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05/2012 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 16 D’ABRIL DE 
2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 16 d’abril de 2012,  essent les   20.02 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
ordinaria presidida  pel Sr. Alcalde,  SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS,  i   amb 
l'assistència  dels  Regidors senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ 
MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, 
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER 
GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME 
TRAMUNT I MONSONET, i per l’Interventor Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ.    
 

   Oberta la sessió pel senyor Alcalde, a continuació es passa a l’exàmen dels diferents 
punts de l’ordre del dia, de conformitat amb el detall següent: 
 

      I.- PART RESOLUTIVA 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
19  DE MARÇ  DE 2012. 
           
  Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 
de març de 2012, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 

CELEBRADA EL DIA 28  DE MARÇ  DE 2012. 
      
  Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 
celebrada el dia 28 de març de 2012, la qual resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 

 
        

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 

       3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER UN ANY MÉS DEL 
CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA DE LA 
VIA PÚBLICA, SUBSCRIT AMB L’EMPRESA URBASER, S.A. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 10 d’abril de 2012. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: tal com diu l’enunciat es tracta de posar a 
la seva disposició la sol·licitud de pròrroga del contracte de servei de gestió de residus 
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sòlids urbans, neteja i rec de la via pública, subscrit amb l’empresa Urbaser. Com 
vostès saben el contracte subscrit amb ells estableix que és susceptible de pròrroga 
de mutu acord preavisant les parts, amb una antelació mínima de 3 mesos abans de la 
seva finalització per períodes d’un any; no obstant enguany la sol·licitud que ens fan 
és, es pot prorrogar per dues vegades, és a dir, per dos anys, el contracte és de 8 
anys i pot tenir una duració màxima de 10 anys, i ens sol·liciten la pròrroga d’un any. 
Per tant el que posem a la seva disposició és prorrogar un any la vigència d’aquest 
contracte. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: actualment amb un entorn que tenim dur té 
molts punts negatius però també a vegades en pot tenir alguns de positius, com pot 
ser que en un mercat de lliure competència, amb empreses, amb economies d’escala 
molt potents, puguin donar unes ofertes amb unes millors avantatges o condicions, 
potser és el que des del grup municipal d’Esquerra Republicana trobem a faltar; de 
totes maneres veient de la manera que s’han portat també les altres que també es van 
prorrogar dos anys més cada concessió, doncs en aquest cas votarem a favor, hi 
estarem a favor. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: igual que vam fer en el Ple anterior que es va 
aprovar la modificació del contracte i ens vam abstenir, tenint en compte que no 
acabàvem de compartir la mateixa, tot i que també en aquell moment vam valorar 
positivament la intenció d’aquest equip de govern d’intentar rebaixar i negociar amb les 
empreses concessionàries les condicions dels contractes, com deia, en el mateix sentit 
ens abstindrem tenint en compte que tampoc acabem de veure l’oportunitat d’allargar 
aquest contracte. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: el contracte actual finalitza el desembre de 2013, 
que jo la primera vegada que ho vaig llegir em pensava que estava equivocat. 
Realment fer finalitzar falta 1 any i 8 mesos, en 1 any i 8 mesos encara haurem de 
passar per un pressupost municipal i per un pressupost de la Generalitat que tant un 
com l’altre es presenten bastant restrictius. Pensem que realment es podria treballar 
bastant aquest contracte amb les empreses per a la recollida i neteja, i que potser amb 
el que tenim a sobre es podria aconseguir un contracte una mica més favorable del 
que tenim ara. Per descomptat l’equip de govern té la paraula, s’ho han fet ells sols, la 
nostra postura serà d’abstenció.  
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: per respondre una mica totes les 
intervencions que vostès han fet perquè crec que totes van sinó en el mateix sentit en 
un sentit semblant, d’entrada dir-los que aquest és un contracte que es va adjudicar en 
una legislatura, aquest contracte amb aquesta empresa, amb Urbaser, on nosaltres no 
teníem responsabilitats de govern, curiosament, només de passada però que jo sàpida 
en els últims 20 o 25 anys ha estat la concessió més polèmica que hi ha hagut en 
aquest ajuntament, fins al punt que vostès recordaran, Sr. Arqué concretament, vostè 
aleshores tenia responsabilitats de govern, que el regidor de l’àrea, en aquell cas el 
regidor de serveis municipals, no estava d’acord amb que s’adjudiqués, previ informe 
tècnic de l’enginyer municipal que així ho deia, que s’adjudiqués a aquesta empresa 
en concret, fins i tot recordi vostè que es va obrir una comissió d’investigació de 
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l’adjudicació d’aquest contracte, perquè el contracte vostès en aquell moment que 
tenien responsabilitats, contravenint l’informe tècnic de l’enginyer municipal, en aquell 
moment volien adjudicar-ho a una empresa diferent, li dic això només a títol gràfic 
perquè recordem tots d’on venim. La veritat és que aquesta empresa, com totes les 
empreses que ens estan prestant serveis, ens està prestant el servei de manera 
correcta, i és pràctica habitual, per això hi ha aquesta clàusula en aquest contracte 
que, repeteixo, es va adjudicar en un moment en que vostès tenien responsabilitats de 
govern, doncs estableix que hi hagi una pròrroga que no pot anar més enllà dels dos 
anys. Recordem també que l’anterior contracte de recollida de residus i neteja i reg de 
la via pública, que era de Fomento de construcciones y contratas, també es van 
exhaurir els dos anys de pròrroga, i també els vull recordar que en aquell moment 
estaven vostès en l’exercici de govern, en responsabilitats de govern, i que a més a 
més en aquell moment nosaltres no els vam recriminar en absolut perquè això és una 
pràctica habitual, per això els plecs de condicions ja posen que el contracte és de 8 
anys amb una pròrroga de 2 anys, i en aquest cas ens la sol·liciten d’un any i més 
endavant probablement si el servei segueix funcionant bé doncs ens la sol·licitaran 
d’un any més.  
Per altra banda vostè Sr. Arqué ens diu que, home, podríem obrir un nou procediment 
de contractació per millorar les condicions. Per millorar les condicions no cal obrir un 
nou procediment de contractació perquè, com vostè ja sap, no fa escassament un 
mes, un mes i mig, ja vam millorar les condicions, ja vam renegociar aquest mateix 
contracte, reduint el calendari de recollida de residus d’alguna fracció com en cap de 
setmana, aconseguint un estalvi important, i incorporant la recollida de vidre amb la 
mateixa empresa i per tant també aconseguir un estalvi perquè abans ens ho feia una 
empresa diferent. Vostè sap que hem aconseguit un estalvi renegociant aquest 
contracte. Es podria renegociar més a la baixa?. Evidentment que sí, però això vol dir 
que la qualitat del servei, és a dir, la neteja i reg de la via pública, així com la recollida 
de residus sòlids urbans, doncs hauria de ser amb una intensitat menor a l’actual cosa 
que podria ocasionar algun problema d’ordre públic. Per tant nosaltres creiem adient 
prorrogar un any aquest contracte, ah i que no me’n oblidi, vostè ens ha apuntat el fet 
que falta 1 any i 8 mesos; jo li vull recordar que amb una pròrroga que en aquell 
moment era l’empresa Fomento de construcciones i contratas, medio ambiente, SA, 
doncs vostès els hi van prorrogar 1 any i 3 mesos abans, és a dir, això és habitual. I 
per què és habitual que et demanin les pròrrogues les empreses 1 any i escaig 
abans?. Perquè ells han de fer la seva programació, pensin que tenen tot un operatiu 
amb personal, amb estructura, i han de saber com a mínim un any abans si han de 
vèncer el contracte o no per desmuntar l’operatiu o per no desmuntar-lo. Aquestes són 
les raons per les quals nosaltres els hi posem a la seva disposició l’aprovació 
d’aquesta pròrroga d’aquest contracte, i crec que amb l’informe tècnic que vostès han 
vist i amb el dictamen de la Informativa queda perfectament explicat. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: únicament és per dir-li que no és que estiguem 
d’acord o en contra de la pròrroga en sí o del sistema de pròrroga en sí, perquè això 
està estipulat amb les condicions del contracte, el que sí és veritat és que les 
condicions actuals no són les mateixes que des de fa 8 anys que sí que es va fer una 
pròrroga en el seu moment, i no tenim pas res contra l’empresa, l’informe tècnic era 
favorable, en el seu moment el regidor no estava d’acord per unes coses puntuals però 
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al final es va fer el contracte amb aquesta empresa, i les condicions de millora que es 
van fer crec el mes passat eren de fet, al no cobrir unes baixes per jubilació, gràcies a 
això es podia; que també ja sabem què comporta això: menys llocs de treball també, 
però que gràcies a això s’aconseguien unes millores en el contracte, d’acord, però 
senzillament és per dir que les condicions no eren les mateixes fa uns anys que ara i 
que potser sí que es podria aconseguir una millora amb aquest contracte, senzillament 
és això. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: només per donar informació, ja que vostè 
si ha referit m’hi referiré novament. L’anterior concessió, la que fa aproximadament 8 
anys que es va ocasionar, vostè diu que es va adjudicar i que no va passar res; home 
sí que va passar, vostè ha obviat el fet que aquell regidor va haver de dimitir, així de 
senzill, tan obvi no era quan aquell regidor va dimitir, i va dimitir entre altres coses per 
aquesta, com vostè bé sap. Per tant, home, que hi hagi un procediment de 
contractació que és molt complex, perquè és un dels contractes d’un volum econòmic 
més gran que aquest ajuntament fa, i amb un procediment molt complex. Que el que 
diu un informe tècnic signat per l’enginyer municipal no vagi a missa, és a dir, no tingui 
la proposta d’adjudicació amb aquella empresa, i en canvi el regidor defensi la tesi 
contrària, és a dir, una altra empresa i a més a més, recordi vostè aquell Ple Sr. Arqué 
perquè jo el recordo perfectament, amb 66 errors tècnics que apreciava el propi 
regidor que, francament, en devia saber molt, jo seria incapaç de fer ni un apunt tècnic 
perquè no és la meva feina ni hi entenc ni ho pretenc, però no podem obviar que en 
aquell moment aquell senyor va haver de dimitir després de passar per una Comissió 
d’investigació que formàvem tots els grups municipals d’aquest consistori, jo també ho 
vull recordar això. Per tant les millores d’aquest contracte ja n’hem abordat una part, 
probablement hi hagi una segona revisió més endavant amb tots els contractes en 
funció de com vagin les arques municipals, també és cert això tal com diu vostè i en 
això també li dono la raó, no només amb aquest contracte sinó amb tots els altres com 
vostè sap, també hem revisat tots els altres contractes d’aquesta casa, però en aquest 
moment ens sembla adient acceptar la pròrroga d’un any que ens sol·licita aquesta 
empresa perquè, entre altres coses, el servei s’està donant i s’està donant bé. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 14 vots a favor i 7 abstencions 
formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER 
GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA i JOSÉ ANTONIO 
SIMÓN CABRERA, acorda: 
 

El 31 de desembre de 2013 finalitzarà la durada del contracte de servei de gestió de 
residus sòlids urbans, neteja i reg de la via pública subscrit amb l’empresa URBASER, 
S.A., que inicialment era de vuit anys. 
 
La societat URBASER, S.A. mitjançant escrit de data 12 de març de 2012 (registre 
d’entrada E2012001666 de data 13.3.2012) sol·licita que es prorrogui la duració del 
referit contracte a fi que el termini de la concessió s’estableixi en data 31 de desembre 
de 2014, sense perjudici de l’altra pròrroga anual igualment prevista en el plec de 
clàusules regulador del servei. 
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Atès que la clàusula 6a del plec de condicions tècniques, econòmiques i facultatives 
que regeixen la contractació del servei de referència estableix que “El contracte serà 
susceptible de pròrroga, de mutu acord, preavisant-se les parts amb una antelació de 
tres mesos abans de la seva finalització, per períodes d’un any; no obstant això, la 
duració del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir de deu anys.” 
 
 
        Primer: Prorrogar per un any la vigència del contracte subscrit en data 1 de 
desembre de 2005 amb l’empresa URBASER, S.A., relatiu a la prestació del servei de 
gestió de residus sòlids urbans, neteja i reg de la via pública, la duració inicial del qual 
era de vuit anys (a comptar des de l’1/1/2006), és a dir fins al dia 31 de desembre de 
2013. Com a conseqüència d’aquesta pròrroga, el  contracte desplegarà els seus 
efectes fins al dia 31 de desembre de 2014, sense perjudici que es pugui acordar 
l’altra pròrroga anual igualment prevista en el plec de clàusules regulador del servei. 
 
        Segon: Traslladar aquest acord a l’empresa interessada, així com als 
departaments de serveis municipals i intervenció pel seu coneixement i efectes. 
 

II.- PART DE CONTROL 
 

A.  DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte de: 
 
  Relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 12.03.2012 i fins el dia 05.04.2012, en 
compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 2586/87, de 28 de novembre. 
 
B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
 No n’hi ha. 
 
C. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL REGULAT PER L’ARTICLE 
QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. 
 
 Es dóna compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2012, de 
5 de juliol, de modificació de la LLei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: hem pogut resoldre algun dubte directament amb 
l’interventor i li agraïm. En tot cas volíem recordar perquè ho vam fer amb sessió 
plenària i per això ho tornem a fer, una mica el requeriment que li fèiem al regidor i que 
ell es mostrava disposat a poder fer una sessió amb tots els grups, una mica per 
explicar no només aquestes coses que ja les anirem veient trimestre a trimestre sinó 
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també tot el que vam aprovar en plens anteriors relacionat amb tot l’ajut del Govern 
Central, amb els deutes del 2011; una mica totes aquestes novetats amb la tramitació 
dels comptes que és una nova manera una mica de fer i potser estaria bé que 
poguéssim tenir una trobada per poder-ho valorar i ell mateix, sinó recordo malament, 
es va mostrar disposat a fer-ho. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: tenir en compte que estem disposats per descomptat a fer-ho.  
 
D. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2012, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA 
SITUACIÓ, CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.   
 
 Es dóna compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General 
de 2012, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no 
pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al primer trimestre de 2012. 
 
E. INTERPEL.LACIONS. 
 
 No n’hi ha. 
 

F. PREGUNTES. 
 
Preguntes “in voce” Ple anterior 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: llegeixo literalment de l’acta: al Ple passat el Sr. 
Alcalde va deixar clar que coneixia perfectament l’estat del pas sobre el riu Anoia a 
Can Carreras, el que anomenem popularment la palanca. Si és així els hi preguntem, 
si realment coneixen l’estat actual d’aquest pont, si creuen que compleix les mínimes 
condicions de seguretat i accessibilitat, i si creuen que és digne per a la ciutadania de 
Martorell. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: contestant estrictament a la pregunta 
doncs hauríem de dir que no, que no compleix ni les condicions mínimes de seguretat 
ni d’accessibilitat, però no les ha complert mai, i li explicaré perquè jo crec que això 
necessita una explicació més, no ens podem quedar aquí. Això és un pontet d’un barri 
cap a l’altre que ni compleix ni ha complert mai aquestes condicions mínimes de 
seguretat ni d’accessibilitat, com és obvi; però malgrat si ara nosaltres haguéssim 
d’abordar una obra d’aquest calat doncs d’entrada no podríem fer-ho ni a la cota que 
està, ni, com vostès saben, amb els nivells que està. Però aquests tipus de viaductes 
que hi són al llarg de molts rius: del Llobregat, de l’Anoia i que són antics, doncs es 
permeten, es toleren, però sense complir les mesures mínimes de seguretat i 
d’accessibilitat senzillament perquè sempre hi han estat; és a dir, si vostè em diu que 
per allà hi ha de poder passar una cadira de rodes, doncs no, ni pot passar-hi, ni hi 
passarà mai per allà. El Sr. Gómez em diu que abans hi passava una cadira de rodes; 
escolti’m que hi passés no vol dir que això complís el codi d’accessibilitat. La pregunta 
que vostè em fa és si això compleix les garanties mínimes d’accessibilitat i de 
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seguretat. No és així. Per tant aquesta palanca que vostè sap que quan puja el riu se 
l’endu i la tornem a restituir, doncs és un viaducte que tenim al municipi i que fa el 
servei que fa però no compleix cap mena de mesura ni de seguretat ni d’accessibilitat. 
Actualment pot tenir un pitjor accés del que tenia fa temps, és veritat i això respon a 
que, i vostès ho saben perquè els hi hem explicat alguna vegada i a mi em consta 
perquè jo ho he fet, fruit d’alguns robatoris doncs ens han pres algunes parts del pont 
a la part que hi ha de formigó. Això estem buscant un sistema perquè no ens torni a 
passar, perquè si instal·lem qualsevol mecanisme o qualsevol peça i ens la tornen a 
robar, doncs fora del gènere inútil perquè ens duraria poc; per tant estem buscant un 
sistema i en breu intentarem donar solució al pas que hi ha. Ara bé, i això vull que ens 
quedi clar: ni ara ni mai; ni en el passat, ni en el present, ni en el futur, aquesta 
palanca complirà ni garanties mínimes de seguretat ni d’accessibilitat, perquè això ha 
estat i és així. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: la primera pregunta feia esment que en el Ple 
del mes de gener vàrem preguntar per les subvencions a les famílies per als llibres de 
text, tenint en compte les accions de difusió a escoles, famílies, la taula professional 
per al seu seguiment i altres despeses. Voldríem conèixer quantes són les sol·licituds 
que s’hi han registrat, quin import total d’ajuts s’han distribuït i quin cost han tingut la 
difusió, execució i resolució d’aquests ajuts?. 
La segona pregunta era quina ha estat la inversió total a la finca de titularitat municipal 
al carrer Gomis, 14, des de la cessió gratuïta feta el 18 de gener de 2005 per 
l’Associació Ateneu de Martorell fins a la data d’avui?. 
La tercera i última pregunta, que volíem denunciar el lamentable estat en que es troba 
l’espai on s’edificarà el futur barri de la Sínia, tant l’espai de propietat privada com el 
d’ús públic, que entenguis per ús públic camins rurals. Han estat denunciats per 
usuaris d’aquests espais, aportant proves de la degradació, falta de neteja i 
recomanacions perquè les persones en facin un bon ús. Hem sigut testimonis 
d’aquests fets en una primera inspecció personal realitzant un seguit de proves 
gràfiques en forma de vídeo, que posem a la seva disposició. Per l’argument abans 
esmentat volem formular la següent pregunta: què han fet vostès per evitar la 
degradació d’aquest espai i quines mesures prendran per redreçar aquesta situació?. 
 
-La Regidora Sra. MERCÈ MORERA diu: les sol·licituds han estat 1.374. L’import total 
d’aquestes sol·licituds ha estat de 25.500, i la impressió, diguéssim, de la publicitat 
que incloïa per una banda la publicitat i per l’altra el full de sol·licitud; se’n van tirar 
5.000 perquè es lliuraven per família a: infantil, primària i secundària, ha estat de 
723,60. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: pel que fa referència a la inversió total a la 
finca del carrer Gomis núm. 14 que és l’Ateneu, el que coneixem per l’Ateneu, doncs la 
inversió total, li diré la inversió total i li detallaré per anys també, perquè crec que 
d’aquesta manera és més gràfic veure cada any perquè hi ha hagut una continuïtat. La 
inversió total és 1.223.101,47 euros IVA inclòs, i això es desglossa de la següent 
manera: l’any 2005 1.461,02 euros; l’any 2006 111.316,11 euros; l’any 2007 
329.659,50; l’any 2008 228.843,17; l’any 2009 44.061,38; l’any 2010 211.259,86; i 
l’any 2011 296.500,43. 
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Pel què fa a la segona pregunta que fa el Sr. Bargués el que li haig de dir és que en 
primer lloc ja em sembla bé que vostès denunciïn el lamentable estat en què es troba 
aquest espai, també el coneixem, però es dóna una petita peculiaritat i és que aquest 
espai no es de propietat municipal. Llavors el que hem fet ha estat requerir a la Junta 
de compensació de propietaris que, com vostè sap, la configuren tota una sèrie de 
particulars, entre els quals hi ha empreses que són empreses o societats que podríem 
dir que el seu objecte social era la construcció o el tema immobiliari i que en aquest 
moment han desaparegut; per tant hi ha una certa dificultat a l’hora de notificar. Però 
per l’altra banda també vull recordar-li que nosaltres, malgrat no és de titularitat 
municipal, de tant en tant hi fem una batuda que vol dir una neteja i a més a més 
doncs tractem també no només la brutícia sinó també que creixin males herbes, etc, i 
en els marges dels camins que malgrat no són públics, com bé diu vostè, tenen una 
servitud pública, una servitud de pas. Per tant això ho anem fent, ho seguirem fent i 
ara aquest temps que és quan amb les pluges i la primavera doncs creix més herba, 
doncs aprofitarem per fer-ho. Per tant en breu espero que això estigui resolt sinó estic 
convençut que vostè m’ho recordarà. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: la Sra. Montserrat Parera va formular també una pregunta que 
coincideix bàsicament amb l’anterior, es dóna per resposta. 
 
Preguntes “in voce”  
 
-El Regidor Sr. JOSÉ A. SIMÓN diu: voldríem preguntar a l’equip de govern si farà 
algun acte públic o informació a la ciutadania, com van fer al 2009 per explicar a tota la 
ciutadania de Martorell les noves tarifes de l’aigua aplicables a partir d’aquest mes. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: li serà respost. 
 
 

G. PRECS. 
 
No n’hi ha. 
 
 ===== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 20.26 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 


