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16/2011 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 19 DE 
DESEMBRE DE 2011.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 19 de desembre de 2011,  essent les  20.06 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.    
 

   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 ANTERIOR CELEBRADA EL DIA  
21 DE NOVEMBRE  DE 2011. 

               
  Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 
de novembre de 2011, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 

        
DICTÀMENS DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR: 

 

      2.  PROPOSTA DE DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LES 
FUNCIONS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST 
DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, I DE LA RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA 
DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS.  

 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de desembre de 2011. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: com tots vostès saben des de fa més de 10 
anys l’Ajuntament de Martorell fa la gestió per ell mateix, la gestió tributària per ell 
mateix, amb mitjans propis; en aquesta ocasió el que proposem és delegar en la 
Diputació de Barcelona tota aquesta feina de gestió d’impostos, sobretot la recaptació 
en executiva dels tributs. Saben tots vostès que la major part d’ajuntaments de 
Barcelona tenen delegada aquesta tasca en la Diputació, nosaltres ara també ens hi 
acollim amb tota l’executiva de tots els tributs que tenim i, a part, en l’impost de 
vehicles de tracció mecànica li cedim també la gestió de tot l’impost. Per tant 
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presentem a aprovació la delegació a la Diputació de la gestió dels tributs en executiva 
i en voluntària de l’impost de vehicles de tracció mecànica. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: qualsevol mesura que opti per l’optimització de 
recursos de l’Ajuntament de Martorell serà ben rebuda per Esquerra, per això 
nosaltres, el nostre grup municipal es posicionarà a favor d’aquest punt de l’ordre del 
dia. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: el nostre vot també serà favorable, entenem que 
avui iniciem un camí de col·laboració amb la Diputació amb aquesta matèria concreta, 
i que és possible que s’ampliï amb el temps, no només per a gestionar els impostos en 
executiva sinó des de l’inici del procés potser, i en qualsevol cas la nostra inquietud és 
que si és així i s’amplia aquesta relació doncs es tingui en compte la plantilla actual 
que ja està desenvolupant aquestes tasques, diguéssim, perquè s’ordeni de tal 
manera que no sigui lesiu per a ningú. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: el posicionament del partit Socialista serà 
favorable en relació a aquest punt de l’ordre del dia, entenent que és una cosa que 
d’alguna manera ja en alguna ocasió s’havia valorat, i si les dinàmiques són favorables 
en el sentit de poder traslladar aquestes recaptacions, doncs nosaltres no tenim cap 
inconvenient sempre i quan el que són les regulacions ens resulti atractiva des d’un 
punt de vista de compensació econòmica. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
adopta el següent acord: 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon. 
 
La complexitat que la realització d'aquestes tasques comporta, i també, la seva 
rellevància dins del més ample àmbit de la Hisenda Local, aconsella en el moment 
present, la utilització de fórmules que permetin una eficaç i adequada execució i 
exercici de les potestats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació esmentades, dins 
dels sistemes que per a aquest fi preveu la normativa local aplicable.  No debades, 
l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa, entre altres coses, que els 
municipis tenen dret a cooperar entre ells i amb altres ens públics per exercir llurs 
competències i, també, per complir tasques d’interès comú.  
 
Tenint en compte el interès que representa per a aquesta Corporació la gestió i la 
realització adequada de les funcions atribuïdes, i atès que la Diputació de Barcelona 
va crear en el seu dia un Organisme de Gestió Tributària que té com a missió 
específica realitzar les funcions de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs 
locals i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de les entitats locals de 
la província, es considera convenient procedir a la delegació d'aquestes a l'empara del 
que disposen els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
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locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 106.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, l’article 116.1 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i l’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial 
Decret  939/2005, de 29 de juliol. 
 
        Primer: Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les 
competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos tributaris que 
a continuació s'especifiquen: 
 
I.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
 
        Segon: Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les 
competències de recaptació en executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic 
que a continuació s'especifiquen: 
 
I.- Impost sobre béns immobles 
 
II.- Impost sobre activitats econòmiques 
 
III.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
IV.- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
V.- Contribucions especials 
 
VI.- Taxa per expedició de documents 
 
VII.- Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer 
 
VIII.- Taxa per llicències urbanístiques 
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IX.- Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions 
 
X.- Taxa de cementiri municipal 
 
XI.- Taxa pel servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans 
 
XII.- Taxa per retirada de vehicles abandonats estacionats defectuosa o 
abusivament a la via pública 
 
XIII.- Taxa per la conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter 
local 
 
XIV.- Taxa per la prestació de serveis d’atenció a les persones 
 
XV.- Taxa per la prestació del servei de la fira comercial i industrial 
 
XVI.- Taxa per la prestació del servei de transport urbà de viatgers del municipi 
de Martorell 
 
XVII.- Taxa pel subministrament d’aigua potable 
 
XVIII.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general i ocupacions del 
subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
 
XIX.- Taxa per l’ús privatiu de la via pública i del domini públic 
 
XX.- Taxa del mercat municipal de Les Bòbiles 
 
XXI.- Taxa d'entrada de vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i 
càrrega i  descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 
 
XXII.- General de preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les 
persones 
 
XXIII.- Reguladora del preu públic per la prestació de serveis en el viver 
d’empreses i club de l’emprenedor de Martorell 
 
XXIV.- Quotes d'urbanització 
 
XXV.- Execucions subsidiàries 
 
XXVI.- Sancions administratives 
 
XXVII.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
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XXVIII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui 
liquidar 
 
 
Per a tots els tributs i altres ingressos de dret públic referenciats, s’inclouen les 
següents competències: 
 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
 

Tercer: Si amb posterioritat a l’acceptació de la delegació conferida s’ampliés o 
modifiqués el contingut de la delegació de funcions, un cop adoptats els acords 
plenaris pertinents es faran públics mitjançant anunci publicat en el BOPB i en el 
DOGC, així com a la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària per a general 
coneixement. 

 
A més a més, l'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte 
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als 
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
        Quart: L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
        Cinquè: La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus 
efectes des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini 
de dos anys a comptar des d’aquesta data.   
 
Tanmateix, la durada de la delegació s'entendrà prorrogada tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
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Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i 
la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 
de  
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.-  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà 
l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les 
devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal 
anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les 
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de 
comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què 
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tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la 
normativa vigent.  

 
 
Regla sisena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta 
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla setena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, 

de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes 
i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 
vigent en cada moment.  

 
Regla vuitena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi 
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la 
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contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 
Regla novena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre 
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com 
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els 
de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD). 
 
Regla desena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, 
les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

        Sisè: Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop 
acceptada la delegació el publiqui per a general coneixement, juntament amb 
l’acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
 
      3. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS RECAPTATÒRIES DE 
MULTES DE TRÀNSIT EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de desembre de 2011. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest cas el que fem és donar-los la 
gestió de les multes de trànsit també per a la seva gestió a la Diputació de Barcelona. 
Bé, és pràcticament el mateix que hem decidit de l’impost de vehicles de tracció 
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mecànica, però en aquest cas es fa una proposta per separat perquè porta una 
tramitació una mica diferent, però ve a ser exactament el mateix, els hi cedim la gestió 
de les multes de trànsit tant en voluntària com en executiva. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: el nostre posicionament és exactament el 
mateix que en el punt anterior amb la qual cosa recolzarem aquesta proposta. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: el partit Socialista també votarà 
favorablement en aquest punt de l’ordre del dia, entenem que a més a més aquest 
acord implicarà segurament una dotació de millors recursos per a l’ajuntament, per a la 
gestió, diguéssim, de les multes, i com a més a més té un període de duració de dos 
anys que és revisable en períodes consecutius d’un any, doncs sempre entenem que 
tindrem la possibilitat de revisar el bon funcionament d’aquesta decisió. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
La complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per accions u 
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a 
Motor i Seguretat Viària, justifica la realització d'actuacions per una Administració 
supramunicipal que pugui instrumentar un procés eficaç i comú per a la generalitat de 
municipis. 
 
D'altra banda, els articles 7.4 i 8.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen 
expressament que una Entitat local que gestiona per delegació recursos de dret públic 
municipals pugui exercir les facultats delegades en tot el seu àmbit territorial. 
 
Aquesta previsió legal comporta una major efectivitat de la recaptació realitzada per la 
Diputació, doncs les actuacions executives poden abastar els béns i drets situats dins 
la província. 
 
La Diputació de Barcelona ha creat l'Organisme de Gestió Tributària amb la finalitat de 
portar a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les Corporacions 
Locals que ho sol·licitin. 
 
Considerant convenient per als interessos de la Corporació delegar en la Diputació de 
Barcelona les facultats de recaptació de les sancions imposades per infracció de la Llei 
de Seguretat Viària. 
 
         Primer: Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través 
de l'Ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, a l'empara del que es preveu en els articles 
7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les bases del règim local, les competències municipals, relatives a la gestió i 
recaptació de multes de circulació, que es relacionen a continuació: 
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a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades 
 p
er     l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de Trànsit. 

b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i 
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent. 

c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les dades 

de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes previstos 
en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text 
articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, 
modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre. 

e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés recaptatori.  
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar fallits 

els obligats   al pagament.  
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les 

multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació. 

m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 

 
        Segon:  Si amb posterioritat a l’acceptació de la delegació conferida s’ampliés o 
modifiqués el contingut de la delegació de funcions, un cop adoptats els acords 
plenaris pertinents es faran públics mitjançant anunci publicat en el BOPB i en el 
DOGC, així com a la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària per a general 
coneixement. 

 
A més,  l’Ajuntament podrà  encomanar a  l’Organisme de   Gestió  Tributària la  
realització d’actuacions preparatòries dels acords municipals,  tals com l’elaboració de 
propostes de resolució d’al·legacions formulades pels presumptes infractors i en els 
supòsits en què no resulti preceptiu l’informe de l’agent municipal. 
 
        Tercer:  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
l’apartat  primer i la realització d’actuacions de cooperació que puguin encomanar-se a 
l’ORGT, a l’empara del previst a l’apartat segon, es regeixen per les següents regles : 
 
 Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus 
efectes des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini de dos 
anys a comptar des d’aquesta data.   
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Tanmateix, la durada de la delegació s'entendrà prorrogada tàcitament per períodes 
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la 
per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 

 
 Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, establerts en la normativa sobre 
Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, així com a allò que s’estableix 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 
concordant. 
 
 Regla tercera.-  Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que 
disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
 Regla quarta.- Per a l'eficaç expedició de notificacions, s'observaran les 
regles següents: 

 
  1. L’ORGT posarà a disposició de l’Ajuntament un aplicatiu de gestió que permeti 

la introducció telemàtica de les dades de les denúncies i aquelles altres que es 
derivin dels actes de competència municipal (suspensions, anul·lacions...), així 
com la resta d’informació precisa per a la correcta tramitació dels procediments. 

  
 A través del mateix aplicatiu, l’ORGT possibilitarà l’accés en temps real a la 

informació de les actuacions realitzades en els procediments sancionadors, a les 
dades de tipus comptable relatives a la gestió (càrrecs, cobraments, baixes i 
fallits) i als fitxers que s’hagin de trametre a l’Ajuntament en relació a la tramitació 
dels procediments sancionadors. 

 
 La introducció de dades relatives a les denúncies es podrà dur a terme 

mitjançant les PDA’s dotades de telefonia mòbil que utilitzin els agents 
denunciants. 

 
 2.  L'Ajuntament comunicarà a l'ORGT el quadre d'infraccions i sancions, a 

efectes de la seva informatització, havent de comunicar puntualment qualsevol 
modificació aprovada. 
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 3. -L'ORGT processarà en temps real la informació tramesa per l'Ajuntament i 
 consultarà les dades del Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, 
 podent donar-se les següent situacions: 
 

 a) La infracció denunciada coincideix amb el quadre d’infraccions de 
l’Ajuntament, les dades del DNI de l’infractor identificat, en el seu cas, coincideixen amb 
les existents a la base de dades de l’ORGT i la matrícula informada existeix a la base 
de dades del Registre de vehicles, en quin cas s’acceptarà el càrrec i s’impulsaran les 
actuacions necessàries per iniciar el procediment recaptador objecte d'aquest Conveni. 

 
 b) La infracció codificada no coincideix amb el quadre d’infraccions de 
l’Ajuntament, les dades del DNI de l’infractor identificat, en el seu cas, no es 
corresponen amb les existents a la base de dades de l’ORGT o la matrícula informada 
és inexistent en la base de dades del Registre de vehicles; en aquests  casos no pot 
acceptar-se el càrrec i es deixarà constància en l’aplicatiu  informàtic per a 
coneixement de l'Ajuntament. 

 
 4.-  La pràctica de notificacions de denúncies, sancions i de les diferents fases 
del procediment recaptatori es portarà a terme per l'ORGT d’acord amb les previsions 
contingudes a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de Dret públic municipals. 
 
 En particular, s’ impulsarà la notificació telemàtica quan s’ adreci a persones 
jurídiques o  a les persones físiques que  l’ hagin sol·licitat. 
 
 Regla cinquena.- Quan l’Ajuntament, per Decret de l’Alcalde President, 
hagi sol·licitat a l’ORGT el suport tècnic per formular propostes de resolució de les 
al·legacions formulades pels interessats, en supòsits en què no cal l’informe preceptiu 
de l’agent municipal, l’ORGT redactarà la proposta que transmetrà a l’Ajuntament 
telemàticament. 
 
Un cop dictada la corresponent resolució per part de l’òrgan municipal competent, 
l’ORGT  procedirà a la seva notificació, sempre que es pugui practicar abans que hagi 
prescrit l’acció per sancionar. 
 
 Regla sisena.-  Les modificacions procedents com a conseqüència de la 
resolució d’al·legacions o recursos presentats davant l'Ajuntament es traslladaran a 
l'ORGT mitjançant la seva gravació en l’aplicatiu de gestió de multes 
 
Si l'Ajuntament no comunica suspensions o anul·lacions, el procediment recaptador 
s'impulsarà i prosseguirà de conformitat amb el que es regula en el Reglament 
General de Recaptació i en la normativa interna de l'ORGT. 
 
  
 Regla setena.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre a fi de portar a terme 
amb eficàcia la prestació del servei objecte d'aquest Conveni, la taxa per la prestació 
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de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals regulada en l’ordenança 
fiscal que estigui vigent en cada exercici. 
 
 Regla vuitena.- L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats 
recaptades per exercicis i tipus de multes s'efectuarà mensualment. 
 
Així mateix, es realitzarà mensualment la transferència de les quantitats recaptades 
una vegada deduït l'import de la taxa previst a la regla setena. 
 
 Regla novena.-  La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
 Regla desena.-  A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 

 
a) Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva 

 la gestió de la recaptació executiva.  
b) Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 
 coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c) Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 

 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
d) Registrar la documentació que es presenti en qualsevol dels registres auxiliars 

 de l’ORGT relativa a procediments sancionadors per infraccions de circulació, 
remetent la mateixa a l’Ajuntament per mitjans telemàtics, restant l’original sota 
la seva custòdia fins que es pugui procedir a la seva eliminació definitiva quan 
 així ho prevegi la normativa sectorial d’aplicació. 

e) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, dins els terminis fixats per la Llei 
 deseguretat viària, la informació necessària per a l’anotació en el Registre de
 conductors de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als 
 efectes previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel 
 qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
 motor i seguretat viària. 

 
Regla onzena.  L'Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència del 
conveni tindrà els següents drets:  
 

 1) Percepció de les quantitats establertes en la regla setena. 
 2) Percepció dels contribuents de les despeses que origina el procediment de  
   constrenyiment, degudament justificades. 
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 3) Nomenament al seu càrrec del personal que precisi per a la gestió del servei. 
 4) Aconseguir l'auxili de l'Autoritat en els casos previstos en el Reglament General 
   de Recaptació i disposicions concordants. 
 

 
Regla dotzena.–  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries 
per donar compliment a la normativa específica en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions 
contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents 
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de 
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la 
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
 Del mateix mode, l’Ajuntament donarà compliment a dita normativa i, en 
particular, a les instruccions dictades per l'Organisme en aplicació de la mateixa, en 
tant que usuari de la base de dades de l'ORGT a través de l'aplicació informàtica WTP. 
 
 Regla tretzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, les següents: 

 
1.- El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2.- L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3.- L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4.- Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
 

        Quart: Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop 
acceptada la delegació el publiqui per a general coneixement, juntament amb 
l’acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
 
 
 
 



 15 

       4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER A L’ANY 2012 DE LA 
PÒLISSA COL·LECTIVA SUBSCRITA PER L’AJUNTAMENT DE MARTORELL 
AMB L’ENTITAT ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, S.A., PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA MÈDICO-SANITÀRIA PER ALS 
FUNCIONARIS INTEGRATS I BENEFICIARIS. 

 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de desembre de 2011. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest punt de l’ordre del dia aprovarem 
el nou contracte o l’actualització de preus que hi ha amb Assistència Sanitària 
Colegial, S.A., per a la prestació de serveis que fan als funcionaris que tenen aquesta 
assistència. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: el posicionament del partit Socialista en 
aquest punt de l’ordre del dia serà votar favorablement. El que sí que voldríem 
constatar és que davant d’una situació, d’un context econòmic advers i tot i que es pot 
considerar que aquest benefici podríem dir en espècies, diguéssim, hi ha una prestació 
en serveis per part de la Seguretat Social, doncs d’alguna manera que es valorés la 
possibilitat que evidentment igual que s’està traslladant unes retallades a nivell de 
funcionaris econòmiques, i el context econòmic pot convidar al que convidi en el futur, 
doncs també valorar que potser hi ha altres maneres de compensació no estrictament 
a nivell salarial, com poden ser aquestes, que podien ser també prioritàries quant a 
futuribles reduccions no estrictament vinculades al sou, diguéssim. El nostre 
posicionament tot i així serà favorable i en tot cas és una valoració que podem fer un 
un futur no?. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: m’agradaria deixar-li clar Sr. González que 
nosaltres de moment de retallades no n’hem fet cap ni una eh, la gent que pot gaudir 
d’Assistència Sanitària sap vostè que prové d’aquells funcionaris que abans estaven 
amb la MUFACE i que quan va desaparèixer es van traspassar alguns a Seguretat 
Social, el altres a Assistència Sanitària o qualsevol altra mútua, això s’acaba el 2016 si 
no recordo malament; aquesta absorció per part de la Seguretat Social de tots els 
funcionaris crec que acaba en el 2016, en aquell moment tots passaran a Seguretat 
Social i ja no hi haurà Assistència Sanitària. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: en aquest cas agrair l’aclariment del Sr. 
Casasayas i esperar que es materialitzi aquesta transició cap al 2016. 
 
-Sotmesa la proposta de referència a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 
Vist que el proper dia 31 de desembre de 2011 finalitzarà la pòlissa pel servei de 
prestació sanitària al personal funcionari integrat i beneficiaris al seu càrrec, que 
l'Ajuntament té contractada amb l'entitat Assistència Sanitària Col·legial S.A.. 
 
Vista la necessitat de continuar prestant els esmentats serveis. 
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Vistos els informes d'Intervenció i del lletrat de Recursos Humans, en relació al crèdit 
pressupostari i a l'adequació a la legalitat vigent. 
   
        Primer: Aprovar la pròrroga de la pòlissa col·lectiva que l’Ajuntament de Martorell 
té subscrita amb l'entitat Assistència Sanitària Col·legial S.A., per a la prestació dels 
serveis d'assistència mèdico-sanitària, per als funcionaris integrats i beneficiaris, fins al 
dia 31 de desembre de 2012. 
 
        Segon: Acceptar les condicions econòmiques assenyalades per l'entitat 
prestatària per l'esmentada pròrroga en el seu escrit de data 1 d’octubre de 2011 la 
qual cosa representa un cost de 48,10 € mensuals per persona de la prima  
corresponent al mes de gener de 2012, amb el recàrrec del 0,10% corresponent al 
Consorci de Compensació d'Assegurances), i un cost de 47,25 € mensuals de la prima 
corresponent als mesos de febrer a desembre de 2012. 
 
        Tercer:  Traslladar el present acord a l'entitat Assistència Sanitària Col·legial 
S.A., a la Junta Comitè de Personal, a la Gestoria Fornell, a Recursos Humans i als 
departaments d'Intervenció i Tresoreria. 
 

 
DICTÀMENS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: 

   
       5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MARTORELL. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 12 de desembre de 2011. 
 
-La Regidora Sra. MERCÈ MORERA diu: el que portem a aprovació del Ple és 
l’adequació del Reglament de règim intern de l’Escola de música per adequar-lo a la 
LEC, a la Llei d’educació de Catalunya i concretament al Decret que regula 
l’autonomia dels centres educatius. Donat que les modificacions que s’havien de fer 
per adequar-lo eren molt grans i complexes el que s’ha fet és redactar-ne un de nou 
incloent-hi tot allò que marca la Llei. Tal com està establert pel Patronat es va crear 
una comissió d’estudi, en aquesta comissió ja es va portar un reglament on s’incloïa tot 
el que ens marcava el Departament, però també totes aquelles observacions que 
havien fet des de la direcció de l’escola i del claustre de professors i és el que portem 
avui a aquesta aprovació inicial. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
I.-  L’Escola Municipal de Música es regeix pel Reglament de règim intern publicat en 
el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 256, de data 25 de d’octubre de 
1997. 
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II.- El 25 d’agost de 2010 va entrar en vigor el Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius. Tal com estableix l’article 2.2. d’aquest Decret, els 
centres educatius públics han d’ajustar l’exercici de la seva autonomia als principis i 
regles que s’estableixin en el títol 1. Al seu torn, en el número 2 de la Disposició 
Addicional Tercera del mateix Decret, s’assenyala que, en el marc del que estableixen 
les lleis, correspon als ens locals la regulació de l’autonomia d’organització i gestió 
dels centres dels quals són titulars. Dins d’aquesta regulació s’hi ha de contemplar les 
competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació del centre, així 
com el procediment de designació dels òrgans unipersonals. 
 
Els canvis i les novetats introduïts pel Decret 102/2010, de 3 d’agost tenen un abast i 
una importància qualitativa, que fan molt difícil aconseguir l’adequació del vigent 
Reglament de règim intern de l’Escola Municipal de Música a les prescripcions d’aquell 
Decret que li són aplicables mitjançant la simple modificació puntual d’alguns dels seus 
preceptes, i que fan convenient redactar i aprovar un nou Reglament que ha de 
derogar l’actualment vigent.  
 

III.- De conformitat amb l’article 4, lletra a) dels estatuts del Patronat municipal de 
serveis d’atenció a les persones de Martorell, una de les finalitats d’aquest Patronat és 
la de gestionar i prestar, en tots els seus aspectes, el servei públic local 
d’ensenyament. I, d’acord amb la lletra e) del mateix article, altra de les finalitats del 
Patronat és la de gestionar tots els equipaments i les instal·lacions municipals adscrits 
als serveis municipals que hi presta. També s’ha de tenir en compte la lletra g) del 
referit article, que enumera com una de les finalitat del Patronat la d’elaborar i proposar 
l’aprovació dels reglaments de règim i funcionament intern dels centres i equipaments 
que en depenen. 
 

IV.- Per resolució núm. 387/2011, de 7 de novembre, de la presidència de l’esmentat 
Patronat, es va crear una comissió d’estudi encarregada de redactar el Reglament de 
règim intern de l’Escola Municipal de Música de Martorell. 
 
En compliment d’aquest mandat, la comissió d’estudi en reunió celebrada el dia 28 de 
novembre de 2011 va aprovar el projecte de l’esmentat Reglament. 
 
V.- El consell rector del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2011, va aprovar proposar al 
ple de l’Ajuntament de Martorell l’aprovació del Reglament de règim intern de l’Escola 
Municipal de Música de Martorell. 
 
VI.- La tramitació de l’aprovació d’aquest Reglament s’ha de regir pel que estableixen 
els articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 178 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 60 a 66 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. De conformitat amb aquests preceptes, el 
procediment ha de ser el següent: 
a) Aprovació inicial del ple. 
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b) Informació pública (mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el  Butlletí Oficial 
de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en els taulers d’anuncis de la Corporació i de la plana web 
www.martorell.cat) i audiència als interessats, pel termini mínim de trenta dies hàbils, 
per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
d) Tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de quinze dies, de l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i de la còpia 
íntegra i fefaent d’aquest. 
e) Finalment, el text íntegre del Reglament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província i no entrarà en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el seu text i 
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 
reguladora de les bases del règim local. Igualment, s’ha de publicar en el butlletí 
informatiu local, en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
 

        Primer: Aprovar inicialment el Reglament de règim intern de l’Escola Municipal de 
Música de Martorell, de conformitat amb el text obrant a l’expedient. 
 
        Segon: Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament 
pel termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i als taulers d’edictes de 
l’Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat . El termini d’informació 
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
oficials suara esmentades. 
 
        Tercer: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
dintre del termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment 
restarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
 

PROPOSTA INCLOSA EN L’ORDRE DEL DIA DEL PLE A L’EMPARA DE 
L’ARTICLE 82.3 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM 

JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS: 
 

       6, PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL REGISTRE 
MUNICIPAL DE PARELLES ESTABLES DE MARTORELL. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: com no va passar per la Comissió informativa hem de ratificar la 
urgència, per tant és un punt d’urgència que en vam parlar a la Comissió informativa 
però no estava a l’ordre del dia, per tant primer votaríem la procedència de la urgència. 
 

http://www.martorell.cat/
http://www.martorell.cat/
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-Sotmesa a votació l’esmentada urgéncia, aquesta resulta acceptada per unanimitat 
dels assistents. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: la raó per la qual es modifica aquest 
Reglament del registre municipal de parelles estables de Martorell o d’unió de parelles 
de fet, com la mateixa urgència ja indica és perquè s’ha detectat des de l’ajuntament 
que utilitzant aquest registre s’estan cometent alguns fraus, sobretot amb unions 
estables de parella que poden donar alguns drets i que, un cop s’ha examinat amb 
certa profunditat, s’ha vist que s’estava creant fins i tot una xarxa de gent que 
s’empadronava a Martorell, creaven una fictícia unió estable de parella per adquirir 
alguns drets; això passa perquè el nostre reglament no inclou una antiguitat en 
l’empadronament, amb la qual cosa aquesta modificació va en el sentit d’incloure un 
any d’empadronament com a requisit mínim i necessari per poder accedir a aquest 
registre, d’aquesta manera creiem que, com a mínim, aquesta mena de frau que s’ha 
detectat doncs s’eliminarà. Per tant en la Junta de portaveus de la setmana passada 
en vam parlar tots els portaveus malgrat no havia passat per la Informativa, i la 
unanimitat de la urgència així ho indica, doncs creiem que era urgent, necessari que 
en parléssim en aquest Ple i que acordéssim la modificació d’aquest Reglament. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: des del grup municipal del partit Popular volem 
fer-li unes qüestions al Sr. Fonollosa arran d’aquests fets. Parla d’un frau, Quan s’ha 
detectat aquest frau?. Si s’ha detectat fa temps perquè no s’ha fet aquest canvi 
abans?. Tenen constància o saben més o menys quantes persones poden haver fet 
aquest frau?. A part de posar un any d’antiguitat es prendrà alguna mesura més per tal 
d’evitar-ho?. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: per respondre-li té la paraula el Sr. Fonollosa advertint el Sr. 
Casal que no estem en el moment de precs i preguntes. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: des de l’ajuntament el que s’ha detectat és 
que hi havia, en un període curt de temps, un col·lectiu determinat d’uns orígens 
determinats, es registraven com a parelles de fet amb gent que era nacional, és a dir, 
de nacionalitat espanyola i gent que no ho era per poder adquirir uns drets, o al menys 
això és el que la pràctica o aquest increment desmesurat de gent d’una determinada 
nacionalitat amb una altra amb poc temps doncs ens ha fet veure que hi havia un indici 
de frau en aquest registre. Quan hem comparat amb registres d’altres llocs la 
diferència entre el nostre registre d’unions estables de parella i d’altres llocs era 
l’antiguitat, amb la qual cosa hi havia gent que havíem detectat que s’empadronaven i 
ho hem detectat en un període molt curt de temps. Evidentment això de per si no és un 
frau però sí que és un indici raonable que rere aquesta situació es pot cometre un frau. 
No ens pertoca a nosaltres decidir-ho, sí que és cert que les autoritats estan al corrent 
d’això, jo no li puc donar dades que estan protegides, sí que li puc dir que hi ha un 
grup important i d’això en vam parlar en Junta de portaveus, com el seu portaveu 
suposo que l’ha informat; i com la premura de posar fre a aquesta activitat que a més a 
més cada dia es feia més nombrosa, doncs avui el que fem és modificar aquest 
reglament, tenint en compte que avui el modifiquem inicialment, vostè sap que 
modificar hi ha la modificació inicial, hi ha un període d’exposició pública i després hi 
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ha la definitiva, amb la qual cosa avui iniciem aquest procés perquè vagi el més 
ràpidament possible. De tota manera els agents de l’autoritat ja estan al corrent d’això i 
per tant no és a nosaltres a qui ens pertoca, a nosaltres el que ens pertoca és fer això 
que estem fent avui que és modificar aquest reglament, perquè no ens passi més 
aquesta situació. També creiem que és raonable que hi hagi un any d’empadronament 
per poder inscriure’s legalment com unió estable de parella. No sé si li he contestat 
però crec que almenys l’objectiu que vostè perseguia amb la pregunta que era si d’això 
ja en tenia coneixement qui n’havia de tenir si és que hi havia un frau i per tant 
perseguible d’ofici o a instància de part, doncs això ja ho hem fet. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: el nostre grup municipal troba adequada aquesta 
modificació entenent que així potser és una manera o un mecanisme que l’ajuntament 
té per evitar que les persones d’origen immigrat s’aprofitin d’elles, diguéssim, 
d’aquestes mancances legals per treure un profit, i en tot cas em sembla adequat que 
la policia o qui sigui ja estigui al cas del tema perquè això no torni a passar. 
 
-Tot seguit es sotmet la proposta en qüestió a votació, resultant la mateixa aprovada 
per unanimitat dels assistents. 
 
I.- En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 50, de data 27 de febrer de 
2004 (pàgs. 69 i 70) es va publicar el Reglament del Registre municipal d'unions 
estables de parella de Martorell. Tal com estableix l’article 11 d’aquest Reglament, el 
Registre municipal d’unions estables de parella de Martorell acreditarà la constitució, 
extinció i la resta de declaracions relatives a les unions que en són objecte, sense 
perjudici de prova en contrari. És a dir, la finalitat essencial de la creació de l’esmentat 
Registre era oferir als ciutadans de Martorell un mitjà gratuït, àgil, senzill i fàcilment 
accessible per acreditar la seva condició de parella de fet. 
 
II.- L’1 de gener de 2011 va entrar en vigor la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, que va derogar la 
Llei 10/1998, del 15 de juliol, d'unions estables de parella. El Capítol IV del Títol III de 
la Llei 25/2010 es dedica a la convivència estable en parella i substitueix íntegrament 
la Llei 10/1998. Com el vigent Reglament del Registre municipal d'unions estables de 
parella de Martorell es va redactar a l’empara de la derogada Llei 10/1998, és 
necessari elaborar i aprovar un nou reglament del Registre municipal de parelles 
estables de Martorell adequat als preceptes de la Llei 25/2010. 
 
III.- El dia 12 de desembre de 2011 es va reunir la comissió d’estudi per a la redacció 
del Reglament del Registre municipal de parelles estables de Martorell. Aquesta 
comissió va acordar aprovar el projecte d’aquest  Reglament, i trametre l’expedient al 
ple perquè procedeixi, si ho considera oportú, a la seva aprovació inicial. 
 
IV.- La tramitació d’aquest Reglament s’ha de regir pel que estableixen els articles 49 i 
70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 178 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. De conformitat amb aquests preceptes, el procediment ha de 
ser el següent: 
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a) Aprovació inicial del ple. 
b) Informació pública (mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el  Butlletí Oficial 
de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació) i audiència als 
interessats, pel termini mínim de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions 
i al·legacions. 
 
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
d) Tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de quinze dies, de l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i de la còpia 
íntegra i fefaent d’aquest. 
e) Finalment, el Reglament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la província i no 
entrarà en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el seu text i hagi 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 
reguladora de les bases del règim local. Igualment, s’ha de publicar en el butlletí 
informatiu local, en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
 
        Primer: Aprovar inicialment el Reglament del Registre municipal de parelles 
estables de Martorell, de conformitat amb el text obrant a l’expedient. 
 
        Segon: Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament 
pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i als taulers d’edictes de 
l’Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat El termini d’informació 
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
oficials suara esmentades. 
 
        Tercer: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
dintre del termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit. 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 
 
        7. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
        
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: he demanat una prèvia perquè el nostre 
grup, el grup municipal de Convergència i Unió, voldríem demanar al grup que proposa 
aquesta moció, que és el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, la 
retirada d’aquesta moció, temporal, no és que vulguem defugir ni molt menys d’aquest 
tema que si no doncs en parlarem, pel proper mes de gener, per dues raons. Primer 
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per una raó d’oportunitat, creiem que aquesta moció el que demana és que siguem un 
dels municipis que formem part de la creació del grup de municipis per la 
independència, per constituir aquesta associació, aquesta associació, com vostès 
saben, ja ha estat constituïda per tant la primera demanda que es fa en aquesta moció 
ja ha decaigut perquè això ja està constituït, per tant ja no podem constituir una cosa 
que ja està constituïda. Per altra banda per un tema de forma, nosaltres vam demanar 
en el seu moment que es deixés per al mes de gener, tenint en compte que no la vam 
tenir en el moment de la Junta de portaveus, que és com la pràctica dels darrers 20 
anys d’aquest ajuntament sempre s’ha fet, que és portar les mocions el dia de la Junta 
de portaveus precisament per això, perquè si hi ha algun error de forma, com és 
aquesta en aquest cas, doncs es pugui esmenar. Per tant nosaltres demanem, com a 
previ demanem al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya que si té a bé 
la retiri fins al mes de gener, rectificant això i en tot cas demanant que ens hi adherim. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: el fet de presentar aquesta moció era per un 
tema de calendari, aquesta setmana passada precisament el dia 15 es va constituir i, 
tal com diu, nosaltres seríem un municipi afegit. Avui mateix això s’està portant a Ple a 
Collbató; la setmana passada va ser Girona, el dia abans precisament de la 
presentació, veig que no hi ha cap mena de raonament que pugui fer que no es faci 
ara o es faci el mes que ve, però en aquest cas tenint la prèvia que heu fet doncs 
considerem que no hi ha cap problema per fer-ho el mes que ve. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: doncs entenem que es retira la moció tal com està. 

 
 
        8. MOCIÓ PER TAL D’IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFICACIÓ SOCIAL 
QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV i CiU 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: passaré a llegir el text que finalment es va 
acordar entre els grups de Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds, que 
diu:  
 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, precarietat i 
exclusió social.  
 
L'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, percep amb major 
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els 
treballadors i les treballadores i les classes mitjanes. 
 
L’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major 
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la 
manca d’un finançament adequat.  
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En el context actual cal donar importància a conceptes com el criteri renda personal o 
altres anàlegs a l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no 
obligatoris d’atenció a les persones però de gran importància per a la ciutadania. 
 
ATÈS que existeixen diferents models,  com per exemple el de la tarifació social, que 
fa un plantejament, que consisteix en l’establiment de diversos preus d’un mateix 
servei segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o 
familiars), establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que 
cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei 
 
L’Ajuntament de Martorell pren els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Desenvolupar, a mode d’un esquema de tarifació social, una proposta 
combinada de redacció d’ordenances fiscals i d’establiment d’ajuts vinculats als 
serveis fonamentals que gestiona l’ajuntament que afavoreixi la no exclusió de  les 
famílies de rendes mitjanes i baixes des de la perspectiva de la redistribució de la 
riquesa i la solidaritat, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i 
familiar. 
 
SEGON: Crear una comissió mixta -amb representants dels diferents grups municipals 
i tècnics de l’ajuntament- que iniciï l’estudi de les possibilitats d’aplicació a Martorell i 
desenvolupi una proposta concreta de tarifació social aplicable com a màxim a partir 
del proper any fiscal 2013.” 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: el grup municipal Popular en el Ple 
d’ordenances, tant les ordenances per aquest any el 2011 com en l’últim Ple de les 
ordenances de l’exercici que ve, el 2012, ja vam posar de manifest en la nostra 
intervenció la conveniència, en tots aquells casos que fos possible, intentar d’aplicar 
un sistema de bonificacions segons el nivell de renda de les persones. Tots vostès 
recordaran, perquè no fa gaire mesos que en vam parlar, que vam posar com exemple 
la taxa de recollida d’escombraries, la qual en aquest cas es bonifica amb el 50% a les 
persones que són majors de 65 anys. Considerem, tal com vam dir, que hagués estat 
més just i més equitatiu en aquells moments ja incorporar el nivell de renda, ja que tots 
sabem que hi ha persones majors de 65 anys que tenen rendes prou altes i que 
evidentment no els fa cap mena de falta que se’ls hagi de bonificar; i que en canvi n’hi 
ha d’altres que no tenen aquesta edat i que per circumstàncies, i més en les actuals, 
els hi faria molta més falta aquest tipus de bonificació. 
Aprofito per comentar també que en aquell cas es va manifestar d’una forma molt 
categòrica, per part del regidor d’hisenda, que el grup Popular no era partidari que els 
majors de 65 anys tinguessin aquesta bonificació. Nosaltres som partidaris que la 
tinguin, que la tingui tothom però tothom que ho necessiti siguin o no majors de 65 
anys. 
El grup Popular estem convençuts que les ordenances fiscals és un tema, com ja vam 
dir, que es pot millorar i, evidentment, aquesta moció que avui es presenta aquí 
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considerem que pot ser un primer pas en aquest camí. Nosaltres, per tot l’exposat, a 
l’hora de realitzar la votació ho farem de forma afirmativa. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: nosaltres també ens adherim a aquesta moció 
tenint en compte i creient que és de justícia social que tant els preus públics com els 
ajuts estiguin adequats a la renda de cada individu de la nostra ciutat. De totes formes 
el que sí pensem és que això hauria d’anar un pas més enllà, i tal com abans en un 
punt anterior parlàvem d’aquesta espècie de frau, tal com ho nomenava el regidor, que 
molts empadronaments es fan a la nostra ciutat per tal d’adquirir uns drets que els 
donin uns determinats preus públics o ajuts, doncs crec que això és un moment molt 
oportú per poder estudiar des dels mateixos tècnics d’aquest ajuntament, i realment 
veure qui són els que estan o no empadronats però que estan residint en una altra 
ciutat, de tal forma crec que això encara seria ampliar aquesta justícia social que 
estàvem dient. Per tant nosaltres ens adherim a aquesta moció i el nostre vot serà 
afirmatiu. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: jo crec que amb el text de la moció, és bastant 
concret i queda força clar de què estem parlant. Entenc que comença a partir d’ara, ho 
deia el regidor del partit Popular, una tasca complicada, jo crec que és molt difícil per a 
un ajuntament tirar endavant una proposta com aquesta; per aquest motiu la proposta 
inicial parteix de la base que tenim tot aquest any 2012 per poder treballar-la 
acuradament, jo crec que pel què hem pogut veure hi ha un cert consens en relació a 
l’aprovació d’aquesta moció, i això entenc que diu que tots i totes tenim ganes de 
treballar-la de valent perquè el resultat sigui el millor possible.  
També ens alegrem que el grup municipal de Convergència i Unió, bàsicament perquè 
és l’equip de govern i sense el seu suport aquestes mocions evidentment no tirarien 
endavant, que l’hagi recolzat. Hem acceptat totes les esmenes potser de tall més de 
debat polític que tenia el text per tal de trobar aquest consens; però també els hi volem 
demanar que a diferència d’altres ocasions en les quals hem aprovat, hem fet acords 
aquí de consens, que després no s’han portat a terme, que amb aquesta ocasió 
realment aquesta comissió es convoqui i es posi a treballar al més aviat possible, 
perquè al cap i a la fi com en moltes intervencions quan parlem de taxes, 
d’ordenances, de preus públics i de pressupostos el que volem és trobar la fórmula 
més justa possible perquè la ciutadania tingui les millors facilitats per tenir serveis 
públics, però alhora tenir també uns preus assequibles, la manera de fer-ho és que 
ens posem totes i tots d’acord i en aquest sentit va la proposta, que ens posem a 
treballar totes i tots amb aquest consens que trobem que hi ha avui, perquè hi hagi un 
repartiment més just d’aquests costos dels serveis públics i, sobretot, perquè no 
perdem serveis públics. 
 
-El Regidor Sr, LLUÍS ESTEVE diu: des del grup municipal de Convergència i Unió 
evidentment també celebrem el consens en el que arribem, és una línia en la que 
intentem treballar sempre aquesta del consens; perquè hi hagi consens evidentment 
tots plegats ens hem de posar d’acord i això de vegades és més o menys complicat, 
però celebrem que avui ho haguem fet. Un consens on d’entrada hauríem de deixar de 
banda determinats retrets perquè només en positiu serem capaços de construir, i la 
feina que ens ve a sobre és una feina que ja hem comentat inicialment amb els grups 
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municipals quan hem debatut el que han estat preus públics per exemple del Patronat 
municipal de serveis a les persones. Defensem evidentment la sostenibilitat del 
sistema, defensem poder seguir prestant tots aquests serveis que està prestant avui 
l’Ajuntament de Martorell que són molts, però em de ser molt conscients de la situació 
socio-econòmica. Per tant ens ve a sobre un treball rigorós on haurem de decidir quins 
són els serveis fonamentals, on haurem de definir que la sostenibilitat del sistema és 
important i, evidentment, haurem de definir un repartiment més equitatiu per poder 
arribar a que tothom pugui participar d’aquests serveis fonamentals. Ve temps de 
feina, de feina rigorosa, i ve temps també de responsabilitat, perquè només des de la 
responsabilitat serem capaços de poder seguir treballant per arribar a acords, jo crec 
que la situació s’ho mereix i el context econòmic és el que és i d’això n’hem de ser tots 
molt conscients.  
És evident que el grup municipal de Convergència i Unió té la majoria per poder tirar 
endavant qualsevol proposta en aquest ajuntament, però volem la participació de tots 
els grups municipals en allò que sigui millorar propostes en bé de la ciutadania i dels 
ciutadans de Martorell. Hi ha poques experiències en el tema de la política de tarifació 
social, però sí que hi ha ajuntaments que d’una manera o altra ja han començat a 
treballar en aquest tema, hi hem entrat ja en contacte, i l’experiència que encetarem 
properament parlant d’aquest tema jo crec que pot ser molt enriquidora, i esperem la 
col·laboració de tots vostès per poder-ho tirar endavant. 
 
-Sotmesa la moció a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, acorda 
la seva aprovació: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, precarietat i 
exclusió social.  
 
L'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, percep amb major 
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els 
treballadors i les treballadores i les classes mitjanes. 
 
L’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major 
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la 
manca d’un finançament adequat.  
 
En el context actual cal donar importància a conceptes com el criteri renda personal o 
altres anàlegs a l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no 
obligatoris d’atenció a les persones però de gran importància per a la ciutadania. 
 
ATÈS que existeixen diferents models,  com per exemple el de la tarifació social, que 
fa un plantejament, que consisteix en l’establiment de diversos preus d’un mateix 
servei segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o 
familiars), establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que 
cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei 
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L’Ajuntament de Martorell pren els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Desenvolupar, a mode d’un esquema de tarifació social, una proposta 
combinada de redacció d’ordenances fiscals i d’establiment d’ajuts vinculats als 
serveis fonamentals que gestiona l’ajuntament que afavoreixi la no exclusió de  les 
famílies de rendes mitjanes i baixes des de la perspectiva de la redistribució de la 
riquesa i la solidaritat, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i 
familiar. 
 
SEGON: Crear una comissió mixta -amb representants dels diferents grups municipals 
i tècnics de l’ajuntament- que iniciï l’estudi de les possibilitats d’aplicació a Martorell i 
desenvolupi una proposta concreta de tarifació social aplicable com a màxim a partir 
del proper any fiscal 2013.” 
 
 

II.- PART DE CONTROL 
 

A.  DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
  Es dóna compte d’una relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 14.11.2011 i 
fins el dia 09.12.2011, 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.  INTERPEL.LACIONS. 
 
 No n’hi ha. 
 
D   PREGUNTES. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: no se n’ha presentat cap preceptivament per escrit, però n’hi ha 
de pendents fetes “in voce” en el Ple anterior. El Sr. Xavier Gómez va demanar per 
una cosa concreta que se li va respondre en el moment, per tant n’hi ha 3 de 
pendents, segons em consta a mi, del Sr. Bargués.  
 
Preguntes “in voce” pendents Ple anterior 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: són 4 segons l’acte que hem aprovat abans. 
La primera era en relació a la temporada de pluges que vam passar, l’afectació a la 
Casa Mestres, era quan es resoldrien les deficiències i si les entitats afectades estaran 
recol·locades.  
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-El Sr. ALCALDE diu: jo he dit 3 perquè la primera que va formular coincidia 
pràcticament amb la del Sr. Gómez i al contestar-li em va semblar que estaven 
respostes totes dues. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: la segona que vaig fer era que en el camí de 
Sant Genís de Rocafort, on té l’inici la carretera de Gelida, sota l’autopista, l’aigua 
recollida al ferm a dalt de l’autopista cau a bots i barrals a baix perquè els col·lectors 
estan trencats. Han instat a la concessionària d’autopistes a la seva reparació?. 
La tercera era, a part de l’esfondrament de la finca del carrer Mercadal; de 
l’esbarlament de l’arc triomfal del Pont del Diable i de la perillosa situació a la cornisa 
de cal llanut, la finca de Núñez y Navarro d’aquí del carrer d’Anoia; si han aprovat de 
manera preventiva el nostre patrimoni i, per últim, l’última pregunta feia esment a 
l’escultura que està previst que hi hagi aquí al cap del pont, al començament 
d’avinguda Pau Claris. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: la primera d’elles que és la que fa 
referència que des de l’autopista hi ha, em diu vostè, uns col·lectors que estan 
trencats, jo vull entendre que el que està trencat són uns baixants, no uns col·lectors 
sinó uns baixants que vol dir que recullen l’aigua pluvial i que l’aboca en zona no 
urbana, que és el que fa normalment en tot el tram que passa l’autopista per Martorell, 
es recull amb uns baixants que condueixen l’aigua en zona no urbana que és aigua de 
pluja. 
Bé, dir-li que es fan visites periòdiques conjuntament amb l’inspector, hi ha un 
inspector de tram, que és l’inspector d’autopistes i es fan visites periòdiques amb els 
nostres tècnics per tal de preveure qualsevol deficiència, com per exemple l’última que 
es va resoldre que tenia una certa envergadura era, si vostè recorda, el talús que hi ha 
a l’inici del carrer del Mur venint de Sant Andreu de la Barca, doncs aquell talús va ser 
fet per autopistes d’acord a una sèrie de deficiències que hi havia, i donat que 
nosaltres fèiem l’obra de reurbanització d’aquell tram del carrer Mur, doncs van refer 
tot el talús per conduir les aigües. Qualsevol deficiència que es detecta des de Serveis 
Tècnics s’informa, i hem de dir que la concessionària d’autopistes actua amb certa 
celeritat; aquesta que vostè diu la veritat és que no ho hem detectat. Com a 
conseqüència que vostè ens feia la pregunta hi hem anat, no hem detectat que hi hagi 
cap baixant trencat tot i que s’ha advertit a autopistes, perquè clar quan hi hem anat no 
estava plovent per tant això suposo que es deu veure quan plou, no en teníem 
coneixement, nosaltres encantats que vostè ens faci avinents de qualsevol deficiència 
que hi hagi, perquè a més a més no es feina nostra sinó només és posar-ho en 
coneixement de l’inspector d’autopistes, que per cert una d’aquestes visites 
periòdiques s’ha de fer abans de final d’any, per tant la setmana vinent en faran una 
però abans ja els hem advertit que, segons ens diu vostè, sembla ser que hi ha uns 
baixants trencats que recullen les aigües pluvials, ens han dit que s’ho miraran i que 
ho repararan. 
Pel què fa a la segona pregunta que vostè em feia que és quant a l’esfondrament de la 
finca del carrer Mercadal; no hem sabut detectar quin esfondrament de quina finca del 
carrer Mercadal. Nosaltres el que vam fer va ser fer enderrocar una finca al carrer 
Mercadal que és diferent a que hi hagi un esfondrament al carrer Mercadal; 
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l’ajuntament d’ofici va ordenar a un propietari de finca al carrer Mercadal que 
s’enderroqués aquell edifici i que si no ho feia en un període de temps prudencial que 
se li donava a l’efecte, doncs l’ajuntament d’ofici procediria a fer l’enderroc d’aquella 
finca, això és el que vam fer. Una finca al carrer Mercadal l’Ajuntament de Martorell la 
va enderrocar subsidiàriament perquè el propietari no ho va fer a instàncies de 
l’ajuntament, això és el que vam fer però no a conseqüència de les pluges; no conec 
cap més casa al carrer Mercadal que com diu vostè a la pregunta s’hagi esfondrat com 
a conseqüència de les pluges, no en tenim coneixement, no li dic que no sigui així eh 
però no en tenim coneixement, i no sé si és aquesta finca la que vostè es refereix. 
Pel què fa referència a la perillosa situació de la cornisa de cal Llanut, que després 
vostè aclareix que és la finca Núñez y Navarro del carrer Anoia, suposo que vol dir el 
carrer Santacana; doncs aquesta cornisa ja fa temps que es va advertir que hi havia 
un cert risc, hi va anar la inspecció municipal, la inspectora d’obres dels Serveis 
Tècnics, i es va fer corregir aquesta cornisa amb la qual cosa no presenta cap mena 
de perill ara mateix segons un informe dels Serveis Tècnics, que si vostè vol pot 
consultar en qualsevol moment. 
I pel què fa a l’esberlament de l’arc triomfal del Pont del Diable, això ja els hi vam 
comentar que s’havien desprès algunes pedres, no hi ha cap esberlament, l’esberla 
data de l’any 1929, segons els tècnics de la Diputació de Barcelona que tenen l’arxiu 
del pont, i que es va fer l’última actuació, va ser l’any, 1900, ara no sé si 29 o 24 eh, 
deixi-m’ho consultar i li diré amb més precisió, 29 sí, l’any del crac també es va 
esberlar l’arc triomfal i aquella esberla és exactament la mateixa. De tota manera s’ha 
fet un aixecament, han vingut els tècnics, com vostè sap, això és bé d’interès nacional, 
per tant és patrimoni protegit i protegit només hi pots actuar o fer un protocol 
d’actuació, sempre i quan hi hagi un projecte d’actuació en patrimoni històric que ha de 
venir fet pels tècnics de la Generalitat de Catalunya, i en aquest cas en col·laboració 
amb els tècnics de la Diputació de Barcelona, que han vingut els tècnics tant de la 
Generalitat com de la Diputació, no presenta risc d’esfondrament més enllà de que han 
caigut unes pedres i que sí que iniciarem una proposta de projecte d’actuació la 
Generalitat, perquè nosaltres no hi podem actuar, junt amb la Diputació per poder fer, 
quan hi hagi disponibilitat per part d’aquestes administracions que, repeteixo, no ens 
toca a nosaltres, una intervenció més integral a tot l’arc triomfal del Pont del Diable 
que, repeteixo, no se’n fa cap des de l’any 1929 i provablement n’hauríem de fer algun 
altre, no sé si vostè recorda, hi ha fins i tot fotografies de l’època que hi va haver tot un 
moviment perquè es va rebaixar, van sortir les pilastres, hi ha fotografies de l’època, 
realment a la Diputació de Barcelona tenen tot a l’arxiu sobre aquest arc triomfal que 
val molt la pena i li recomano que quan tingui ocasió el visiti. 
Pel que vostè deia ja de manera més genèrica, que si havíem avaluat de manera 
preventiva el nostre patrimoni, nosaltres sempre estem alerta de l’estat del patrimoni 
tant públic com privat, evidentment per dues raons: la primera per conservació del 
patrimoni històric, només faltaria, i l’altra per seguretat, per seguretat dels vianants i de 
persones i bens. De tota manera jo li prego que si vostè percep qualsevol cosa com ha 
fet en aquest moment, home si vol dir-ho en el Ple cap problema però facin-s’ho saber 
abans; perquè clar els serveis tècnics no poden arribar a tot arreu, si vostè percep 
qualsevol anomalia o qualsevol risc, qualsevol situació d’inseguretat en qualsevol 
immoble dels carrers de Martorell facin-s’ho saber que nosaltres intentarem actuar 
amb certa celeritat. 
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Per altra banda també em preguntava, l’última pregunta era sobre l’escultura que ha 
d’anar al cap del pont, i després no sé què em diu d’una foneria que si ens ha 
amenaçat, això ara li contesto. L’escultura inicialment prevista a la confluència, és a 
dir, a la rotonda que hi ha a la confluència entre l’avinguda Pau Claris i l’avinguda 
Montserrat finalment no anirà a aquest lloc pel qual estava pensada. La raó per la qual 
no anirà en aquest lloc és que, com vostè sap, estem acabant un edifici que creiem 
que és important, molt important per a Martorell, que és el Centre d’interpretació del 
patrimoni històric, lligant una mica amb tot això del patrimoni que vostè m’estava fent 
esment, i el seu projecte constructiu, ja ho veuran perquè està pràcticament acabat, 
falta vestir-lo, el projecte constructiu preveia la inclusió en un espai central de la planta 
baixa o planta carrer, la planta que entres que hi ha una doble alçada, doncs en un 
espai central preveia la inclusió d’una figura emblemàtica, una escultura que 
simbolitzés el patrimoni i tota la nostra història; la nostra història i el patrimoni històric 
venia , simbolitzat per un element emblemàtic que havia de ser una escultura. Un cop 
acabada aquesta escultura que tenia en primer lloc, el seu primer destí era aquesta 
confluència entre l’avinguda Pau Claris i l’avinguda Montserrat; un cop acabada 
aquesta escultura hem vist que encaixa perfectament amb la interpretació que el 
projecte arquitectònic fa d’aquest espai i, per raons d’oportunitat, sobretot d’estalvi i 
d’optimització de recursos, s’ha optat, s’ha decidit ubicar aquesta estàtua al Centre 
d’interpretació del patrimoni històric perquè s’hi adiu molt, i perquè a més a més en 
aquests moments doncs aconseguirem un estalvi, és a dir, en lloc de tenir-ne dues en 
tindrem una, només correrem amb la despesa d’una escultura en lloc de dues i 
aprofitem aquesta que ja la tenim més de la meitat pagada i que l’altra la tenim amb 
una retenció de crèdit, amb la qual cosa tenim els diners per fer-hi front i d’aquesta 
manera aconseguim un estalvi en la partida d’inversió del Centre del patrimoni històric 
que ja preveia la inclusió d’un element emblemàtic o una estàtua. Per tant allà no li 
veurà, en tot cas la veurà, perquè està acabada, en el Centre d’interpretació del 
patrimoni històric. Crec que ja li he contestat tot. 
 
Preguntes “in voce” 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: tinc dues preguntes. Arran de les respostes del 
Ple anterior en relació a la Casa Mestres i segons vaig exposar al mateix Ple, 
semblava que per la resposta que ens donaven des de l’equip de govern les entitats 
que tenen lloc en aquest equipament no se’ls hauria dit que marxessin de manera 
definitiva sinó de manera temporal fins que no es resolgués el problema que hi havia. 
Tenint en compte, ja ho vaig dir en el Ple anterior, que la comunicació que havia rebut 
en aquest cas Martorell Viu sí que era que el conveni que hi havia de cessió d’espai, 
diguéssim finalitzava, per tant donava la sensació que no era temporal sinó que era 
definitiu; vam fer un prec demanant si s’havia fet aquesta comunicació a l’entitat, i 
preguntàvem si s’ha fet aquesta comunicació a l’entitat i si no s’ha fet per quin motiu. 
L’altra pregunta és que hem vist en una publicació econòmica-tècnica de l’Associació 
catalana de municipis, en la que es fan aclariments diversos sobre legislació, s’afirma 
que els costos econòmics del manteniment dels centres d’educació públics que, com 
sabeu, recau una part d’ells als ajuntaments no haurien d’incloure, és a dir, aquesta 
publicació diu que aquests costos que suporta l’ajuntament no haurien d’incloure les 
despeses de consums: aigües, llums, telèfons, etc. Tenint en compte evidentment les 
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dificultats econòmiques que els ajuntaments tenim i les dificultats també d’ingressos 
per part de la Generalitat, voldríem saber que si això és així, si està confirmat que això 
sigui així i si s’ha fet algun moviment amb la Generalitat per tal de no haver de pagar 
aquestes despeses. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: quiero preguntarle al Sr. Fonollosa, he estado 
hablando con una serie de vecinos de diversas comunidades de la rambla de les 
Bòbiles i de Verge del Carme, que estan teniendo problemas de plagas de 
cucarachas. Han ido empresas especializadas a fumigar las comunidades, dos me 
consta en concreto, y les han dicho que si se han vuelto a reproducir és porquè el 
problema venda del alcantarillado público; entonces jo pregunto si tienen constancia 
de ello, de que hay algun problema, alguna plaga de cucarachas en el alcantarillado 
público de la rambla de les Bóbiles i de Verge del Carme, y si en caso de ser así van a 
tormar alguna medida. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: li serà respost. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: la regidora Mercè Morera el dia 7 de setembre, 
en el transcurs de la festa d’inici del present curs escolar al jardins de la torre de les 
Hores, va anunciar públicament davant de nombrosos mestres i docents de Martorell 
que enguany es tornaria a facilitar l’ajut als escolars de Martorell per a l’adquisició de 
llibres, subvenció d’una part del cost. Aquesta acció també va estar anunciada 
abastament en el Butlletí Municipal del mes d’agost i setembre núm. 177 i, fins al 
moment, no s’ha donat cap mena d’informació a les famílies. Quina és la causa o 
motiu del retard?. Com és que no s’informa a les famílies del retard en el Butlletí 
Municipal, a la ràdio, a les AMPAS, als CEIPS i a les escoles per exemple?. Aquest fet 
del retards en la convocatòria dels ajuts dels llibres de text és una mostra de manca 
d’operativitat i resolució de gestió del Patronat municipal de servei d’atenció a les 
persones?. La gestió d’aquest tema és un indicador de com s’atenen les persones des 
del Patronat?. Regidora Morera pot definir la temporalització que es preveu portar a 
terme la convocatòria?. Entenc que s’ha posat en el lloc de les famílies i comprenent  
el que representa aquest retard més enllà de l’impacte econòmic, com ara és el cas de 
guardar justificants, tiquets de compra des de fa més de 3 mesos enrere. De tot aquest 
fet es desprèn que l’equip de govern sempre està a punt de fer notícies de autobombo, 
però després quan no compleix els terminis no és capaç d’informar i de donar la cara 
per donar explicacions de la situació, de la bona pràctica i comunicació cap als nostres 
convilatans; el que més greu ens sap com a grup és que donat que Ensenyament 
depèn d’una regidora que gaudeix de dedicació exclusiva, aquesta dedicació exclusiva 
no repercuteix en una bona pràctica de comunicació i atenció a les famílies de 
Martorell. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: això no és una pregunta, és un manifest, un al·legat o el que 
vulgui dir, és tot menys una pregunta; de totes maneres li serà respost com sempre en 
el Ple que ve, sempre que es tracta de preguntes “in voce”. 
 
 
 



 31 

 
E. 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 20.50 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 

 


