Respostes a les preguntes “in voce” formulades durant la sessió plenària del dia 19 de 
febrer de 2018. 
 
I. 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?. 
 
La Sra. Cristina Dalmau respon: Bé miri el centre ocupacional de Can Serra actualmente 
compta amb 33 usuaris, aquest centre engloba el servei de teràpia ocupacional i el servei 
d’ocupació i inserció, el servei de teràpia ocupacional o  STO està integrat per persones amb 
discapacitat intel·lectual o física, majors de 16 anys que han acabat el corresponent període de 
formació i el grau de discapacitat de les quals és igual o superior al 65% i que temporalment o 
definitivament no tenen capacitat de producció. El SOI o servei d’ocupació i inserció ofereix 
servei a persones amb discapacitat majors de 16 anys que han acabat el període de formació, 
tenen capacitat de producció adequada per integrar-se en un centre especial de treball, però no 
es troben integrats laboralment en aquest tipus d’empresa, també les persones amb 
discapacitat que estan pendents d’integrar-se en un STO. Aquest servei està ubicat a la masia 
de Can Serra atès que aquest espai disposa d’espais exteriors adequats i suficients per 
realitzar les activitats vinculades amb l’horticultura i  la jardineria a on en els seus vivers es 
produeixin anualment més de 60000 plantes  que ornamenten els carrers i les places de 
Martorell. En relació a la masia de Can Serra aquest és un equipament que al llarg de la seva 
vida útil s’ha anant reformant i adequant a les necessitats dels usuaris i en poden recordar per 
exemple l’ampliació que es va fer i les actuacions per garantir la supressió de barreres 
arquitectòniques amb la instal·lació d’un ascensor que comunica els diferents nivells de l’edifici. 
Evidentment que els equipament els hem d’anar adequant i posant al dia i de la mateixa 
manera que ho fem a les escoles, als equipaments esportius o a la resta d’equipaments del 
municipi, la masia de Can Serra la hem anant millorant amb el que es considera necessari per 
garantir la funcionalitat desitjada. 
Entre d’altres actuacions els serveis tècnics municipals, estan estudiant la possibilitat de  
millorar els vestuaris i tot i que l’espai disponible és limitat estem segurs que es podran trobar 
solucions  que signifiquin  una millora quantitativa  i també qualitativa pels usuaris de la masia. 
També li avanço que les actuacions a realitzar sempre seran consensuades amb la direcció del 
centre i que conjuntament amb ells es realitzarà la programació de les actuacions per tal de fer-
les compatibles amb l’activitat que  s’hi porta a terme.   
 
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?. 
 
El Sr. Lluís Esteve respon: Bon vespre bé efectivament els serveis tècnics municipals estan 
acabant de redactar els plecs de recollida de residus urbans i de neteja de la via publica i 
tambe els de netejar d’edificis municipals, com vostè sap els dos contractes són els mes 
important en quant al seu valor econòmic i probablement repercussió i en tot dos casos hi ha 
una evident complexitat tècnica ates la seva naturalesa i envergadura. La nostra voluntat es 



 
que tan aviat estiguin redactats els puguem licitar i adjudicar i la nostra voluntat també seria fer-
ho durant aquest any 2018. Moltes gràcies. 
 
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? 
 
La Sra. Núria Canal respon: Sra. Márquez és cert al llarg de l’any es mantenen contactes, 
perdó, perdó es cert al llarg de l’any es mantenen contactes ordinaris entre la regidoria 
d’ensenyament i la direcció de serveis territorials del departament en aquestes trobades el que 
es fa es un seguiment de temes concrets que afecten tan a la política educativa del poble com 
a la planificació de l’oferta educativa que fa el departament a Martorell i és en aquest sentit en 
aquest marc relacional dels representats dels serveis territorials comparteixen amb nosaltres 
tots els seus pronostics en quant a la planificació. Pel que fa a les línees de P3 responen a la 
seva pregunta tot i que les previsions demogràfiques encara indiquen una disminució, una 
reducció de les necessitats de cara al curs vinent és cert doncs que hem lluitat i hem 
aconseguit doncs mantenir el mateix numero de línees en quant a l’oferta, és a dir, recordant 
l’any passat vam surti en 13 i aquest any tornarem a sortir en 13. 
Pel que fa a la possible ampliació mitjançant en un mòdul prefabricat al Joan Oró al institut es 
cert que el departament d’ensenyament i això ho havia comentant en el darrer ple havia 
contemplat aquesta eventualitat però en el moment  que ens vam assabentar doncs vam 
traslladar al departament el nostre neguit i el nostre rebuig és a dir, no volíem un model 
prefabricat a cap dels instituts del nostre poble. Els serveis territorials van recollir aquest neguit  
es van comprometre a trobar altres solucions sempre de manera consensuada i buscant l’acord 
amb la comunitat educativa del propi institut i es en aquest sentit ja que li avanço doncs que a 
hores d’ara ja hi ha una proposta que ha estat comunicada a la direcció i a l’Ampa del institut i 
actualment s’està treballant doncs per intentar tirar-ho endavant. Gràcies. 
 
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 respon: Aqui li vam dir em sembla que li vaig dir jo mateix que això era una 
petició d’ informació que hi ha un canal per demanar-ho però que de tota manera li respondria 
en el ple per tant, tal com vaig dir el Sr. Casasayas li donarà resposta. 
 
El Sr. Josep Casasayas respon:  Aquí en el Ple la resposta que es el import que del que 
estem parlant i posteriorment li donarem amb detall de que es composa moltes partides i amb 
unes codificacions bastant llargues perquè si no es digues de qui son números de 15 dígits,   el 
import és de 572.914, aquest import quan li doni al detall que intentaré que sigui dema mateix 
aquest import si després li dona 915 o 917 dec ser jo que m’he equivocat sumant però  el 
import serà  572.900, aproximadament. 
 
II. El Sr. Lluís Tomás pregunta:  
 
La 1a. ja es va respondre pel Sr. Alcalde en la mateixa sessió en què es va formular. 
 



 
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 el 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 ? 
 
El Sr. Josep Casasayas respon: D’entrada li donaré una bona noticia i és que és, és que és 
tot i que  hi ha vegades anat molt de pressa i això es veritat, accidents hi ha molt pocs, això 
d’entrada es una bona noticia , li explicaré el que hem fet com ja sap l’ajuntament de Martorell 
esta impulsant la creació d’una taula conjuntament amb els consistoris d’Abrera i Sant Esteve 
de Sesrovires, Seat amb el seu comitè d’empresa i el departament de territori i sostenibilitat de  
la generalitat amb l’objectiu de millorar la mobilitat a les entrades i sortides del polígon i la 
seguretat viaria de l’entorn de la factoria, tan mateix durant els darrers dos anys al terme 
municipal de Martorell s’han realitzat diverses  actuacions per tal de millorar la mobilitat i 
seguretat d’aquesta zona com per exemple posar en funcionament  dues rotondes situades a 
cada costat al pont sobre el vial de connexió de l’AP7 i l’A2  o diverses actuacions al gran vial 
Seat tan pel que fa al reforç de la senyalització vertical i    horitzontal, la instal·lació d’elements 
reductors de velocitat la instal·lació d’elements separadors de gomes per limitar els carrils de 
circul.lació, la instal·lació de new jersey i pilones i actuacions per evitar que  vehicles i camions 
estacionin de forma incorrecta i perjudiqui la mobilitat i visibilitat dels vehicles que hi circulen, 
paral·lelament durant l’any 2017 s’ha fet un treball tècnic de seguretat viaria al polígon Seat 
encarregat per l’ajuntament al servei català de transit amb el suport de l’equip tècnic dintre de 
l’objecte d’ajudar a millorar  la mobilitat i seguretat del polígon Seat de Martorell les actuacions 
que s’han fet derivats d’aquestes estudis s’ha aniran incrementant segons els consensuïn amb 
els agents implicats i en funció de la capacitat d’’actuació  que tinguem en cada moment per 
tant el resum d’això es la taula aquesta de treball de mobilitat a on hi participant ajuntaments, 
Seat, el comitè de Seat, la direcció de Seat es una cosa viva que s’està portant a terme 
actualment i que el que pugui surti de millora d’aquesta taula es portarà a terme a part del tot 
que els hi dit que ja s’ha fet en aquesta  crec recordar que en vam parlar un dia en aquest ple 
una pregunta  del senyor Rozalen, fa l’efecte que ja havíem parlat .Gràcies. 
 
El Sr.Alcalde diu: De fet hem fet ja una sessió de la taula de mobilitat amb tots els sectors de 
Seat i hem convocat la segona que també en aquesta segona s’incorporen els ajuntaments 
d’Abrera i de Sant Esteve que en la primera sessió  no hi eren, o sigui que a títol informatiu per 
que això tal com deia el regidor es un tema viu i que ens interessa als diferents municipis que 
tenim, doncs o que la factoria Seat limita amb les nostres termes municipals. 
 
La 3a. ja es va respondre pel Sr. Bargués en la mateixa sessió en què es va formular. 
 
La 4a. ja es va respondre pel Sr. Bargués en l’apartat de precs de l’anterior sessió plenària. 
  
III. 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?  
 
El Sr. Lluís Esteve respon: Bona nit Sr. Rozalén comentar que  quan vaig sentir la seva 
pregunta em vaig espantar per que literalment  deia, diu “los muros de contención de la rocalla 
de la palanca del cementerio han sufrido daños y se están moviendo”, d’acord,  i de seguida 
vaig patir per viam s’ hi havia algun problema d’estabilitat doncs, en aquesta palanca i 
evidentment no  n’hi ha cap i vagi per endavant i ara m’explicaré, som evidentment coneixedors 



 
de que les pluges de principis de febrer concretament el dia 5 de febrer van causar alguns 
danys a alguna pedra de l’escullera que protegeix l’estret de la passera d’acord  aquestes 
escullera no es un mur de contenció i evidentment no s’està movent sinó que es tracta d’una 
protecció de la zona frontal, de la fonamentació de la passera aquesta fonamentació esta 
fonamentada en micró pilots de 8 i 9 metres  de fundaria,  d’acord i no hi ha cap afectació  a 
l’estructura d’aquesta passera que està evidentment en perfecte estat, la força de l’aigua si que 
va  i probablement algun element, probablement  troncs va impactar contra alguna de les 
roques de l’escullera de la part superior i va produir desplaçament evidentment esta  previst la 
reposició d’aquestes pedres, diguem-ne mes superficials,  i això doncs  ho farà l’empresa 
constructora sense cap cost per l’ajuntament un cop doncs el nivell de l’aigua sigui l’adequat i 
ens permeti fer els treballs amb tota seguretat. Moltes gràcies.  
 
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. Josep Casasayas respon:  En aquest cas la resposta també serà absolutament tècnica 
feta pel departament de mobilitat i de la policia, les categories dels vehicles es defineixen en la 
directiva 70/156/CE i 92/61/CE o real decret 2140/85 on els vehicles que superen les 12 tones 
estan inclosos en la categoria N3, la policia local de Martorell no te constància d’un increment 
de vehicles de la categoria N3 a la població llevat dels camions de les empreses que duent a 
terme les obres que executa l’ajuntament  i els vehicles autoritzats per transports especials, 
mudances i carregues i descarregues  de mercaderies, de forma esporàdica circulant alguns 
vehicles de la categoria a dalt esmentada per les vies urbanes de la població i que son de 
nacionalitats estrangeres a causa d’ utilitzar navegadors no actualitzats que els dirigeixen als 
interior del casc urbà, aquests vehicles son conduits a les vies interurbanes per efectius de la 
policia local després d’haver estar denunciat i haver cobrat la denuncia al moment d’acord amb 
el que marca la normativa , seguidament es relaciona les dates del darrers vehicles denunciats 
per no respectar la limitació de tonatge,el  2 de febrer, el 20 de març, el 24 de maig, el 19 de 
setembre, el  2 de novembre,el 9 de gener del 18  i 22 de febrer del 18, 1,2,3,4,5,6,7, 7 vehicles 
denunciats, els vehicles de tonatge superior per mes detectats per la policia local al interior del 
casc urbà que han ocasionat desperfectes al mobiliari, la senyalització i el jardinatge son 
identificats així com la seva companyia d’assegurances  i es confecciona un parte amistós  
d’accident que es cursat al servei  patrimoni i secretaria de l’ajuntament per tal de tramitar les 
reclamacions dels danys a les companyies d’assegurances, seguidament es detallen els 
informes i parts d’accidents de l’any 2017 cursats per la policia local i els serveis de patrimoni i 
secretaria relatius a desperfectes ocasionats per vehicles de la categoria N a les vies urbanes 
de la població, aquí diem categoria N no N3 es mes ampli, el 16/2/17 al carrer Puig del Ravell, 
al 13 /2/17   l’avinguda Mancomunitats Comarcals, al 16/3/2017 al carrer Devesa, al 13/04/2017 
al carrer Montserrat, al 16/05/17 al  carrer del Mur, 7/7/17 al carrer Gran Vial Seat, al 6/9/17 a la 
plaça Portal d’Anoia, i el 8/12/17 a l’avinguda Felix Duran i Cañameras, evidentment sempre 
pot haver-hi vehicles que traspassin la població i que no es detectin, aquests son les dades de 
tot o que s’ha tractat, s’ha multat i s’ha fet parte d’accident. Gràcies. 
 
La 3a. ja es va respondre pel Sr. Bargués en l’apartat de precs de l’anterior sessió plenària. 
 
IV. El Sr. Antonio Carvajal pregunta:   
 
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?. 
 
El Sr. Lluís Esteve respon: Bé novament bona nit,  les actuacions de reposició del mirall i de 
senyalització vertical es preveu que s’executin en breu li haig de dit que aquell mirall és el mirall 
més reposat de tot Martorell per que probablement hi deu haver alguns veïns que ,que el veuen 
com a molt necessari, nosaltres també per això el reposem cada cop però hi deu haver algú, no 
serà un veí segurament hi deu haver algu que no li deu agradar gaire per que  ja dic es el mirall 
mes reposat de tots el que hi ha, si que seria bo també que amb la col·laboració dels veïns 
poguéssim escatir la responsabilitat també de les persones o fets que produeixen dons que el 
mirall es trenqui tant sovint, per que ja dic que nosaltres  no es cansarem de reposar-lo si que 
ens interessa molt doncs saber el motiu d’aquesta situació. 
I en relació als bassals, aquests bassals es va agreujar sobre tot arrel de la modificació de la 
rasant del carrer a causa del pas soterrani de l’AVE, els serveis tècnics i municipals es a dir no 
es una actuació que sigui diguem-ne fàcil o senzilla de resoldre per que requereix d’un projecte 
d’urbanització que s’està fent d’acord i que esperem pugui donar resposta a aquesta situació  
bàsicament estem parlant del costat del carrer i de les instal·lacions  de l’estacio de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Martorell enllaç amb l’objectiu davant de  la cruïlla del carrer Tit es disposi 
d’una vorera i d’una zona d’aparcament on tot canalitzant correctament les aigües de pluja 
s’eviti en aquest punt es generis bassals ,. com estem fent en altres zones del municipi, estem 
millorant els espais i també tenim previst la col·locació de les pilones i l’arranjament dels parcs, 
en la mesura que sigui possible, ja dic la voluntat nostre es que ho puguem anar reposant 
properament. 
 
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? 
 
La Sra. Belén Leiva respon:  Bona nit a tothom bé com ja s’ha comentat i ja li vaig respondre 
en algun ple a vostè ja la pregunta un cop acabades les obres vam veure que no funcionava i 
l’octubre es quan vam realitzar la comanda per al nou marcador un cop el vam tenir vam decidir 
en comtes de posar-lo al camp 2 el posaríem al camp1, ja que és el camp principal de 
l’equipament i el que hi havia al camp 1 el portaríem al camp 2, a mes a mes també vam creure 
oportú canviar l’ ubicació del marcador del camp 2 posar-lo al centre del camp darrera de la 
grada del costat nord en comtes del gol est, on estava abans es va fer revisió per veure si  
movíem el del camp 2 funciones,funcionava correctament, i els dos van quedar col·locats a 
principis d’any. Gràcies. 
 



 
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? 
 
El Sr. Lluís Esteve respon: Be bon vespre la pista de gel es va instal·lar a la pista annexa del 
pavelló esportiu municipal  l’alimentació elèctrica es va subministrar a través d’un generador i 
les despeses de combustible d’aquest generador han ascendit 9.291,87 cèntims pel que fa a la 
despesa d’aigua com vostè pot suposar no tenim la informació, pel que fa a nivell de 
funcionament per part dels responsables es considera correcta  iniciant-se el període el 8 de 
desembre i finalitzant el 7 de gener,  a nivell d’incidències intermitentment en un  espai lateral 
de la pista hi va haver problemes per assolir un nivell de congelació optim i puntualment es va 
acotar per tal de que no s’utilitzés  per part dels patinadors o patinadores per garantir la 
seguretat, si que el dimecres 13 de desembre concretament es va produir una incidència per 
que es va aturar la refrigeradora  aquest fet va ser competència de l’empresa a qui es va 
requerir per solucionar l’averia i les despeses que s’ha haguessin pogut originar. Un cop tornat 
a posar en marxa es  va esperar el temps prudencial per que es tornes a congela tota la 
superfície de la pista en un estat òptim per poder reprendre el servei, com tot es coneixedor 
aquesta es la primera vegada que instal·lem a Martorell una pista gel natural tot i que s’havia 
parlat feia anys d’aquesta primera instal·lació  també com una experiència pilot de la qual 
s’estan fent diverses valoracions per escatir si la seva continuïtat, doncs ens convé i també 
altres aspectes que en el seu cas es tindrà amb compte des de evidentment l’experiència  
viscuda durant aquesta primera  oportunitat tot i els incidents puntuals en general la satisfacció 
de les persones que van utilitzar l’equipament, hem de tenir en compte, que la instal·lació va 
ser promocionada i que hi va participar diguem-ne grups d’escolars i grups d’activitats, doncs 
com li deia la satisfacció en aquest sentit per part d’aquests usuaris era bona. Moltes  gràcies. 
 
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? 
 
El Sr. Lluís Amat respon: Bona nit,  els criteris i requisits de les persones contractades en 
l’àmbit econòmic de la diputació els marca la seva pròpia resolució així en el programa 
complementari  de foment de l’ocupació local 2017-2018 diu: la contractació de persones 
aturades, persones que no estiguin realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral per 
compte propi o aliè amb independència de que compleixin o no els requisits per percebre 
prestacions d’atur, s’exigeix que estiguin inscrites al servei d’ocupació de Catalunya com a 
demandants d’ocupació poden estar-ho  també als serveis locals d’ocupació, que no cotitzin a 
cap dels règims de la   seguretat social a exempció de les persones que reben una prestació o 
subsidi d’atur i que estan dotats, donats d’alta  als efectes únics d’aquestes prestacions 
paral·lelament i des de la regidoria de promoció econòmica es demana diferents documentació,  



 
com el currículum de cada persona per veure si tenen el perfil professional demanat pel lloc de 
treball i si es necessari  es fa una prova d’ofimàtica, un altre criteri, que es te en compta la 
necessitat econòmico-familiar i la seva participació en plans d’ocupació anteriors per donar 
oportunitat a usuaris que no s’hagin beneficiat d’aquest dispositiu laboral, la selecció final es fa 
amb la participació del cap de recursos humans de l’ajuntament, del cap de promoció 
econòmica i el responsable del departament municipal on va adscrita la persona usuària.  
Cada convocatòria de plans d’ocupació te els seus requisits concrets poden ser aturats de 
llarga durada més d’un any que no cobrin res, que cobrin renda mínima d’inserció, majors de 
55 anys, dones de vida assetjada, majors de 45 anys, per tant jo el convidaria que miri 
cadascuna de les diferents convocatòries a fi i efecte a tenir tots i cadascun dels detalls de les 
mateixes. 
 
La 5a. ja es va respondre pel Sr. Alcalde en la mateixa sessió en què es va formular. 
 
Preguntes “in voce” formulades en la pròpia sessió. 
 
I. La Sra. Remedios Márquez pregunta: 
  
1a.  En la sesión plenaria del pasado mes de febrero, el Sr. Alcalde explicó que justo el día 
después, es decir el 20 de febrero, mantendrían una reunión con representantes del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya para tratar de diferentes temas, 
entre ellos la reclamación para el cobro por parte del Ayuntamiento de la deuda económica 
pendiente de las plazas en las guarderías municipales por parte de la propia Generalitat de 
Catalunya. 
Teniendo en cuenta que la cantidad de Ayuntamientos que han decidido hacer la 
correspondiente reclamación después de la sentencia judicial es ya de 52, y en el listado de los 
mismos no aparece, de momento, el nuestro,  
- Se llegó a algún acuerdo con respecto a este tema? 
- Después de esta reunión, tiene ya el equipo de gobierno decidido si hará la reclamación 
correspondiente para que la Generalitat de Catalunya haga efectivo el pago pendiente? 
 
El Sr. Alcalde respon: El Sr. Alcalde respon: No corri, no corri Sra. Márquez que  aquesta li 
respon, com que a més amés em feia referència, efectivament vaig tenir la reunió amb el 
Director General de Centres Públics,   tal com els hi vaig anunciar i el que els hem és que..  
portar-li doncs la nostra reclamació davant de la Generalitat de Catalunya, que a més a més 
crec que el document el tenen de la reclamació que vam formular i que a més a més els hi vaig 
llegir que pujava doncs 1.094.000,- si no recordo malament ara, 1.034.000,- i escaig euros i els 
hi demanàvem doncs que tenint en compte que hi havia una sentència que doncs hi havia 9 
ajuntaments que havien interposat doncs que tota la resta doncs per anàloga situació de fet 
doncs havien de fer el mateix.  El que ens va dir en aquell moment el Director General de 
Centres Públics que a més a més després ens ho va contestar després per escrit, per tant li 
farem arribar aquest escrit que ens va contestar,  és que en primer lloc la sentència judicial no 
és ferma i com que no es ferma no pot produir efectes com vostè sap.  En segon lloc que quan 
si hi ha una sentència ferma doncs que els efectes d’aquella sentència no només seran pels 
ajuntaments que han interposat la reclamació en via contenciosa sinó que serà per tots els 
ajuntaments que estan en la mateixa situació, per tant no té cap mena de sentit que hi hagi una 
reclamació judicial quan n’hi ha una en curs i això ho tenim per escrit i ens ha dit que els 
efectes d’aquella sentència en cas de que sigui condemnatòria per que no...no,  estan ells com 
a Generalitat doncs han d’interposar recurs doncs quan hi hagi la sentència ferma si els efectes 
son aquests doncs evidentment doncs ens faran... veuran quina és la manera de pagar-nos 
aquests diners que els hauran obligat però no només a aquests 9 ajuntaments sinó extensiu a 
tots els ajuntaments del país que tinguessin llars d’infants municipals i que fins a aquell moment 
haguessin rebut una subvenció pública de part de la Generalitat de Catalunya.  Això crec que 
els hi havia explicat que el que nosaltres els hi demanaven era demanar’ls-hi primer a la 
Generalitat per que efectivament com que teníem coneixement de que hi havia una sentència 



 
tot i que era en primera instància que donava la raó a aquests ajuntaments, el primer que vam 
fer nosaltres va ser demanar-li amb un escrit i a més a més amb el detall dels anys doncs 
demanar-li aquesta quantitat que és la que creiem nosaltres que és la que havíem deixat de 
rebre per que van deixar de subvencionar les llars d’infants municipals i que creiem que el que 
havien de fer era adreçar-nos a l’Administració competent que en aquest cas era el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i paral·lelament vam demanar 
doncs una reunió amb el Director General de Centres Públics per dir-los que nosaltres havíem 
demanat aquesta quantitat per que teníem coneixement d’aquesta sentència i el que ens va 
venir a dir en aquella reunió i després ens ho va enviar per escrit doncs és exactament el que li 
acabo de dir Sra. Márquez i que a més a més doncs els hi farem arribar aquest escrit que crec 
que Sr. Secretari oi que el Sr. Secretari el té doncs des de  Secretaria li faran arribar aquest 
escrit al seu grup municipal, però no pateixi que estem, és a dir, si hi ha, si finalment hi ha 
aquesta sentència que els  condemnen a la Generalitat a pagar aquests diners doncs nosaltres 
estem dins del paquet d’ajuntaments que érem receptors d’aquestes subvencions públiques i 
que vam deixar de rebre com a conseqüència doncs de que la Generalitat va dir que ja no 
aportava més diners a les llars d’infants municipals. 
 
2a.-Tenemos constancia que en los días de lluvia en uno de los patios del colegio Vicente 
Aleixandre se produce una acumulación importante de agua en forma de charcos 
considerables, con el peligro que esto puedo supone. 
- ¿Tiene el equipo de gobierno constancia de esta problemática? 
- En caso afirmativo, ¿qué actuaciones tienen previstas realizar y para cuando las mismas? 
 
3a. Vecinos y vecinas del barrio de Can Carreras y en este caso cercanos al Ateneu, nos 
trasladan la problemática de ruido a horas ya avanzadas de la noche impidiendo el descanso 
con normalidad. El ruido viene motivado especialmente por la música de la pròpia instalación 
del Ateneu. 
- ¿Tiene el equipo de gobierno constancia de esta problemática? 
- En caso afirmativo, ¿qué actuaciones o medidas tiene previstas para solucionarlo? 
 
4a. Es el Patronato, mediante la empresas de catering Aliment ART es el encargado del 
suministro de la alimentación que reciben los usuarios del centro de Can Serra durante su 
jornada laboral? 
- ¿Qué tipo de control realiza el Patronato de los productos y condiciones del catering 
suministrados por la empresa Aliment ART? 
- ¿Qué período de tiempo tiene la concesión con esta empresa? 
- ¿Tiene constancia el equipo de gobierno si se ha producido  en los últimos días alguna 
problemática de tipo sanitario en el suministro por parte de la citada empresa? 
- En caso afirmativo, ¿qué actuaciones tiene previstas? 
 
El Sr. Alcalde diu: Perdoni Sra. Márquez a can Serra deia oi? 
 
La Sra. Marquéz diu: Sí. 
 
El Sr. Alcalde diu: Val, val, és que no ho entenia. 
 
La Sra. Marquéz diu: Sí, he dit Can Serra. 
 
5a.  En la comisión de gobierno del Patronato del dia 26 de febrero, existe la siguiente 
aprobación,  en concreto en el punto 17, con el siguiente titulo “Proposta d’aprovació de 
l’expedient de contractació del Servei consistent en las activitats de Joventut, recepció i bar 
cafeteria a desenvolupar en el centre cultural així com l’elaboració ,desplegament i aplicació 
dels plans i programes en matèria de Joventut”. El precio de licitación es de 190.000 euros 
anuales más IVA. 



 
El procedimiento de contratación abierto de los Servicios consistentes en las actividades, entre 
otras de juventud, recepción y bar-cafetería. 
El periodo de la demanda de contratación será de  4 años pudiendo prorrogarse en periodos de 
un año con un máximo de 6 años en total. 
Mirando el pliego de prescripciones técnicas para esta contratación y en concreto en el 
apartado núm. 3 referente al equipo de Trabajo observamos que se habla de la oficina jovet:  
Preguntamos,  
-¿Esta oficina suplirá el centro de información juvenil Punt Nord?, en caso afirmativo ¿donde 
ubicaran a las persones que actualmente trabajan en este centro de información? 
-¿Cómo quedará el Servicio de recepción-conserjería (atención e información al público), 
teniendo en cuenta que la empresa deberá contratar a 4 animadores para realizar estas 
tareas? 
- Igual que en el anterior caso, ¿qué pasará con las persones que actualmente están 
desarrollando estas tareas ? 
-  Y el departament de Cultura que también está ubicado en el propio centro Cultural, 
¿permanecerá allí ? 
Teniendo en cuenta que en el pleno de mayo de 2017, todos los grupos municipales incluido el 
equipo de gobierno, votamos a favor de una moción presentada por la U.G.T., donde se 
denunciaba el trato y la precariedad de las empresas multiservicios ¿eealizará la empresa 
contratada todos los Servicios mencionados anteriormente? 
-Y por último, ¿ha estado informado el comité de empresa de estos cambios y cuáles son los 
motivos? 
- ¿Se ha planteado el equipo de gobierno que los servicios que se licitan puedan estar 
asumidos por el personal directo del Patronato? 
 
II. El Sr. Raúl Rozalén pregunta: 
 
1a. Ya en una ocasión nuestro grupo trajo a este Pleno una pregunta relacionada con la 
suciedad extrema en las escaleras que dan acceso a la estación de RENFE y la calle 
Montserrat.  En aquella ocasión el regidor Esteve se comprometió y así lo hizo en realizar una 
limpieza a fondo además de hacer el mantenimiento correspondiente, de eso ya hace unos 
meses.  Nuevamente nos trasladan personas que utilizan estas escaleras que el estado de 
suciedad es muy precario.  Preguntamos: 
-¿Tiene el Equipo de Gobierno conocimiento de esta situación otra vez?   
-¿Qué tipo de mantenimiento en forma de limpieza se realiza? 
-Finalmente pensamos que sería necesario hacer de forma urgente una actuación para evitar 
esta problemática. 
 
2a. En una de las actas de la Junta de Gobierno Local hemos observado que se ha aprobado 
el proyecto para la construcción por parte de Sorea de una planta potabilizadora, preguntamos:  
- ¿Para cuando está previsto el inicio de las obras? 
- ¿Y cuál será la duración de las mismas? 
 
El Sr. Alcalde li respon: Sr. Rozalén, Sr. Rozalén, miri demà comencen les obres. 
 
El Sr. Rozalén diu: Ah demà? 
 
El Sr. Alcalde diu: Demà, mañana, demà. 
 
El Sr. Rozalén diu: Sí, sí demà. Entenc, entenc el català eh! 
 
El Sr. Alcalde diu: Demà. 
 
El Sr. Rozalén diu: I el puc parlar eh! 
 



 
El Sr. Alcalde diu: Com que m’ho ha preguntat.. li dic, doncs li dic. 
  
El Sr. Rozalén diu: I ho han informat als regidors o no cal, per que jo no ho sabia. 
 
El Sr. Alcalde diu: Ho preguntava i ja li informo, comença demà. 
 
El Sr. Rozalén diu: Demà. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sí. 
 
El Sr. Rozalén diu: Que posen la primera pedra?  
 
El Sr. Alcalde diu: Sí. 
 
El Sr. Rozalén diu: I informen als regidors del Consistori igualment que sempre? 
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén vostè em fa una pregunta i jo li responc. 
 
El Sr. Rozalén diu: I jo també. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén li vam anunciar que iniciàvem les obres de la planta de 
tractament de ferro i manganès per aprofitar l’aigua el 100 % de l’aigua dels nostres pous per 
que tenim un sistema de captació propi d’aigua i això és una millora importantíssima del Servei 
Municipal d’Aigües i vam dir que començàvem les obres en breu, ara em pregunta quan 
comencen i li dic demà per que comencen demà. 
 
El Sr. Rozalén diu: La primera pedra. Pues serà demà, moltes gràcies. No sé si està el 
Consistori.... 
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén té alguna pregunta més? 
 
El Sr. Rozalén diu: Sí, sí, tinc més, tinc més, tinc més. 
 
El Sr. Alcalde diu:  Segueix amb la pregunta. 
 
3a. Mirando el donar compte de las resoluciones del Pleno del día de hoy hemos observado un 
incremento importante de los decretos sancionadores por la infracción de la Ordenanza de 
convivencia ciudadana y uso de la vía pública, preguntamos: ¿Ha cambiado el criterio por parte 
del Equipo de Gobierno para que haya incrementado las sanciones en este motivo? 
 
4a. Usted, Sr. Bargués, dijo en el último pleno que las zonas de recreo de canes se irían 
terminando cuando hubiera presupuesto económico.  Les recuerdo que ustedes editaron unos 
dípticos donde aparecía la ubicación de cada una de estas zonas de recreo con todas sus 
normativas y equipamientos. 
-¿Por qué editan y distribuyen un díptico cuando estas zonas de recreo no tienen completos 
todos los equipamientos? 
-¿Cuándo está previsto completar estos equipamientos?   
-¿Tienen ustedes cuantificado el coste económico para completar estos equipamientos? 
 
El Sr. Adolf Bargués li respon: Gràcies Sr. Rozalén pel seu interès.  Evidentment des de 
començaments de mandat que vam planificar la millora d’aquests espais i així s’ha anat fent i 
tal com li vaig contestar en l’anterior Ple a mida que anem tenint partides pressupostàries es va 
arreglant.  Avui mateix la pregunta que havien fet també els hi vaig contestar.  Si no hi ha una 
connexió d’aigua o que falta una font doncs en temes tècnics doncs de que Sorea i per la 
ubicació física on està doncs s’ha de fer una escomesa fins allà.  Tot això fa que les zones 



 
d’esbarjo de gossos s’estan fent hi han les partides pressupostàries i s’estan fent a mida que 
s’estan tenint els recursos per fer-ho. 
 
5a. En el Barrio del Pla, concretamente en la calle Joan Cererols, número 7 nos traslada un 
vecino sobre la peligrosidad en el desnivel existente en la acera donde confluye la entrada del 
bloque y el parking. 
-¿Son conocedores de esta problemática que ya ha comportado algún que otro pequeño 
accidente entre los vecinos y peatones que allí transitan? 
-¿Qué actuaciones tienen previstas para subsanar esta problemática? 
 
III. El Sr. Antonio Carvajal pregunta: 
 
1a. Al darrer Ple es va aprovar una moció per a l’obtenció dels segells de reconeixement 
ciutadania de la infància, després de tractar aquesta moció els hi vaig traslladar a vostès una 
sèrie de qüestions en relació a la documentació de les diferents fases de la que constava la 
convocatòria 2017-2018 fent incidència a la carta de manifestació d’interès que en aquest 
Ajuntament havia de fer arribar a UNICEF  dins d’uns terminis establerts. 
El Sr. Alcalde molt amablement em va dir textualment: com veig que de vegades quan diem les 
conses no se’n refia massa ja li faran arribar còpia de la carta i de l’escrit per que ho tingui 
present. A hores d’ara i havent passat un mes li pregunto Sr. Alcalde quan tindré aquesta còpia 
que vostè em va dir que em faria arribar.  
 
El Sr. Alcalde li respon: Lamento no haver-li fet, és cert que m’ho va dir, és cert que li vaig dir i 
no li he fet arribar.  Ara ho comentàvem amb la regidora d’ensenyament que li farem arribar, és 
error meu eh! Sr. Carvajal, però ho tenim fet. Gràcies. 
 
El Sr. Antoni Carvajal diu: Li agraeixo. 
 
2a. A la darrera sessió plenària els hi varen traslladar una qüestió en relació a l’actual situació 
del tancament del bar del passeig Catalunya, el regidor Esteve va comentar, entre d’altres, que 
efectivament el bar del passeig estava tancat en aquest moment i per aquest motiu es va fer el 
corresponent requeriment al concessionari per tal de que justifiqués aquesta situació.  També 
afegir el regidor que se li va notificar que procedís a la posada en servei de l’esmentat 
equipament i que aquesta era la informació que tenia en aquell moment. 
-La pregunta és quina va ser la resposta del concessionari al requeriment efectuat per part de 
l’Ajuntament? 
 
3a. La següent pregunta ja es va fer seguint l’altre canal que sempre que diu vostè Sr. Alcalde, 
concretament mitjançant instància entrada per registre ara farà una setmana i com no hem 
rebut resposta ho preguntem avui en sessió plenària.   
A la sessió ordinària de la Comissió de Govern del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones en concret en els punts 18 i 19 es parla de les aprovacions dels expedients de 
contractació següent:  
Al Punt 18 observem serveis consistents en impartir tallers promoguts i organitzats pel Patronat 
als Esplais per a la Gent Gran i a Ca l’Ollé per un valor estimat de 128.498,17 euros més IVA. 
Preguntem: 
-De quins tallers es tracten? 
-Actualment qui fa aquests tallers? 
-Quina durada té aquest contracte? 
 
El Sr. Alcalde diu: Perdó el Sr. Secretari vol intervenir a aixecat la mà. 
 
El Sr. Secretari intervé: Bona nit.  El Sr. Carvajal parla d’uns expedients, que es van demanar 
la setmana passada de contractació i té tota la raó, es van demanar el dimarts dia 13 i el 
termini d’entrega son, 4 dies hàbils i per tant avui acabava el termini d’entrega i aquesta tarda 



 
mateixa a quarts de set li he entregat tots aquests expedients. Li he enviat al Sr. Tomàs que és 
qui m’ho va enviar, entre ells aquest expedient dels tallers de Can Serra. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, segons diu el Sr. Secretari se’l hi ha fet arribar dins de 
termini i forma de la sol·licitud amb el Sr. Tomás que és el portaveu del seu grup.  En tot cas 
després del Ple si no ho han rebut ho comentem.  Normalment quan el Sr. Secretari diu que ha 
enviat una cosa és que l’ha enviat. 
Doncs Sr. Tomás, Sr. Tomás, en tot cas el Sr. Secretari fa l’aclariment pertinent, ho revisen i 
després del Ple en tot cas ho comenten, d’acord? Prossegueixi Sr. Carvajal si vol prosseguir? 
 
El Sr. Antoni Carvajal segueix.Acabo la pregunta i així ja que consti en acta, doncs deia això 
que en el punt 18 observem que aquests serveis consistents en impartir tallers promoguts i 
organitzats pel Patronat als Esplais per a la Gent Gran i a Ca l’Ollé per un valor estimat de 
128.498,17 euros més IVA i preguntavem: 
-De quins tallers es tractaven? 
-Si actualment qui feia aquests tallers? 
-Quina durada tenia aquest contracte? 
-I si no es podien assumir aquests tallers amb el personal propi del mateix Patronat? 
 
A l’altre punt, en aquest cas el 19 també es parla de en aquest cas d’una contractació de 
serveis consistents en la prestació d’activitats esportives promogudes i organitzades pel 
Patronat i en aquest cas és per un import de  70.291,- euros més iva, les preguntes serien les 
mateixes que en el cas anterior: 
-De quines activitats es tracten? 
-Si actualment qui fa aquestes activitats? 
-Quina durada parlem d’anualitats d’aquest contracte? 
-I també finalment si no es poden haver assumit aquestes activitats amb personal propi del 
Patronat? 
 
4a. Una altra qüestió referent al pressupost municipal, en el tancament d’aquest pressupost 
municipal del que avui s’ha donat compte i que en concret en el pressupost d’ingressos 2017 
de l’Ajuntament de Martorell a la denominació de les aplicacions apareixen moltes perinflexions 
de l’Ordenança de Circulació amb les següents dades, llegeixo el full: 
Com deia la denominació de les aplicacions, previsions inicials 200.000,- euros, drets nets 
699.214,72  i l’estat d’execució 499.214, 72 euros, crec que ho llegeixo bé Sr. Cassayas, crec 
que ho he llegit bé, no ho he llegit bé? doncs li passo còpia en gran, li he marcat de color groc 
per que s’ho miri, sí sí vostè s’ho vol mirar, jo crec que ho he llegit bé, almenys les dades que li 
acabo de llegir eh!, ara si vostè discrepa amb alguna cosa li agrairé molt si m’ho vol respondre 
ara i si no quan toqui en el proper Ple la resposta a aquesta pregunta. 
Sí sí, li formularé la pregunta en qüestió és senzilleta: 
-Aquestes dades son les correctes Sr. Casasayas?  Recordem que això està extret del decret 
que hem donat compte avui mateix sobre la Liquidació del pressupost de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Josep Casasayas respon: Crec que ha llegit perfectament les dades que li han 
interessat.... perdó.  Les dades que a vostè li han interessat però no totes, lo que compara amb 
les multes per infracció en el cas de les multes és la recaptació líquida que és una xifra que 
també està en aquest llistat i que és de 229.362,-, 29.000,- euros més que els 200.000,- 
pressupostats, no 499.000,-, per lo tant el que jo hem refereixo és que quan es miren les 
multes s’ha de mirar la recaptació líquida d’ aquell moment i son 299.362, 23 xifra que llegeixo 
del full que vostè ara mateix m’ha entregat.   
 
El Sr. Antonio Carvajal diu: Una aclaració per al·lusions així rapideta Sr. Alcalde, si m’ho 
permet, Sr. Casasayas té raó amb això eh! la recaptació líquida és aquesta però jo li vaig fer 
l’altre dia una aclaració o un esment sobre que l’Ajuntament havia sancionat per un import de 
699.000,- euros i vostè em va dir que no, que això no era cert.  Jo en cap moment li vaig dir 



 
que si havia recaptat i a més com vostè sap son drets nets vull dir que d’aquesta quantitat que 
vostè feia esment ara s’ha recaptat però vol dir que aquests 699.000,- euros han sigut 
sancionats per part de l’Ajuntament si o no? Llavors la pregunta es ven clara, son correctes 
aquestes dades que li vaig fer l’altra dia que li ha tingut avui que recordar. 
 
El Sr. Alcalde diu: Un segon que li ha de contestar el Sr. Casasayas, Sr. Carvajal. 
 
El Sr. Josep Casasayas diu: Las que ha llegit vostè son correctes, la que he llegit jo és molt 
més correcte per que amb la seva, escolti’m, escolti’m,  li explico, li explico, li explico. Si vostè 
llegeix la pregunta que va fer l’altre vegada era la comparativa amb lo pressupostat. Li estava 
dient, ha pressupostat vostè 200.000,- euros i ha recaptat 669.000,-, no és veritat, llegeixis 
l’acta.  Hem d’allò, hem pressupostat 200.000,- euros i hem recaptat 229.000,-, una xifra que 
donada la variabilitat que té les multes és molt ajustada a lo que havíem pressupuestat i vostè 
parlava sobre la pressupostació d’aquesta partida per lo tant em reitero amb lo que deia la xifra 
correcte per comparar amb els 200.000,- són lo que realment s’ha recaptat que són 229.000,- 
per que dels 600.000 si vostè es llegeix la liquidació del pressupost veurà que immediatament a 
la que passa el dia 1 de gener de l’any següent l’Estat ens fa dotar com a incobrables una part 
molt important de lo que s’ha sancionat aquell any i per lo tant lo que s’ha de tenir en compte a 
l’hora de liquidar el pressupost és aquesta recaptació neta. 
 
El Sr. Alcalde respon: Sr. Carvajal, procedeixi, deixi’m dir només que crec que la correcció 
era... jo discrepo del Sr. Casasayas la correcció no admet gradació o és correcte o no és 
correcte, per tant suposo que el que vostè ha dit és correcte i el que ell deia també és correcte, 
per tant jo crec que és un senzill malentès de criteri o de concepte, d’acord?. 
 
El Sr. Josep Casasayas diu:  Llegir-ho exactament lo que m’ha preguntat extret de l’acta,,, e e 
e eon està això? Segons l’Equip de govern quins han estat els motius d’aquest importantíssim 
ascens de la recaptació  i parla de  605.624,72 euros per lo tant vostè parlava de recaptació en 
la meva apreciació la recaptació és absolutament correcte 229.000,- i no 605.000,- està llegit 
de l’acta ai 
 
El Sr. Carvajal diu: Això és una resposta a loa pregunta, això és un prec però és igual Ha 
quedat aclarit, ha quedat aclarit. 
 
El Sr. Alcalde diu: En qualsevol  cas jo crec que els hi he donat prou peu per que puguin 
aclarir aquesta diferència de criteri, recordeu que estem en seu de preguntes i per tant, però 
per aclarir repeteixo jo crec que hi ha hagut un malentès i ja l’han aclarit, per o tant si pot 
prosseguir Sr. Carvajal. 
 
El Sr. Carvajal diu:  ...quan costa només acceptar que s’ha sancionat amb 699.000,- euros i 
independentment que posi recaptació, la realitat és aquesta, vinga va segueixo, va... 
 
El Sr. Alcalde diu: Li agrairé Sr. Carvajal, li agrairé que segueixi amb les preguntes. 
 
5a. En relació a la pregunta que formulava sobre la desaparició del marcador electromecànic 
que es trobava al camp de futbol número 2 del Complex Esportiu del Torrent de Llops i que 
avui la regidora Leiva ha donat resposta, ens agradaria saber els següents aspectes:  
El passat 4 de març l’equip cadet A del Club de Futbol Martorell va disputar el seu partit de lliga 
al camp del numero 2 del Complex Esportiu esmentat davant del cadet B del Futbol Club 
Barcelona.  Nosaltres hi érem presents algun dels membres del nostre grup varem observar 
efectivament que el marcador com ha respost avui la regidora Leiva que es trobava a l’inici de 
la temporada al camp número 1 havia canviat d’ubicació, al camp número 2, perdó. 
Per la seva banda al camp número 1 es disputava alhora el partit de l’equip sènior femení del 
Club de Futbol Martorell i el Corbera Club de Futbol on també vàrem observar efectivament que 



 
també hi havia instal·lat un nou marcador electrònic que per cert aquell dia regidora no 
funcionava correctament almenys així ho vam poder constatar in situ. 
-Preguntem, en quina data es va realitzar el canvi de l’antic marcador del camp núm1 al camp 
núm. 2.  Ho preguntem per que ens han fet saber que es va produir pocs dies després de 
formular precisament la pregunta que li feia a vostè al passat ple. 
-També en quina data es va adquirir i es va instal·lar el nou marcador electrònic al camp núm. 1 
i quin ha estat evidentment el seu cost econòmic. 
 
6a. Una altra pregunta també en relació al passat 4 de març i com comentava abans amb 
aquest partit amb el cadet B del Barça, en aquest partit d’interès general pels martorellencs 
però sobretot per familiars i coneguts dels mateixos jugadors va plegar desenes d’aficionats 
d’entre els quals s’hi trobava gent gran, parlem dels mateixos avis dels jugadors que trobaven 
impediments de mobilitat per a accedir-hi al camp número 2, ja que com és sabut van haver-hi 
de creuar per les graderies del camp núm. 1 i baixar posteriorment per les escales que donen 
accés al camp en qüestió. 
-Preguntem, s’han plantejat un accés a aquests aficionats que s’adrecen en el camp número 1, 
especialment a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda per una altra ruta alternativa 
que no sigui la que és es fa seguir habitualment?  Ho diem per que ho vàrem observar i així 
ens ho van fer saber algunes persones en aquell mateix dia que hi eren presents que es 
queixaven d’haver de pujar i baixar escales amb el  que els hi va suposar en aquell moment. 
 
El Sr. Alcalde respon: és a dir aquests senyors grans que diu vostè que tenien barreres 
arquitectòniques i per tant dificultats de mobilitat doncs probablement no van adreçar-se a la 
persona que hi ha a la planta baixa per que el nostre Complex Esportiu del Torrent de Llops, 
com vostè sap, és una de les enveges de tota la Comarca en quan a instal·lacions de futbol.  
Un dels pocs camps de futbol que compleix el 100 % d’eliminació de barreres arquitectòniques. 
Per que com vostè sap tenim un ascensor i si qualsevol persona gran baixa al vestíbul amb 
l’ascensor  i diu que té alguna dificultat de mobilitat tenen una ruta alternativa per dins del 
passadís dels vestidors que dóna directament al camp 2 i al camp 3.  Per tant vostès això, 
aquest senyor, deuria tenir algun desconeixement, però si ho hagués advertit amb el conserge 
de l’equipament li hagués dit que el nostre camp sortosament doncs no té cap barrera 
arquitectònica i per accedir al camp 2 o als camps del futbol 7 dons poden passar pel mig de 
l’equipament. Això sí, no és habitual per que és sempre que hi hagi algun impediment de 
mobilitat.  Per tant si vostè o alguna persona gran li ha dit això doncs el que ha de dir és 
adrecis al responsable de l’equipament per que el responsable de l’equipament li facilitarà 
l’accés sense cap mena de barrera de mobilitat fins al camp 2 o fins el camp 3 i 4 que son els 
de futbol 7. 
 
El Sr. Carvajal diu: Sí, sí, conec aquesta ruta alternativa que vostè comenta de passar pel 
passadís que no és massa habitual evidentment per que justament és on els esportistes dels 
vestidors d’aquests esportistes del camp número 1, en tot cas és això la ruta alternativa no sé 
seria el més correcte que aquestes persones cada cop que anessin a aquesta instal·lació 
haguessin d’adreçar-se... 
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Carvajal li he dit que és dels pocs camps de futbol, dels pocs camps de 
futbol que hi ha en tot el país que tenim el 100 % de les barreres de mobilitat eliminades, dels 
pocs, però les barreres de mobilitat, quan parlem de graderies de camp de futbol doncs hi ha 
escales, nosaltres tenim instal·lat un ascensor i per accedir als altres camps, on vostè sap que 
hi ha uns desnivells, hi ha unes rampes però tenen una ruta alternativa que repeteixo quan hi 
ha una persona que té dificultats de mobilitat, l’únic que ha de fer és adreçar-se al responsable 
de l’equipament que a més a més dins del Pla de mobilitat de l’equipament sap que hi ha una 
ruta alternativa en la qual l’ha d’acompanyar.  Que podrien haver-hi alternatives, probablement, 
si no li diré que no eh!, potser n’hi haurien d’haver-hi algunes altres, però els camps de futbol 
dels voltants no n’hi ha cap que compleixi el 100 % d’eliminació de barreres arquitectòniques. 
Els pobles del voltant,  miri vostè qualsevol camp de futbol, li dic per que en aquest aspecte 



 
precisament doncs anem avançats, en alguns a vegades no, però en aquest anem avançats 
per que aquest Complex Esportiu compleix el 100 % d’eliminació de barreres arquitectòniques i 
per tant si hi ha alguna persona, si  a mi se m’adreça alguna persona com és normal el que li 
diré és que s’adreci al responsable de l’equipament que és el que jo crec que vostè li havia de 
dir a aquest senyor, però de tota manera com que vostè no ho ha fet ja li dic jo que si veu a 
aquest senyor, que tenia aquestes dificultats, doncs que s’adreci al responsable de 
l’equipament que molt gustosament l’acompanyarà pel circuit o per l’itinerari que te que tenir 
per anar al camp 2, al camp 3 i al camp 4. 
 
El Sr. Carvajal diu: Ja li vaig comentar però va ser a posteriori, ja havia pas..., ja havia succeït. 
Sí, no, oi que sí Sr. Fernández? ja sé que a vostè li preocupa molt com a regidor de gent gran. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sr. Carvajal té alguna pregunta més, no, no, té alguna pregunta més? 
Senyor, se..., senyor Carvajal té alguna pregunta més? i la resta de regidors si us plau, 
permetin que el Sr. Carvajal que acabi les seves preguntes. Té alguna pregunta més Sr. 
Carvajal? 
 
7a. Finalment una darrera qüestió, s’estan complint les previsions fetes per a la finalització de 
les obres que s’estan portant a terme al Centre Cultural? 
-En cas negatiu, quins han estat els motius?Si recordo que en el decret 312 es va autoritzar a 
l’empresa de finalització d’obra amb finalització precisament el dia 28 de febrer del 2018. 
Gràcies i bona nit. 
 
9.PRECS.  
 
No n’hi ha. 
 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 22:49 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE.  
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