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15/2012 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 17 DE 
DESEMBRE DE 2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 17 de desembre de 2012,  essent les  20.07 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 EUGENIA 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 NOVEMBRE  DE 2012. 
   

Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 
de novembre de 2012, que és aprovada per unanimitat dels assistents,  
 

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

 
      2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, EXERCICI 2013. 
 

 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 de desembre de 2012. 

 

-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: presentem aquesta nit el pressupost per a l’any 
2013 que vam preparar l’equip de govern per regir la activitat que hem de portar a 
terme enguany. 
Aquest any tornem a les dates habituals de presentació del pressupost. Recordaran 
que l’any passat vam presentar el pressupost durant el mes de gener. Però enguany 
tornem a les dates habituals, és a dir en el mes de desembre. Entendran que ha costat 
elaborar el pressupost. En èpoques en que els ingresos són difícils d’obtenir es fa 
molts difícil quadrar un pressupost. Però una vegada més hem aconseguit presentar 
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un pressupost que sens dubte és el millor que hem pogut fer en les circumstàncies 
actuals i evidentment adequat a la realitat de crisi econòmica profunda que vivim 
famílies, empreses, ajuntaments i governs supramunicipals. Però sobretot sense 
renunciar ni a mantenir la qualitat dels serveis municipals que s’ofereixen, ni a 
un nivell adequat de les inversions, 
 
Per tant aquests pressupostos no tenen sentit si els abstraiem de la situació actual del 
país i de l’estat. 
 
Presentem uns pressupostos que en termes de comptes consolidats es situen en 
32.032.141€, el que significa una disminució de 1.590.811€  un 4.7% respecte l’any 
anterior. Recordaran que ja l’any 2012 va patir una disminució pressupuestària de més 
de 850.000€ respecte l’any 2011. És a dir, d’entrada, el pressupost consolidat baixa 
l’any 2013 respecte el 2012 de 1.590.811€ i respecte el 2011 la baixada és de 
2.443.863€; per tant la situació actual ens obliga a seguir sent restrictius amb els 
pressupostos. 
 
Com ja saben els pressupostos consolidats estan formats per 3 pressupostos 
diferents, el del propi ajuntament que s’estableix en 28.863.572€, amb una disminució 
efectiva des de l’any anterior de 1.548.955€, és a dir, un 5,45% menys. ¿En aquest 
cas per què dic efectiva? Perquè no és la diferència nominal sinó que enguany com a 
novetat en el pressupost hi figura una partida de préstec de l’Ajuntament al Patronat, 
per millorar la tresoreria d’aquest últim. Perquè un dels problemes que ens hem trobat 
en aquests últims anys és que si bé pressupuestàriament el Patronat acaba amb 
bones xifres d’execució, té un problema de tresoreria que ve per la tardança en el 
cobrament de les subvencions. Per tant l’Ajuntament baixa efectivament el seu 
pressupost en més de 1,5 millions d’euros, un 5,45%. 
 
El pressupost del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones és de 
12.649.948€, en aquest cas hi ha un increment efectiu de 310.211€, és a dir un 3% 
més. I finalment el pressupost de l’empresa municipal Gessol, que té un pressupost 
molt més petit  de 126.621€. 
 
Per tant la conclusió és que els pressupostos tornen a baixar respecte l’any anterior, i 
per tant ja són 2 any que van baixan. Estem adaptant els pressupostos de l’Ajuntament 
mica en mica a la realitat dels ingresos que podem obtenir en aquests temps que 
correm. No obstant considerem que són pressupostos adaptats a la realitat econòmica 
que vivim i, insistim, sense renunciar a mantenir la qualitat dels serveis municipals 
que s’ofereixen, ni a un nivell adequat de les inversions. 
 
Comencem amb l’Ajuntament. És el pressupost que més baixa, a la vegada que és el 
més alt de tots. 
En el capítol d’ingressos cal destacar que els impostos directes pugen un 3,94%, fins a 
14.993.291€. Recordarem que els impostos directes son l’IBI i l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica com a principals que afecten als particulars i el IAE que afecta a 
les empreses. 
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Els impostos indirectes enguany baixen un 25% reduint la xifra a 300.000€. aquí els hi 
recordaré que tant sols hi ha el impost sobre construccions, i ja sabem tots que 
construir es construeix poc. 
 
El capítol 3, que és el referent a les taxes i preus públics. En el aquest cas són diners 
que paguem tots pels serveis que rebem de l’ajuntament. El pressupost a nivell total 
baixa també 290.150€ i s’estableix en 4.451.600€. 
La diferència més grossa està en les transferències. A l’Ajuntament, les transferències 
baixen 350.834€ un 6,55% menys que en el 2012, i es situen en 5.003.681€. 
Recordaràn que aquest capítol l’any passat ja es va reduir en 857.091€.  Aquí vull fer 
esment a una dada molt important. Les transferències corrents de l’Estat el 2008 
pujàven 5.828.000€, enguany el pressupost és de 4.450.000€. Ja portem 3 anys: 
2011, 2012 i 2013 amb una reducció de 1.400.000€ cada any. És a dir, els diners que 
ens ha donat l’estat espanyol l’any 2013 són 1,4 millions menys que el 2008. Només 
en tributs de l’estat 1,4 millions. Com poden fer funcionar els ajuntaments sense que 
es noti aquesta baixada d’ingressos?. Tan sols amb una bona administració es poden 
pal·liar els greus efectes que representa una baixada d’ingressos tan important. No 
obstant aixó, l’aposta d’aquest equip de govern ja hem dit que és la de no renunciar a 
mantenir la qualitat dels serveis municipals que s’ofereixen, i fer un nivell 
d’inversions adequat. 
Prova d’aixó és el pressupost de despeses de l’Ajuntament i sobretot el del Patronat 
que veurem més endevant. Quines han estat les variacions més significatives d’aquest 
pressupost?. Ara els hi explicaré. 
La principal, en el capítol I de despeses de personal baixem el pressupost 869.000€, 
un 9,37%. Ens plantejem per aquest any seguir reduint els imports pagats en concepte 
d’hores extres, ja saben que ha estat un caball de batalla cada any. Ja queda poc per 
reduir però seguirem insistint. Enguany quant a modificació de llocs de treball, ja ho 
veurem en un punt posterior de l’ordre del dia, tan sols s’amortitzen 4 places: 1 d’una 
persona que es jubila, 1 d’una persona que ha causat baixa voluntària i 2 més que es 
passen al patronat i es cobreixen amb places ja existents al patronat. És significatiu 
que hi ha una partida de 135.000€ d’assistència a òrgans col·legiats que sempre havia 
estat en el capítol I i enguany el classifiquem en el capítol II, per recomanació del Sr. 
Interventor. 
 
En el capítol 2 de despeses corrents en béns i serveis el pressupost s’incrementa 
de 256.597€. Aquest capítol, com recordaran, és aquell per on es paguen tots aquells 
serveis que contracta l’Ajuntament. Com s’ha elaborat doncs el pressupost en aquest 
capítol?. Hi ha una part molt important del capitol que son els contractes de serveis i 
subministraments. En aquest cas el que es fa és reconèixer què ens costaran els 
contractes ja signats. Per exemple, el contracte de recollida d’escombraries enguany 
ascendeix fins a 2.656.029 € i té una reducció de 15.000€, més important del que 
sembla a primera vista ja que l’IVA, com tots recordaran, ha augmentat l’any 2012. 
Doncs tot i aixó, després de la negociació que es va tenir amb els Srs. d’Urbaser, 
encara em pogut reduir aquesta partida en 15.000€. La segona partida en importància 
i que puja 1.139.975€ és la d’altres contractes de manteniment. Aquí hi englobem el 
contracte de transport public, el manteniment dels semàfors, el d’eliminació de 
mosquits, el de manteniment d’espais ajardinats, el de control de la legionel·losi, el de 
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manteniment dels ascensors, el de recollida d’animals de companyia i tants i tants 
serveis que dóna l’Ajuntament. El criteri seguit és el mateix que l’anteriorment explicat, 
és a dir, incorporació del nou IVA i pressupostar xifres reals després d’haver negociat 
baixes en els preus.  
En importància el tercer és el subministrament d’electricitat, aquest puja 799.207€, un 
6,3% més que l’any anterior. Tenim contractada l’auditoria de l’enllumenat amb la 
Diputació, però entre la pujada de l’IVA i la dels preus de la llum, incrementem el 
pressupost, de totes maneres intentarem durant l’any estalviar en aquests conceptes 
una vegada tinguem l’esmentada auditoria. 
  
Quant a les reparacions, conservació i manteniment, que l’any passat vam disminuir 
un 11,2%, enguany ho augmentem un 3%, bàsicament donat també per l’increment 
que hi ha hagut de l’IVA. No veiem possible que tinguem més estalvis a curt termini en 
aquestes partides. 
En general dins el capítol 2 totes aquelles partides que no estan compromeses per 
contractes signats han estat reduïdes. 
 
Quant al capítol 3 de despeses financeres, l’import pressupostat és de 1.172.215€,  
un 9,33% més que l’any anterior. L’any 2012 recordaran que l’Ajuntament va 
subscriure un crèdit amb BANESTO per valor de 3.594.418€ a 10 anys amb 2 anys de 
carència. Aquest crèdit va formar part de les mesures del govern central per poder 
pagar als proveïdors als que els devíem diners. A més a més per inversions la 
quantitat endeutada l’any 2012 ha estat de 175.000€ amb la Caixa de credit local, 
sense tipus d’interés, és a dir interés zero, i 847.000€ amb Caixa Catalunya. Per tant 
hem augmentat els crèdits a llarg termini amb 4.616.418€. Les amortitzacions per 
aquest concepte al 2012 han estat de 2.724.108€, per tant l’increment que va suposar 
el pagament a proveïdors ja l’hem disminuit en més de 800.000€. tot aixó fa que la 
xifra d’endeutament sigui de 17.016.991€ a 31 de desembre de 2012. Durant el 2013 
amortitzarem prèstecs a llarg termini per valor de 2.659.074€ i ens endeutarem amb 
1.730.000€ per finançar les inversions que parlarem a continuació. Això farà que la 
xifra prevista d’endeutament a 31 de desembre de 2013 sigui de 16.087.917€, el que 
representa el 53,11% de ratio del deute viu. Recordar també que el màxim que ens 
permeten arribar és el 75%, per tant encara tindríem en cas de necessitat prou 
capacitat d’endeutament, pel que fa a aquesta mesura. Aquí ja he explicat el moviment 
que tindrà l’endeutament i per tant el capítol IX del pressupost. 
Respecte els interessos dels que parlàvem al començament s’incrementen respecte el 
pressupost de l’any passat, pels majors tipus d’interès que estem pagant actualment.           
 
En el capítol 4 de transferèncias corrents, ens hem de fixar que l’Ajuntament aporta 
al Patronat 230.000€ més que l’any anterior, fins arribar a 5.530.000€, per entrar en 
detall en parlarem quan parlem del pressupost del Patronat. La resta de subvencions 
passa de 159.437,77€ l’any 2012 a 222.323€. L’increment en aquest tipus de 
subvenció ve determinat per l’increment d’una partida de 60.000€ addicionals per 
ajudes extraordinàries a les famílies. En un moment en que les necessitats de les 
famílies que tenen tots els seus membres a l’atur o que sencillament els hi han baixat 
sustancialment els ingresos, sempre que serveis socials ho demani estarem en 
disposició d’ajudar-los. De moment amb aquesta partida extraordinària de 60.000€, 
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peró en el cas de que durant l’any fes falta la incrementaríem i ho faríem amb càrrec a 
possibles estalvis en altres partides de la resta de capítols. 
 
Finalment i com a partida important de l’Ajuntament està el capítol 6 d’inversions. En 
aquest cas el descens va dels 3.359.761€ als 2.145.000€, per tant baixa més de 
1.200.000€ . En aquest cas és on es nota la falta de subvencions i la rebaixa de 
l’endeutament que ha de fer l’Ajuntament. 
 
Quant a les inverssions les més importants són: 
PROGRAMA D’INVERSIONS I ACTUACIONS PRIORITÀRIES A LA VIA PÚBLICA, 
per un import de 750.000€. Com recordaran aquesta partida és la que ens permetrà 
actuar en la millora de la via pública i tenir el poble en millors condicions. 
OBRES I MILLORES EN EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS amb 500.000€. 
és el finançament de tots els arrenjaments d’edificis i instal.lacions municipals.  
REFORMA I MILLORA DE PLACES PÚBLIQUES amb 240.000€, recordem que tenim 
previst arranjar 2 places de Buenos Aires que falten per fer i alguna altra plaça més, 
que dependrà de la valoració dels projectes que farem i la disponibilitat económica 
d’aquell moment. 
OBRES I MILLORES DEL MOLI FARINER amb 220.000€. 
ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A LA VIA PÚBLICA amb 100.000€. En aquest cas 
dir-los que hem demanat un Pla d’ocupació que haurà de fer possible que arrangem 
les voreres del Camí Fondo. 
 
Acabarem amb el projecte de LA PLAÇA DE LA GERMANA SANT RAMÓN , amb 
90.000€ 
En MATERIAL INFORMÀTIC hi invertirem 120.000€. 
Dins del Pla de barris, dotarem una partida per a la MILLORA DE LA CASA MESTRES 
de 75.000€ 
La resta de partides ja són molt més petites,  peró els recordaré que les inversions 
totals pugen fins a 2.145.000€. 
 
Tot aixó quant a l’Ajuntament. Quant al Patronat la composició del pressupost ja saben 
que és la mateixa. Recordem que, com he dit al començament de la meva intervenció, 
el pressupost del Patronat és de 12.649.948€. Com he explicat abans, en el cas de 
l’Ajuntament si traiem la partida que està tant en el pressupost d’ingressos com de 
despeses de 2.000.000€, corresponent a un crèdit de tresoreria que li concedirà 
l’Ajuntament, la diferencia amb l’any anterior és de tan sols 310.211€ més. 
 
En el capítol 3 d’Ingressos, el corresponent a preus públics i altres ingressos 
l’increment es de un 23,06% que és l’efecte de pressupostar els usos que es fan del 
CIES, de l’escola de idiomes, de la de música, etc, etc, pels preus establerts.  
 
La partida més important d’ingressos es per aixó la de transferèncias corrents que 
enguany baixen 287.547€, és a dir un 3,68%. La realitat és que l’Ajuntament a través 
de la subvenció que li dóna al Patronat, ha augmentat la seva dotació en 230.000€; 
aixó vol dir que les aportacions d’altres administracions o empreses o particulars ha 
baixat en el Patronat de 517.000€, aquí és on es veu l’enorme esforç que fa 
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l’Ajuntament. Cada vegada més ens hem de refiar dels nostres propis recursos, ja que 
les aportacions de fora cada vegada son més minses. Per Aquest motiu és pel que 
s’han hagut de pujar preus en els diversos serveis que presta l’Ajuntament i en aquest 
cas concret el Patronat.  
 
 
Peró aquests diners on s’apliquen?. 
 
En primer lloc a despeses de personal que té un import de 5.544.760€, amb una 
baixada de 146.000€ respecte l’any anterior. També ja ho veurem en un punt posterior, 
però els moviments de places de la plantilla aquest any són molt poquets, tan sols 
l’amortització d’una plaça d’una persona que es va jubilar.  
 
En el capitol 2 de despeses corrents en béns i serveis l’increment és de 377.617€ un 
9,13% més fins arribar als 4.515.627€. 
 
En el desglòs d’aquest capítol podem trobar partides com les de lloguers que 
segueixen baixant i que ara están en 18.240€; baixen poc respecte l’any anterior 
perquè recordaran que l’any 2012 ja van fer una baixada molt important. 
 
Veuran que en el capítol II hi apareixen infinitat de partides. Ens hem proposat en el 
patronat que té moltes dependencies i serveis tenir un sistema de control 
pressupuestari el més disgregat posible. Hem de poder identificar amb claretat els 
estalvis que es fan a cada servei i per siposat el que ens està costant sensa tenir que 
fer tot l’esforç que ara costa. Aquest será el primer any amb tabnt de desglós. 
 
La partida de conservació I manteniment te una devallada important peró es 
sencillament perque l’any anterior vam presupuestar una despesa extraordinaria.  
 
Les partides més importants son les següents: 
 
La neteja de les dependencies que puja fins 1.675.700€ que segueig pujant respecta 
l’any passat, per dos motius basicament, l’augment del IVA, els increments de preus 
del contracta de neteja segons plec de condicions i la posada en marxa a ple 
rendiment del CIES. Tinguin en compte que amb tot el que hem posat en marxa la 
neteja puja tant sols un 10% 
 
En importancia la segona partida es la de l’electricitat peró en aquest cas baixa de 
769.000€ fins a 662.315€. Hem pogut afinar millor el pressupost i ara ja estem a prop 
de la despesa definitiva. Suposem de totes maneres que l’auditoria energética que els 
hi he comentat abans ens permeterà per l’any vinent abaixar una mica més la xifra del  
consum. 
 
La tercera partida en importància és la de consum de gas, puja 453.370€. En aquest 
cas l’increment és substancial, peró s’ha de puntualitzar que dins la partida de consum 
de gas hi ha 110.760€ extraordinaris. És una previsió per pagar factures de gas que 
vindran una vegada haguem tancat els comptes. 
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En el Cap. 4, el que fa referència a les subvencions que dóna el Patronat la partida 
puja 47.174€ un 9,39% respecte l’any passat; enguany hem donat un pas més i el que 
hem fet és afegir més partides al capítol de subvencions. Perquè ho fem aixó?. Anem 
disgregant les partides amb nom i cognom; fa anys ens movíem amb escasament 3 o 
4 partides i d’aquestes s’anaven repartint. Enguany hem intentat ja posar en el 
pressupost el nom de l’entitat que ha de rebre la subvencio. Hi ha molt més detall del 
que hi havia, podem dir aquest any, ja que és al pressupost, que hi tornarà a haver 
ajudes per l’adquisició dels llibres de text per a les famílies de Martorell. 
 
Respecte a l’última part del pressupost, Gessol, aquest any el pressupost baixa 
moltíssim. Es queda en tan sols 126.621€ en les partides d’ingressos i 126.457,77€ en 
les partides de despeses. Saben vostès que estàvem pagant a terminis la Torre de 
Santa Llúcia; doncs bé, es va acabar de pagar l’any 2012 i per tant el pressupost de 
2013 és substancialment més baix. Saben que tenim un crèdit que hem d’anar pagant 
al BBVA i per tant en el pressupost es contempla la part que ens toca pàgar el 2013 
que és de 31.200€,  i seguirem donant els mateixos serveis quant a la OLH, intentant 
mediar entre l’oferta d’habitatge i la demanda d’habitatge, al millor preu posible. 
 
La conclusió global d’aquest pressupost segueix sent la mateixa que vam fer l’any 
passat, és a dir, és un pressupost fet en època de crisi, per tant fet a la baixa, on hem 
intentat i aconseguit no fer fora cap treballador de l’Ajuntament. Hem apostat per no 
renunciar a mantenir la qualitat dels serveis municipals que s’ofereixen, ni a un 
nivell adequat de les inversions. Aixó sí, ha quedat clar que hem de refiar-nos 
només dels propis recursos ja que les subvencions d’altres administracions 
segueixen anant a la baixa.   
 
  
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: no tindríem res a dir d’aquests pressupostos, 
dels de l’ajuntament si més no, perquè després veurem que amb el cas diferent dels 
del Patronat sí que tenim certes reserves. M’alegro principalment del seu optimisme en 
la previsió dels ingressos per impostos directes, i voldria conèixer si l’estat d’execució 
dels pressupostos durant aquest exercici 2012 ha estat el que vostès havien previst o 
ha estat menor del pressupostat, perquè en aquest cas costarà molt arribar al què avui 
ens mostren, no fos cas que passi com els indirectes que baixen amb 300.000 euros. 
On veiem per això, amb els de l’ajuntament, una pressió intolerable és per exemple 
amb els ingressos per multes, multes per infraccions en ordenances de circulació 
pressupostades amb 200.000 euros, o sigui 32 milions de pessetes. No és excessiva 
aquesta pressió recaptatòria?. No entraré a desgranar situacions d’un clar excés de 
cel aparegut de manera sobtada, així com abans he esmentat que en els pressupostos 
de l’ajuntament hi teníem poc a dir, passa el contrari amb els del patronat. Una de les 
nostres preocupacions amb el PMSAP, i la unificació dels patronats va ser anunciada 
com una mesura d’optimització de recursos i de millora de la gestió dels serveis, que 
procuraria un important estalvi; doncs no, la sagnia de recursos continua com un forat 
negre absorbint de manera incontrolada i de mostra dos botons. Hem de fer un 
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pressupost on arrosseguem 200.000 euros de factures de l’exercici anterior, que 
portem els que avui ens presenten, passant deute de 2012 a 2013?. Com és que s’han 
fet retencions de crèdit sobre partides exhaurides o és que potser ni s’han fet, 
físicament vull dir?. Que no es planifiquen?. Que no es controla?. Això Sr. Casasayas 
és molt greu, i amb dos factors més d’ingressos de recursos dins d’aquest 2012; hi ha 
hagut pujada per als usuaris, per tant hi ha hagut més ingressos, i el Pla Rajoy. 
Malgrat els increments a mig any dels preus públics i taxes, o sigui als usuaris pagant 
més, con torna a succeir un altre cop aquest 2013 on apujaran exactament 582.710 
euros, o sigui 97 milions de pessetes; aquests ingressos suposen directament un 
increment d’un 23,06%. I a sobre ara tenim 200.000 euros sense consignació 
pressupostària. Qui ho ha permès?. Ens passarà el mateix aquest 2013?. La que va 
ser la major operació de refinançament fins a la data va servir per alguna cosa. Quants 
diners del PMSAP van ser rebuts pel Pla Rajoy per poder pagar proveïdors?. Un gasta 
el que té no?. Cada moviment, cada factura ha de tenir la seva reserva de crèdit i 
vostès, amb el rigor que presumeixen, s’atreveixen no només a fer pressupostos que 
no serveixen per res com és en aquest cas, sinó que hi afegeixen, apart d’aquests 32 
milions d’euros, un nou element de distorsió en forma de crèdit entre ajuntament i 
patronat de 320 milions de pessetes, o sigui 2 milions d’euros i a més a més amb 
interessos, que si més no fa lleig entre la mateixa administració. Aquests 2 milions en 
forma de crèdits a que van destinats, són excedents de tresoreria generats per la paga 
extraordinària que no es liquidarà als treballadors municipals aquest Nadal potser?. El 
nostre posicionament en aquest cas serà que no es poden votar aquests 
pressupostos. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: per al grup Popular el pressupost de 
l’Ajuntament de Martorell que ens presenta l’equip de govern de Convergència i Unió 
per a l’exercici 2013, podem dir a grans trets que és bastant continuista, ja ho ha dit el 
regidor, amb el de l’exercici anterior, tot i que evidentment hi ha peculiaritats a tenir en 
compte, que mica en mica anirem desgranant. Moltes partides de despeses un any 
més van a la baixa, en part doncs justificades pels moments que estem vivint 
econòmicament. 
El Pressupost general de l’ajuntament per a l’exercici 2013 és de 28 milions i escaig, i 
el consolidat que és l’ajuntament més el Patronat d’atenció a les persones més 
l’empresa municipal Martorell gestió de sòl de 32 milions i escaig d’euros. 
Pel què fa als ingressos els impostos directes augmenten un 4%, això és degut a 
l’augment d’impostos que va aprovar l’equip de govern, principalment l’IBI que 
experimenta un increment de més de mig milió d’euros, i també l’IAE amb un 
increment d’uns 2.000 euros més. Pel contrari els impostos indirectes pateixen una 
davallada important d’un 25%, això és per la recaptació prevista amb l’Impost de 
construccions i obres, l’ICO. Taxes i preus públics també es redueixen, un 6%; les 
transferències corrents també un any més pateixen una davallada realment 
espectacular, l’any 2012 va ser d’un 7,5 i per a l’exercici 2013 està previst que sigui 
sobre un 6,5%, 350.000 euros de menys, degut també en part a la disminució de les 
subvencions per part de la Generalitat en matèria d’ocupació. 
El ingressos patrimonials augmenten un 2% i no es preveu en aquest pressuposat cap 
venda de patrimoni. Les operacions de crèdit previstes són 2 milions d’euros a curt 
termini per poder tenir liquiditat; a llarg termini, a 10 anys, 175.000 euros de la Caixa 
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de crèdit local de la Diputació de Barcelona, i un altre de 1.500.000 euros del Pla de 
crèdit local, també en aquest cas de la Diputació de Barcelona. I la ràtio 
d’endeutament a 31 de desembre seria d’un 53%, lluny doncs encara del 75% que per 
llei se’ns permet. D’altra banda el 6% del que gastarà l’ajuntament s’haurà de cobrir 
mitjançant deute. 
Pel què fa a les despeses les de personal es redueixen molt considerablement, 
869.000 euros, un 9%, ja que hi ha bastants variacions tant en el personal funcionari 
com en el laboral; es produeixen amortitzacions de places, modificacions en els 
complements i adequacions de jornades. 
Les despeses de bens corrents i serveis augmenten un 4%, 250.000 euros, però 
aquest augment s’ha de dir que no és un augment real ja que s’incorporen dues 
partides, una d’elles de nova creació. Una és l’assistència als òrgans col·legiats, 
135.000 euros, que en els pressupostos dels anys anteriors ens els trobàvem al capítol 
I, i l’altra s’anomena actuacions subsidiàries o despeses imprevistes 115.000 euros 
més; la resta podem dir que pràcticament és un “cortar y pegar” del que han estat els 
anys anteriors.  Bé, hem de manifestar que segons les explicacions que en aquest cas 
es van donar per part del regidor d’hisenda en referència a aquesta partida 
d’actuacions subsidiàries o imprevistes, des del grup Popular considerem que trobem 
a faltar una partida en aquest pressupost, una que en aquest cas d’imprevista hem de 
dir que no en té absolutament res, perquè ens obliga al Jutjat contenciós núm. 1 de 
Barcelona, que obliga al Sr. Alcalde per una anul·lació de llicència d’obres donada de 
manera irregular per part d’aquest ajuntament, que textualment diu: “Se requiere 
mediante esta resolución al Alcalde Presidente del Ayuntamiento demandado, incluya 
una partida por importe de 91.000 euros en el pressupuesto municipal del próximo 
ejercicio anual 2013, para atender los gastos necesarios para realitzar la ejecución 
subsidiaria de las obras de demolición de autos, presupuestado dicho importe más un 
25% de dicha suma para eventuales imprevistos sobrevenidos con posterior 
comunicación a este órgano judicial, en los respectivos plazos de 10 dias 
subsiguientes a la adopción de cada uno de dichos acuerdos municipales, de la 
inclusión efectiva de dicha partida en el presupuesto municipal para dicho ejercicio 
2013, aprobado inicial y definitivamente por parte del correspondiente órgano plenario 
municipal. Se adopte en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el dia 
siguiente a la notificación de esta resolución”. Això va ser de data 6 de novembre, per 
tant d’imprevista aquesta partida no en té res, jo suposo que deu ser aquesta que 
vostès anomenen de subsidiària o despeses imprevistes, si no ho és aleshores 
m’agradaria que se’ns expliqués quina és. 
Les despeses financeres augmenten un 12% i les transferències corrents més d’un 
5%, entre d’altres per l’aportació extraordinària en el Patronat pel pagament de les 
factures pendents de l’exercici 2012.  
Pel que fa al programa d’inversions també és veritat que pateix una davallada 
important, un 36%, 2.145.000 euros, i les fonts de finançament d’aquestes són les 
operacions de crèdit amb la Diputació de Barcelona; s’ha de dir que majoritàriament, 
com ja s’ha dit, són reformes i millores de places i d’equipaments municipals. 
Pel què fa al Patronat municipal d’atenció a les persones aquest té un pressupost de 
12.650.000, augmenta per tant en principi un 22%, però ja tal com s’ha dit aquest 
augment tampoc és real com després veurem, el real serien uns 230.000 euros. 
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En relació als ingressos, pel què fa a les taxes i preus públics aquests s’ha de dir que 
augmenten molt considerablement, més de mig milió d’euros, un 23%, això és degut a 
l’augment que s’ha fet d’aquests i aprovats unilateralment per l’actual equip de 
Convergència i Unió. Les més importants són: la utilització del CIES que passa de 
360.000 a més de 500.000 euros, la taxa d’abonament de la gent gran que passa de 
44.000 a 68.000, la dels pensionistes de 39.000 a 49.000, o l’Escola esportiva d’estiu 
que passa de 50.000 a 100.000, el doble; les llars d’infants també passen de 300.000 
a 484.000 euros, per tant aquest és un augment de més d’un 50%. L’Escola de música 
augmenta també 40.000 euros i l’escola d’idiomes 35.000. La teleassistència passa de 
8.000 a 56.000 euros, per tant doncs es preveu que la recaptació es multiplicarà per 9. 
La transferència de l’ajuntament al patronat és de 5.330.000 euros i l’aportació de la 
Generalitat es veu reduïda en més de mig milió d’euros. 
Com a remarcable hi ha el crèdit dels 2.000.000 euros que fa l’ajuntament al patronat 
per poder pagar els proveïdors, d’això ja n’hem parlat també abans, i per això he dit 
abans que el percentatge d’augment del patronat no era real, ja que aquests diners el 
patronat els haurà de retornar després a l’ajuntament. 
Pel què fa a les despeses del patronat les més importants, com és lògic, són les de 
personal 5.544.000 i escaig euros, es veuen reduïdes per tant en 146.000 euros, un 
2%. Les de bens corrents i serveis passen de 4.000.000 i escaig a 4.515.000, una 
miqueta més; tot el que són reparacions i manteniments simplement en el pressupost 
són partides obertes, les que no tenen dotació pressupostària específica; i en els 
passius financers els 2.000.000 d’euros que, com he dit abans, el patronat haurà de 
retornar a l’ajuntament. 
En el patronat en moltes ocasions se’ns ha dit que se seguiran optimitzant els 
recursos, considerem que bo és si es fa així. D’altra banda queda pendent el tema de 
la tarifació social aprovada pel Ple de l’ajuntament amb la unanimitat de tots els grups 
municipals, considero que hagués sigut adient posar-ho en pràctica per aquest exercici 
2013, i més doncs si tenim en compte els moments de dificultats econòmiques que 
s’estan vivint. No ens serveix de res aquí aprovar mocions que realment afecten i molt 
als ciutadans de Martorell, de les quals sí en tenim competències, si després és 
evident que no les posem en pràctica, i que millor moment que hagués estat aquest. 
Pel què fa a l’empresa municipal Martorell gestió de sòl, amb un pressupost de 126 
milions i escaig d’ingressos i 163 euros menys de despeses, un any més podem 
constatar que el pressupost d’aquesta empresa municipal és a la baixa, i així ho fa any 
rere any des del seu inici. En els plens de pressupostos anteriors el grup Popular ja ha 
vingut fent reiteradament la reflexió sobre la conveniència o no de seguir mantenint 
aquesta empresa municipal, en aquesta ocasió el regidor d’hisenda ja ens va 
manifestar que estaven mirant els pros i contres del seu tancament per prendre una 
decisió al respecte. 
Bé, per al grup Popular aquest és un pressupost en general de continuïtat, amb 
ajustos a la plantilla i amb despeses retallades com passa a tot arreu en aquests 
moments de tantes dificultats econòmiques, i molt possiblement aquestes encara vagin 
a més al llarg de l’exercici. Aquest és un pressupost per això que unilateralment és 
seu, és de l’equip de govern de Convergència i Unió, ho ha reconegut el mateix regidor 
en la seva intervenció que l’ha preparat l’equip de govern, en el que als grups de 
l’oposició ens hi han deixat al marge, ha estat un any més allò de “lo tomas o lo dejas” 
o “es lo que hay”, diguem-ho com vulguem. Bé, en els moments econòmics que vivim, 
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considero que hagués estat més encertat per part de l’equip de govern intentar sumar 
voluntats polítiques amb els diferents grups i que no fos, una vegada més, l’anar per 
lliure, però aquesta és una decisió que només podien prendre vostès i és evident que 
no l’han pres. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: el nostre posicionament respecte als 
pressupostos es basarà en tres grans eixos: el ingressos, les inversions i les 
despeses. Respecte als ingressos continuen sense complir l’acord del Ple de 19 de 
desembre de l’any passat, de la tarifació social, en el qual es va acordar que pagués 
més qui més tingués, encara no han fet cap pas. 
Pel què fa al segon punt, a les inversions, creiem que hi ha dos problemes principals: 
el primer les condicions abusives que actualment té la banca per al nostre ajuntament, 
i un govern de la Generalitat morós amb el nostre ajuntament. Un any més creiem que 
hi ha dues inversions que són imprescindibles, una és un pla d’estalvi d’eficiència 
energètica, les despeses de llum continuen pujant cada any, aquest any entre el 
patronat i l’ajuntament hem pressupostat gaire bé 1.500.000 d’euros. L’altra és un altre 
acord de Ple que ja es va prendre fa un any o dos que era que Martorell tingués una 
jardineria autòctona i sostenible, aquest acord de Ple tampoc s’ha complert i una altra 
vegada tenim pressupostat mig milió d’euros, sense comptar la despesa d’aigua per al 
manteniment dels nostres parcs i jardins. I una tercera és la reorientació de les 
despeses, els hi fem una proposta: crear un paquet de partides que incloguin 
polítiques de recolzament a les famílies, beques de menjador, subvencions a les llars 
d’infants, polítiques de formació ocupacional i polítiques actives d’ocupació, ajuts a la 
dependència, programes d’ajuda a l’habitatge, entre d’altres. D’on traiem aquest 
diners?. Els hi demanem algunes partides que directament nosaltres les eliminaríem i 
d’altres que es poden rebaixar. Hi ha una partida que per a nosaltres es pot eliminar: 
personal eventual i de confiança de l’ajuntament. Rebaixar algunes partides: hores 
extres, enllumenat de Nadal, premsa, revistes i publicacions, serveis postals, atenció 
protocol·lària, publicitat i propaganda, entre d’altres. N’hi ha algunes que a poc a poc 
també es poden anar rebaixant com el telèfon, la llum i la jardineria, tot això suposaria 
quasi 380.000 euros que es podrien destinar a les partides que abans hem esmentat. 
Una vegada més estenem la nostra mà, parlem, negociem, ara seria un bon moment i 
aquesta és la nostra proposta. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: voldríem començar dient que l’equip de 
govern liderat per Convergència i Unió avui ens presenta un pressupost per al 2013 
que està marcat per l’austeritat i la manca d’ambició per generar noves oportunitats, i 
potser minimitzar les conseqüències de la crisi que pateixen molts martorellencs. És 
evident que les coses no es deuen estar fent gaire bé, sinó no s’expliquen successos 
com el que està succeint aquí, i que en pràcticament 10 anys que porto aquí mai havia 
presenciat; és evident que alguna cosa no funciona i sembla que ja fins i tot des de 
dins de la mateixa institució. El govern de CiU tant a la Generalitat com aquí a 
Martorell, on d’alguna manera aquí s’ha fet seguidisme per raons de color polític, i han 
demostrat la seva incapacitat per la via de les retallades i l’augment de la pressió 
sobre les butxaques dels ciutadans; la pujada d’impostos, taxes i preus públics no han 
millorat la situació. Creiem des del partit Socialista que necessitem un acord social de 
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la mà de tot el teixit associatiu, on poder desenvolupar noves idees i buscar noves 
fórmules que millorin la vida dels nostres ciutadans. 
El capítol d’ingressos es caracteritza per la previsió d’un augment dels ingressos per 
impostos directes, motivat principalment per l’augment de l’IBI urbà que vol dir més 
pressió al ciutadà, i tot seguit per l’augment de l’IAE. Els indirectes com l’ICO van a la 
baixa i s’entén per la cojuntura del mercat immobiliari i aquí poc podem dir. 
Les previsions d’ingressos per taxes, preus públics i altres en general van a la baixa, 
només destaquen la previsió d’augment d’ingressos per la recaptació de multes per 
infraccions de circulació, que augmenten un 33,33%; esperem que sigui més per 
l’eficiència en la recaptació que no pas per la pressió que es faci sobre els ciutadans. 
L’ocupació de la via pública amb terrasses també incrementa un 33,33% i l’ocupació 
del sòl i subsòl un 1,07. La venda dels materials inservibles per a la recollida selectiva, 
i que tot s’ha de dir també augmenta, no estaria gens malament que l’ajuntament 
pogués premiar el compromís dels ciutadans i fer un descompte al servei de recollida 
d’escombraries, segurament la ciutadania en aquests temps tan convulsos ho agrairia. 
En relació als ingressos previstos provinents de l’Estat, la Generalitat o la Diputació, no 
podem passar per alt quina és la reina de les retallades, que en certa manera es 
denoten les transferències corrents en matèria d’ocupació, que respecte a l’exercici 
anterior cauen en torn a un 92%; si l’any passat vam tenir al voltant de 464.000 euros 
per destinar-ho a plans d’ocupació, aquest només es preveu que ens arribin en torn a 
38.000 euros o és l’esforç que creiem que farà l’ajuntament. Jo crec que aquí no 
podem estar callats, l’equip de govern de Martorell, per molta camaraderia que tingui 
amb el govern de Convergència i Unió a la Generalitat, el que ha de dir alt i clar és que 
la Generalitat s’està equivocant i que si alguna cosa fa falta ara és desenvolupar les 
polítiques actives en matèria d’ocupació, treball i reactivació econòmica, que 
evidentment el que necessitem és la seva ajuda. En aquests pressupostos que es 
presenten sembla que la Generalitat ni està ni se l’espera, i s’ha de dir que sí que 
potser hem de comptar amb les nostres pròpies forces, però que les coses no es fan 
soles, fa falta direcció, gestió i voluntat política per tirar endavant un projecte, i potser 
aquí el que estem fent és donar continuïtat a més del mateix. 
Bé, per acabar donar una bona notícia i és que s’ha d’agrair que la Diputació de 
Barcelona aposti per millorar la realitat del dia a dia dels municipis, ja que les seves 
aportacions contribuiran a fer inversions necessàries, com per exemple en el nostre 
cas fer el programa d’inversions i actuacions prioritàries a la via pública, les obres al 
Molí fariner, creiem que és una bona aposta en matèria de promoció econòmica o de 
recuperar teixit productiu; la reforma i les millores a les places públiques i a la plaça a 
l’antic hospital. Tot i així s’ha de dir que ningú ha d’esperar grans inversions per al 
2013, ni obres de gran transcendència per aquest any 2013. El proper any segueix 
sent un any d’austeritat i amb unes transferències per fer inversions que cauen al 
voltant d’un 57%, i uns pressupostos on també es desprèn que l’ajuntament no està 
per endeutar-se gaire i aplica prudència, reduint un 37,63% els préstecs que vol dir 
entorn a 1.043.000 euros. 
Respecte a la despesa doncs el més important és que es conservin els llocs de feina, 
s’ha dit que això és una prioritat, nosaltres creiem que sí que ho ha de ser i el que no 
podem és continuar augmentant les xifres de l’atur, que aquí a Martorell precisament 
dins de la comarca no és que estigui en la millor de les xifres, que hem de lluitar amb 
aquesta correcció d’aquest tant per cent que surt per sobre del 16%. Bé, el que hem 
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d’intentar és d’alguna manera doncs donar servei també a les persones que pitjor ho 
estan passant en aquests moments, i també buscar oportunitats per apaivagar les 
conseqüències de la crisi. 
En les despeses les variacions a la baixa més notables són les inversions que cauen 
un 36% i entorn a un 9% les despeses de personal. Les despeses de personal 
principalment motivades per la falta de plans d’ocupació, de les transferències que 
podíem esperar d’administracions supramunicipals. Hem de dir que també hem trobat 
a faltar una aposta per la millora contínua dels professionals de l’ajuntament, 6.000 
euros no dóna per molt, per formar-los i tampoc per garantir la qualitat que 
precisament es vol abanderar; és una assignatura pendent i d’alguna manera haurien 
de consignar aquesta millora contínua dels professionals que treballen a la casa. 
Respecte a les despeses en bens corrents i serveis, tot i que augmenten lleugerament, 
valorem positivament la contenció en la despesa pel què fa referència a les relacions 
institucionals, el protocol, la publicitat i la propaganda. És significatiu i s’ha de dir que 
augmenti un 9,34 la despesa que representa pagar els interessos dels préstecs, però 
bé, és normal, el preu del diner evidentment cada vegada fa més difícil que un pugui 
fer previsions a llarg termini.  
Respecte a les transferències corrents destacar la creació d’una partida d’ajuts 
extraordinaris a les famílies: 60.000 euros que celebrem, així com l’augment de la 
partida de suport a entitats ambientalistes amb 4.400 euros, i molt tímidament però 
valorable el suport a iniciatives com El roure, Associació Hàbitat i el Projecte rius, 
Martorell amb el gat urbà, subvencions a les escoles verdes, tot plegat no arriba a 
5.400 euros però més val això que res. 
En relació a les transferències de capital per inversions, com deia, les inversions 
cauen un 36%, sent la partida més notable la destinada a la millora d’equipaments 
municipals i via pública sense perdre de vista la millora de processos a través de la 
inversió en informàtica que creiem que també pot ser important. 
La subvenció a façanes i ascensors torna a ser testimonial amb 20.000 euros poc es 
podrà fer, poc podran reformar els veïns i acollir-se a aquestes millores, però bé, s’han 
volgut mantenir, més val que hi siguin que no que es quedin a zero. 
Respecte al Patronat doncs aquí evidentment és on està la part més complicada per 
poder posicionar-se de manera favorable en un pressupost com aquest, i és que la 
previsió d’ingressos ve acompanyada amb la pujada de taxes i preus públics que 
sempre hem intentat denunciar i amb la que no estem d’acord. No estem d’acord amb 
que es facin els increments a les llars d’infants, a l’escola de música, aquests preus 
diguéssim que s’han traslladat al CIES, al cap i a la fi no podem confiar que tot l’esforç 
l’ha de fer el ciutadà, o l’han de fer els treballadors de l’ajuntament, també fa falta 
imaginació, fan falta idees, i fa falta que hi hagi un govern que vulgui liderar un projecte 
que transformi Martorell amb el que li agradaria que fos i no el que és. 
Respecte al capítol IV podem valorar positivament que hi ha un increment, ens referim 
en aquest cas al patronat, un increment d’un 11% aproximadament, on s’han posat 
nom i cognoms a cada partida, però no oblidem que tot i així estem parlant d’una 
baixada respecte al 2011 entorn a un 20% del que eren els pressupostos d’aleshores. 
No podem estar d’acord amb que el suport a les entitats veïnals passi de 15.000 euros 
el 2011, a 12.000 els 2012 i a 7.500 aquest 2013, poca cosa podran fer les entitats 
veïnals amb aquest pressupost i crec que ara més que mai necessitem que el teixit 
associatiu pugui ser promotor d’iniciatives, i puguin donar una mica d’empenta al 
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municipi i a la situació en la que ens trobem. L’ajut al menjador, doncs ens hagués 
agradat trobar una quantia econòmica millor, sabem que el 2011 venim de 10.000 
euros per ajuts al menjador, van passar a 5.000 el 2012 i ara tornem a estar en 5.000 
euros, creiem que fa falta ajudar, precisament és ara quan s’han de destinar més 
recursos en aquestes transferències, per donar suport a la situació a la que ens està 
derivant i que estan patint els ciutadans amb aquest context de crisi. 
S’ha de dir que creiem que és insuficient, que precisament és ara quan s’han de fer les 
apostes més agosarades. Veiem també que hi ha hagut unes transferències que s’han 
minimitzat com són les transferències a famílies i institucions en matèria d’esport, que 
passen de 145.000 a 131.000, amb una caiguda d’un 10%; les subvencions a les 
famílies en situació de crisi amb una caiguda d’un 28, i no han estat capaços o jo com 
a mínim no l’he vist on era la partida del suport a les famílies per al transport adaptat, 
no l’hem vist, potser és que té una altra denominació i en tot cas ens agradaria aclarir 
si aquesta partida de suport a les famílies per al transport adaptat està dintre el 
pressupost. 
Veiem que la cooperació exterior continua baixant i bé, podem celebrar que hem 
recuperat la partida d’ajuts als llibres de text escolar amb 25.000 euros, i iniciatives de 
garantir la suficiència alimentària a través de Caritas o Creu Roja amb 17.500 euros 
que creiem que també és de valorar. 
En definitiva creiem que aquest pressupost és un pressupost que passarà sense pena 
ni glòria i el que manifesta és una manca d’ambició i d’idees perquè Martorell 
esdevingui un poble on iniciem un rumb cap al creixement, cap a la millora i cap al 
manteniment del benestar. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: intentaré contestar les preguntes que han 
fet i que he pogut sentir. En principi amb el Sr. Bargués la primera pregunta que he 
agafat aquí parlava de l’estat d’execució dels impostos i preguntava si és que els 
imports pressupostats aquest any responen a la recaptació real que hi ha hagut durant 
l’any 2012. Doncs bé això ho dir amb aquesta mateixa frase l’interventor en el seu 
informe d’intervenció que vostè té i que no el deu haver llegit, allà ho diu concretament. 
En el cas dels impostos, tant uns com els altres, el que s’ha fet ha estat no refiar-se del 
padró, sinó mirar exactament quina ha estat la recaptació que hi ha hagut l’any anterior 
i per tant fer una projecció d’aquesta recaptació; la diferència entre padró i recaptació 
és els impagats, per tant en aquest cas tot i anant a la recaptació realment feta apuja 
respecte als anys anteriors. Aquest tema dels impostos també l’ha parlat el Sr. Arpal i 
parla que la pujada més forta és a l’IBI, però Sr. Arpal vostè recordarà que és per 
l’aplicació del 10% posada pel govern central del Sr. Rajoy, per tant en això sí que no 
en tinc cap culpa, en això és la imposició que va fer el Sr. Rajoy de pujar l’IBI un 10% 
per a tots aquells municipis que tenien la revisió cadastral anterior a l’any 92 em fa 
l’efecte, nosaltres és del 87 per tant seguint les directrius que ens dóna el govern 
central vam fer aquesta pujada, trobo molt estrany que vostè em critiqui això. 
El Sr. Bargués i el Sr. González Abad també m’han parlat de les multes, que si afany 
recaptatori, que si pugen un fotimer; amb les multes ens passava una cosa molt 
concreta i és que les multes tota la vida s’han posat, el que passa és que es pagaven 
molt poc. Què em fet en aquest cas?. En aquest cas el que hem fet ha sigut passar la 
recaptació de les multes de trànsit o de les multes d’aparcament a la Diputació. Què 
succeïa?. Que nosaltres teníem la possibilitat de cobrar les multes a la gent de 
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Martorell, i les multes cobrades a la gent de fora de Martorell sinó pagaven 
voluntàriament ens era impossible recaptar-les; l’increment aquest de recaptació és 
per la recaptació a través de la Diputació de les multes posades bàsicament, als de 
Martorell també eh, bàsicament a gent que no teníem accés al seu cobrament amb 
executiva i que ens ho farà la Diputació. Per tant no és que posem més multes és que 
en cobrarem més de les que es posen. 
Respecte al tema del patronat que em parla de les factures de l’any següent, home no 
tinc per més que recordar-li que en l’època en que vostès estaven al govern va haver-
hi un any que van traspassar 900.000 euros d’un any a un altre. No és un traspàs ben 
bé eh, no és ben bé un traspàs, això el que succeeix és que hi ha una part de factures 
que potser sí que ja les podríem tenir, però una part de factures que arriben més tard 
del tancament, aleshores sempre hi ha factures. Aquest any també per poder netejar el 
pressupost de coses estranyes, perquè sinó es van imputant a les partides normals, és 
el que passava el 2012 i llavors perds una mica de vista què et costen aquestes coses. 
El què hem fet ha estat separar, per recomanació de l’interventor, també separar 
aquestes partides i dir: miri, tot el que vingui d’anys anteriors anirà a aquestes partides 
específiques, així podrem controlar exactament quin és el cost que hi ha aquest any 
sense coses que vinguin d’anys anteriors. 
El Sr. Arpal no he acabat d’entendre què em volia dir amb el patronat, però la realitat 
és que el pressupost del patronat si li traiem els 2 milions d’euros de préstec que li farà 
l’ajuntament, que és un préstec de tresoreria; això vol dir que avui et deixo els diners i 
tu me’ls has de tornar abans de final d’any, és un préstec de tresoreria a retornar. Per 
tant si li treu aquest préstec de tresoreria i li treu aquestes partides que són separades 
de factures, que haurien de ser al 2012 i se’n van a parar al 2013, el pressupost del 
patronat baixa també, també baixa, i és normal perquè els ingressos han de baixar per 
força, estem en una manca d’ingressos total, per tant al final de tot acaben baixant. 
Als senyors d’Iniciativa només els hi haig de dir que ja m’agraden els brindis al sol i el 
que vostès fan habitualment és un brindis al sol igual que han fet ara mateix, això és 
un brindis al sol, això de: jo trauria això, això i això i ho posaria aquí, aquí i aquí. Bé, jo 
diria que és un brindis al sol però del tot, perquè aquí ja m’hi posa les despeses 
postals i aquestes coses; escolti bé hem d’enviar comunicacions a la gent, per 
exemple els hi hem d’enviar els rebuts que han de pagar els seus impostos, tot això 
vostè ja m’ho treia; molt bé, un brindis al sol com cada any estem acostumats, que 
vostès excepte quan governen que aleshores aquest brindis al sol no el solen fer. 
Al Sr. González també dir-li que el tema de l’import pressupostat d’IBI i IAE li dic el 
mateix que al Sr. Bargués, l’informe de l’interventor ho diu clarament com està tret i per 
tant no és que haguem posat més ingressos dels normals sinó que venen després de 
veure quina ha estat la recaptació de l’any 2012, per tant és una xifra totalment 
assumible i totalment arribable. 
Em parla que hi troba a faltar una partida de plans d’ocupació, els plans d’ocupació no 
estan pressupostats perquè no els teníem concedits a l’hora de fer el pressupost, 
nosaltres els hem demanat, de fet sabem que ens donaran plans d’ocupació per un 
valor d’uns 130.000 euros, no sé dir-li ara exactament però em sembla que és un valor 
així de moment. Si després ens donen més plans d’ocupació els anirem incorporant al 
pressupost però mentre no els tinguem no els podem incorporar al pressupost, la 
convocatòria va sortir fa dos mesos em sembla recordar, per tant els hem demanat 
quan els tinguem els anirem incorporant al pressupost.                                                                            
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El discurs final de que falta imaginació i idees, a veure, això no es pot desmarcar de 
l’estat de crisi que hi ha a tot el país, per tant podem tenir molta imaginació però si no 
tenim ingressos no podrem fer gran cosa més, i el que ens falta realment són els 
ingressos per finançar coses que tothom voldríem fer, en aquest cas no caldria pas 
tenir gaire idees, amb fer més aportacions a Serveis socials n’hi hauria prou, només 
que poguéssim tenir més ingressos probablement estendríem més el tema de 
benestar. De fet en la meva primera intervenció els he dit que en el cas que tinguem 
estalvis amb altres partides que hi seran, i que des de benestar social ens diguin que 
necessiten diners, tenim la ferma convicció que aquests diners estalviats aniran a 
parar a Serveis socials.  
Quant al tema del transport adaptat, abans sortia com una subvenció a les famílies de 
transport adaptat però ara el que fem és pagar-ho a la Creu Roja, la Creu Roja se’n 
encarrega i nosaltres paguem la diferència entre el que li costa el servei a la Creu Roja 
i el que paguen els usuaris, la diferència és el que paga l’ajuntament i aquí en el 
pressupost ho trobarà com una subvenció a la Creu Roja, aquest és el motiu pel qual; 
nosaltres ho anàvem pagant a la Creu Roja però apareixia com subvencions a les 
famílies i no és així ha de ser a la Creu Roja.  
Després recordar-li també que en el patronat hi ha tres partides: una que és transport 
de Serveis socials bàsics, transport de Serveis de teràpia ocupacional i transport del 
Centre de dia, aquestes partides surten amb aquestes mateixes xifres apart d’aquesta 
de la Creu Roja que li he explicat.  
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: hem exposat els nostres punts de discrepància 
aquest vespre i la nostra més clara preocupació per la deriva del PMSAP, com 
organització reguladora de recursos, fins aquí les nostres no coincidències; ara amb el 
que sí coincidim plenament és que aquests pressupostos són els seus, per tant no 
podem ni tan sols abstenir-nos amb la proposta que ens fan avui. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: Sr. Casasayas el que per a vostè és un 
brindis al sol per a nosaltres és una qüestió de prioritats. Per a vostè és un brindis al 
sol prescindir del personal i de confiança?. De l’enllumenat de Nadal?. Invertint en 
estalvi energètic?. Invertint en una jardineria sostenible?. No comprar revistes, baixar 
la partida de publicitat i propaganda. Per a vostè això és un brindis al sol?. I aquests 
diners posar-los en recolzament a les famílies, beques menjador, subvencions a les 
llars d’infants, plans d’ocupació, polítiques actives d’ocupació, ajuts a la dependència, 
programes d’ajuda a l’habitatge. Això és un brindis al sol?. Això és qüestió de 
prioritats, les seves prioritats són unes i les nostres són unes altres, i els números 
quadren, si vol li passem euro a euro. A més, és un brindis al sol no complir acords de 
Ple?. Això també és un brindis al sol?. Perquè aquí ja n’han dit dos i després en vindrà 
un altre. Tarifació social, jardineria autòctona i sostenible, això també és un brindis al 
sol?. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: per no allargar-nos molt més només 
manifestar que no donarem suport a aquest pressupost des del partit Socialista, 
insistim que és un pressupost per al 2013 que està marcat per l’austeritat, per la 
manca d’ambició, i precisament per la voluntat de voler generar noves oportunitats i 
minimitzar les conseqüències de la crisi que pateixen molts dels martorellencs. És un 
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pressupost que ens presenta el govern de CiU on s’està traslladant la pressió a les 
butxaques dels ciutadans a través de l’IBI, a través dels increments de les taxes i 
preus públics de llar d’infants, escoles de música, arts i oficis, el Centre d’esport i salut. 
No hem recuperat la tarifació social o alguna cosa que pugui ajudar aquelles 
situacions, diguéssim, de més risc. I bé, jo volia posar com exemple coses que es 
poden fer i com a mínim estic veient des de municipis veïns que ho fan; per exemple 
Cornellà ha fet un préstec, un préstec de 2 milions d’euros que ha pivotat amb un 
acord social per pal·liar els efectes de la crisi per als seus ciutadans, i a més a més ha 
volgut implicar la seva societat civil, ha buscat el compromís cívic perquè la gent des 
del voluntarisme i des de les iniciatives personals puguin minimitzar precisament 
aquestes efectes. Jo ja sé que és difícil recuperar 2.000.000 d’euros o endeutar-se 
amb 2.000.000 d’euros en un municipi com nosaltres, però sí que es pot fer un acord 
social i buscar la complicitat del teixit associatiu, perquè cadascú pugui mirar el veí del 
costat i intentar resoldre i ajudar en allò que pugui no?. Rehabilitació del comerç, 
dinàmiques de xarxa ciutadana que ens poguessin ajudar a apaivagar aquesta 
situació.  
Veiem com Abrera per exemple suporta les pujades de l’aigua, és a dir, no traslladen 
les iniciatives que es fan des de l’ACA i són capaços de suportar-les ells mateixos, per 
evitar que allò arribi als ciutadans. O per exemple a Molins on governa Convergència i 
en lloc de traslladar un 20% d’increment a les escoles bressol, el que fa governant és 
intentar fer una pujada però raonable i no repercutir tota la falta de recolzament que 
s’està rebent en el municipalisme per part de la Generalitat. Sabem que són temps 
complicats, però sabem que hi ha governs propers, municipis aquí a la vora que estan 
prioritzant i estan prenent decisions polítiques en benefici dels ciutadans, i és el que 
esperem nosaltres també dels nostres governants o la gent que li toqui assumir 
responsabilitats. Aquí el que hem vist fins a la data és que qualsevol retallada o 
iniciativa que ha vingut del govern central del partit Popular, o de Convergència de la 
Generalitat, s’ha traslladat de manera immediata cap als ciutadans.  
Per tant insistim que aquest pressupost és un pressupost que passarà a la historia 
sense pena ni glòria i que bé, nosaltres el que volem és un govern fort, un govern que 
tiri endavant projectes de futur i que realment representi una millora substancial per a 
la gent que viu aquí a Martorell, i que mica en mica puguem guanyar oxigen i que 
puguem tirar endavant, per refer-nos d’aquest context tan complicat on qui més qui 
menys està afectat. Res més, confiar d’alguna manera que els temps millorin i bé, 
intentar que l’equip de govern que té la responsabilitat faci els més encerts possibles i 
que intenti minimitzar les seves errades, de totes maneres el nostre vot en aquest punt 
de l’ordre del dia seria negatiu i votarem en contra del pressupost. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: tots vostès semblen oblidar que quan en 
algun lloc, i això alguna vegada els hi havia explicat, es parla que s’ha fet una reducció 
de qualsevol partida, mai cauen amb que darrera del comentari que aquella partida 
s’ha reduït hi ha gent també, en aquest cas aquesta gent de Cornellà ho fan molt bé, 
suposo, però no han fet com nosaltres que no han fotut ningú al carrer, això no ho han 
fet, nosaltres hem mantingut, la gent que tenia feina ha seguit tenint feina aquí a 
l’ajuntament. Hem amortitzat les places que s’han jubilat; hem amortitzat places que 
estaven desocupades, però no hem agafat a ningú i l’hem indemnitzat perquè se’n 
vagi al carrer, i això aquests senyors de Cornellà que ho fan molt bé eh però foten la 
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gent al carrer, cosa que aquí no ho hem fet i és la prioritat que els hi vam dir que 
tindríem. Serà un pressupost sense pena ni glòria però amb la mateixa gent que 
estava ocupada a l’any 2010, la mateixa gent, no haurem fotut ningú fora, cosa que 
crec jo que és molt important. 
Quan em parla de les llars d’infants de Molins, que fa un esforç l’Ajuntament de Molins 
o l’aigua a Abrera, jo el convido que miri, perquè nosaltres ho vam fer en el seu 
moment, els preus que tenen les llars d’infants a Molins i el preu que paguen l’aigua a 
Abrera, i se’n donaran compte que ells ajuden molt però perquè tenen uns preus 
absolutament molt més elevats que els que es paguen aquí Martorell. El primer de tot 
és no deixar augmentar tot el que haurien de ser els preus i aleshores no cal buscar 
ajudes; quan aquests pobles que vostè m’esmenta tenen unes tarifes molt més 
elevades evidentment que potser, jo no sé si és veritat o no m’ho crec perquè vostè 
m’ho diu, potser tenen alguna ajuda a fer, però el primer és que el preu sigui l’adequat 
i no sigui exorbitat. És veritat que aquí Martorell han pujat els preus, és veritat, però tot 
i amb això els preus que s’estan pagant aquí Martorell, pels serveis que dóna 
l’ajuntament, són uns preus que estan absolutament per sota la mitja de la comarca, 
Hem estat molt curosos a fer això, d’això no ens en recordem però sí és així, tenim els 
preus més barats que el promig de la comarca i no fotem ningú al carrer. 
Quan jo li parlo de brindis al sol és perquè vostè barreja coses, quan li explico això, diu 
partides i aquestes partides darrera tenen gent; diu: escolti doncs els eventuals fora. 
Són gent que vostè acomiadaria?. És això el que faria?. Això són acomiadaments 
també, clar desseguida hi som amb això, són gent que aniria a l’atur també. Doncs si 
mantenim que a l’atur no hi volem enviar gent doncs no hi volem enviar gent, ni uns ni 
els altres. I quan li dic que m’hi barreja les despeses postals, m’hi barreja les diferents 
despeses que m’ha dit, ha d’analitzar què hi ha dintre aquesta partida perquè és molt 
fàcil dir-ho, però nosaltres hem de comunicar a la gent les coses que fa l’ajuntament, 
perquè tenim l’obligació de comunicar-los-hi. Nosaltres hem plantejat un pressupost en 
època de crisi, és un pressupost que ha costat de fer, és veritat ha costat de fer, els 
interessos cada vegada pugen més, per això vist els interessos que hi ha hem optat 
per no endeutar-nos més del mínim imprescindible, i per tant procurem que sigui un 
pressupost que no ens hipotequi pels anys següents, cosa que molts ajuntaments no 
podran dir. Per tant també els hi he dit, i ho repeteixo aquí, si Serveis socials ens diuen 
que tenen mancança de diners i tenim estalvis en alguns capítols que ja sabem que 
n’hi hauran, ja sabem que n’hi hauran però que estem obligats a pressupostar-los de la 
manera que els hem pressupostat, aquests diners podran anar a Serveis socials i ho 
veuran aquí en el Ple, perquè probablement hagi de ser via modificació 
pressupostària. Per tant seguim dient que tenim un pressupost que segur que el 
podíem fer diferent, segur, hi ha molts tipus de pressupost, però que estem orgullosos 
d’haver fet el pressupost que hem fet, de mantenir els llocs de treball que hem 
mantingut, i que el que ens toqui respectar les lleis sigui un tema d’increpar-nos trobo 
que no és de rebut, tots ho saben quines lleis s’han de complir, per tant nosaltres hem 
optat per complir-les. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor i 10 vots en 
contra dels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER 
GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO 
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SIMÓN CABRERA, FRANCESC ARPAL MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, acorda: 
 

I.- L’article 168 del Text refós 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals 
estableix que el pressupost dels ens locals serà format pel seu President i al mateix 
s’hi adjuntaran una memòria explicativa, la liquidació del pressupost de l’any anterior, 
del pressupost de l’exercici actual referida al menys als sis primers mesos, així com un 
avançament de la liquidació a 31 de desembre, l’annex de personal i l’annex de les 
inversions a realitzar en l’exercici. 
 
II.- D’altra banda l’organisme autònom del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a 
les persones de Martorell ha remès al President el pressupost de l’entitat que està 
conformat pels mateixos documents que els corresponents a l’Ajuntament. 
 
III.- La societat mercantil Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal, S.L., ha enviat al 
President el seu estat de previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2013. 
 
IV.- Sobre els estats pressupostaris i comptables establerts en els paràgrafs anteriors 
l’Alcalde ha format el pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 
2013 que ha estat prèviament informat per la Intervenció. 
 
        Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Martorell 
per a l’exercici 2013, format pel pressupost de l’Ajuntament, el pressupost del Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i l’estat de previsions 
d’ingressos i despeses de la Societat Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal, S.l., 
amb el detall que tot seguit s’especifica:  

 
   AJUNTAMENT  PMSAP GESSOL SL TOTAL 

Estat de d'ingressos         

Cap 1 Impostos directes     14.993.291  €      14.993.291  € 

Cap 2 Impostos indirectes          300.000,00  €      300.000,00  € 

Cap 3 Taxes, preus públics i altres ingressos       4.451.600  €       3.109.274  €        104.172  €    7.617.046  € 

Cap 4 Subv i transferències corrents       5.003.681  €       7.520.626  €        22.449  €    7.016.756  € 

Cap 5 Ingressos patrimonials          135.000  €              20.048  €         125.048  € 

Cap 6 Alienació inversions reals                       -   € 

Cap 7 Subv i transferències de capital          250.000  €           250.000  € 

Cap 8 Actius financers 2.000.000  €                    -   € 

Cap 9 Passius financers       1.730.000  €   2.000.000  €    1.730.000  € 

      

 TOTALS     28.863.572 €     12.649.948 €      126.621 €  32.032.141  € 

  

 
 
 
 
 
 
 
    

      

   AJUNTAMENT   PMSAP   GESSOL SL  TOTAL 
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Estat de despeses         

Cap 1 Despeses de personal     8.405.400  €       5.544.760  €        29.476  €  13.969.636  € 

Cap 2 Béns corrents i serveis    6.709.560  €       4.515.627  €        53.482  €  11.230.669  € 

Cap 3 Despeses financeres       1.172.215  €             40.000  €        12.300  €     1.194.515  € 

Cap 4 Subv i transferències corrents       5.752.323  €          549.561  €          771.884  € 

Cap 6 Inversions reals       2.145.000  €                           2.145.000  € 

Cap 7 Subv i transferències de capital            20.000  €              20.000  € 

Cap 8 Actius financers  2.000.000  €                     -   € 

Cap 9 Passius financers       2.659.074  €  2.000.000  €        31.200  €    2.690.274  € 

      

 TOTALS     28.863.572 €     12.649.948 €     126.458  €  32.031.978  € 

 
        Segon: Exposar al públic aquest acord juntament amb la documentació que 
integra el projecte del Pressupost General de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 
2013, durant un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la 
publicació de l’anunci d’exposició pública al Butlletí oficial de la Província de Barcelona 
i al tauler d’anuncis, per tal que les persones interessades el puguin examinar i 
presentar reclamacions davant del Ple. 
 
        Tercer:  Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l’exercici 
2013, sense necessitat d’un nou acord plenari, si durant el termini d’exposició pública 
no s’han presentat reclamacions. 
 

      3.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I DEL QUADRE DE LLOCS 
DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, 
EXERCICI 2013. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 de desembre de 2012. 

 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: aquest punt també parla de l’aprovació de la 
plantilla per a l’any 2013. Modificacions que hi ha hagut a la plantilla de l’ajuntament: 
hem amortitzat una plaça d’auxiliar administratiu per jubilació de la persona; hem 
amortitzat una plaça d’un peó d’aigües per baixa voluntària del treballador, i hem 
amortitzat dues places de porters d’escoles per jubilació dels treballadors que 
l’ocupaven, tot i que la plaça aquesta estarà ocupada per gent del patronat 
posteriorment, però la plaça a l’ajuntament quedarà amortitzada per jubilació. Hem 
incrementat 5 hores la jornada de la tècnica de medi ambient i hem incrementat 2 
hores la jornada d’una gravadora de dades, això és tot el que hem fet amb la plantilla 
poden veure que no hem fotut ningú al carrer. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: estem alineats amb l’optimització dels 
recursos humans i amb l’objectiu de mantenir la plantilla, i sobretot amb l’educació 
d’aquests mitjans als serveis que prestem, per això a aquesta no votarem en contra 
però tampoc els donarem suport ja que no han tingut en compte ni la resta de grups 
municipals, ni els comitès, ni a la junta de personal. 
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-El Regidor Sr. ALCALDE diu: veig que s’està fent molt dificultós continuar amb el Ple, 
si no milloren les condicions ens veurem obligats a suspendre’l. Intentem-ho. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: en dos anys el pressupost de despeses de 
personal de l’ajuntament ha disminuït bastant, sobre un 20%, quasi 2 milions d’euros, i 
això ha estat degut principalment en part a la retallada del sou del 5% dels funcionaris 
del govern Zapatero, que sembla que el govern Socialista no hagi aquí mai retallat res 
i, d’altra banda també a les diferents amortitzacions que ens han anat fent i a les 
adequacions de jornades. En aquests anys s’ha de dir que s’ha perdut gaire bé un 8% 
de la plantilla. La junta de personal es queixa en el seu informe, i considero que amb 
bastant raó, que l’amortització de places de categoria superior elimina possibilitat de 
promoció interna, tenint en compte que les responsabilitats en aquest cas no 
desapareixen ja que algú les ha d’assumir. D’altra banda l’atorgament de plusus per 
dur a terme tasques de categoria superior és evident que no és la millor solució, ja que 
a l’atorgar-se de forma arbitrària acaba generant també greuges comparatius i els hi 
posaré uns quants exemples. A la plantilla de personal de l’exercici d’enguany, el del 
2012, entre d’altres vostès van amortitzar una plaça de sergent de la Policia local i en 
canvi al mes de març van haver de fer una selecció interna d’accés a cap operatiu, 
quan aquesta figura és una figura que no existeix que se l’han inventat vostès, i la 
seva selecció, la selecció que vostès van fer va ser interna quan això tampoc és legal, 
ja que d’haver-ho fet de forma legal s’hagués hagut d’ofertar de forma pública. D’altra 
banda també a la plantilla de la Policia local ens consta que hi ha 7 caporals, però en 
realitat n’hi ha dos més, dos més que estan habilitats quan això tampoc és legal ja que 
aquestes dues places no estan a la plantilla orgànica i per tant no hi pot haver dotació 
pressupostària per elles. També tenim dos agents que tenen una dedicació exclusiva a 
l’ajuntament, que legalment no poden cobrar cap mena de gratificació més; aleshores 
per quina raó aquests dos agents estan també cobrant un plus en aquest cas per tenir 
el torn partit?. Per tant dic que té raó la Junta de personal quan manifesta que 
l’atorgament de plusus no és la millor solució. Tampoc considerem que sigui raonable 
el tractament retributiu que es vol fer als porters de les escoles en funció de pertànyer 
o no a la plantilla de l’ajuntament o a la del patronat, tenen diferents salaris per 
realitzar la mateixa feina, o també el que se’ls ha plantejat als treballadors de la 
brigada. Estem d’acord que en els temps actuals hem de mirar d’optimitzar els 
recursos públics de la millor manera possible, però aquests considerem que també 
han de ser justos i equitatius, i és prou evident que els que vostès ens proposen doncs 
la veritat és que no ho són. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: l’any 2012 el Comitè d’empresa els hi va 
dornar un vot de confiança, vot de confiança que vostès han trencat, i aquest any sí 
que els hi presenten un informe desfavorable a la seva política de personal que 
subscrivim totalment. En termes generals i per no allargar-nos massa l’informe diu el 
següent: continuen eliminant places i sobrecarregant a les persones que queden a 
l’ajuntament; a la plantilla de l’ajuntament hi ha 12 persones amb jornada parcial, entre 
elles destaca la cap de medi ambient. La secció de la gestió tributària ha quedat 
integrada per personal majoritàriament auxiliar administratiu, que ha de fer tasques 
que són superiors a la seva plaça professional. S’eliminen possibilitats de promoció 
interna; en lloc de consolidar places atorguen plusus sovint de manera arbitrària; 
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potencien la inestabilitat de la plantilla. El que els hi demanem és una adequació de les 
jornades parcials perquè no continuïn perdent poder adquisitiu i rebent un càstig 
addicional. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: nosaltres és evident que si no donem 
recolzament al pressupost del 2013, difícilment podem donar recolzament a aquesta 
iniciativa que es presenta d’aprovació de plantilla perquè una cosa va amb l’altra, i a 
més a més amb un informe com el que ha presentat el personal. Avui estem assistint a 
un espectacle amb aclamacions de: “suelta la pasta, suelta la pasta”, “manos arriba 
esto es un atraco”. Clar, vostès parlaven que a Cornellà han fotut gent al carrer, que 
ho dubto, i a més a més ho diuen vostès però sembla que aquí no és que estiguin les 
coses molt bé, com a mínim em dóna la sensació ara que miro per la finestra i el que 
està passant aquí avui. En tot cas jo crec que el que hi ha és una manca de sensibilitat 
i que tan de bo es pogués encomanar alguna cosa del que passa a municipis 
termeners on, s’ha de dir, governen Socialistes i ho fan d’una altra manera i amb una 
sensibilitat especial cap als ciutadans i cap als treballadors que donen serveis. Escolti 
hi ha ajuntaments que posen 2 milions damunt la taula per generar ocupació, la 
ocupació que no li dóna la Generalitat eh, o sigui que això és una aposta i això es fa a 
altres municipis. En tot cas el que sí que vull dir al partit Popular és que bé, que vulgui 
acusar als Socialistes de fer retallades, jo el que diria és que no sé, que pensin en el 
seu líder el Mariano, el Mariano hauria de dimitir per incomplir quasi la totalitat del seu 
programa: la reforma laboral, la pujada de l’IRPF, la pujada de l’IVA; per favor, que el 
partit Popular vulgui dir o donar lliçons del que ha fet o no ha fet el partit Socialista, no 
sé, potser ells haurien de veure el que estan fent i quina és la sensibilitat que 
demostren cap a Catalunya i els catalans cada vegada que treuen a passejar el Sr. 
Wert o portant a terme iniciatives com les que estan portant a terme des del govern 
central que no fa més que centralitzar i posar en una situació més crítica i més difícil 
als ajuntaments, això és el que està passant, per tant lliçons poques. 
Bé, el nostre vot en tot cas serà negatiu com he avançat i no pas pel què serien els 
moviments que s’han plantejat, de l’amortització de places per administratius o, 
diguéssim, per jubilació, sinó perquè es evident que alguna cosa no s’està fent aquí bé 
i aquest govern ha de replantejar quines són les seves directrius per aquest 2013 
perquè no pinta bé. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor,  9 vots en contra 
dels senyors/es 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 ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO, i                      
1 abstenció formulada pel senyor ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, acorda: 
 
Vista la proposta d’aprovació de la Plantilla de personal de la corporació, formulada 
per l’Alcaldia mitjançant la Memòria de data 30 de novembre de 2012, així com els 
informes que figuren a  l’expedient. 
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        Primer:  Aprovar la Plantilla de personal i el Quadre de Llocs de treball de 
l’Ajuntament de conformitat amb el detall següent: 
 

 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL 

 
 

 

NÚM. PLACES DENOMINACIO   GRUP PROV.             VACANTS 
 

 
I) PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA 

 

 

A) HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 
 

 
1    Secretari     A1   0 
1    Interventor     A1   1 
1    Tresorer     A1   1 
  

 
B) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
        

 
B.1) Subescala Tècnica 
 

3   Tècnics d'Administració General         A1   0 
 

 
B.2) Subescala Administrativa 
 

5   Administratius     C1   1 
 

 
B.3) Subescala auxiliar 
 
23   Auxiliars administratius   C2   2 
   (2 reserv. discapacitat i 1 a amortitzar) 
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B.4) Subescala Subalterna 
 
4   Conserges-Ordenances   Agr.Prof.  0 
   (1 reserv. discapacitat) 

  
 

 
C) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 

 
C.1) Subescala Tècnica 
 

C.1.1)  Classe de Tècnics Superiors 
 
1   Tècnic d’Arxiu     A1   1 
 
C.1.2) Classe de Tècnics Diplomats 
 

4   Arquitectes tècnics    A2   2 
1   Treballador/a social       A2   0 
1   Encarregat Sistema Informàtic  A2   0 
 
C.1.3) Classe de Tècnics Auxiliars 
 

2   Delineants     C1   0 
   (1 reserv. discapacitat) 

1   Tècnic de Recaptació    C1   0 
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C.2) Subescala Serveis Especials 
 

C.2.1) Classe Policia Local 
 

1   Inspector     A2   0 
1   SotsInspector     C1   0 
2   Sergents                           C1                         0 
7   Caporals     C2   0 
35         Agents      C2   4 
 
C.2.2) Classe de comeses especials 
 
1   Agutzil Notificador    Agr.Prof.  0 
 

C.2.3) Classe de personal d'oficis 
         
1   Oficial Conductor    C2   0 
1   Oficial Electricista    C2   0 
1   Peó brigada serveis    Agr.Prof.  0 
          

 
TOTAL FUNCIONARIS DE CARRERA = 98 
 

 
 

 

NÚM. PLACES DENOMINACIO    GRUP  VACANTS 
 

 
II) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 

 
 
A) DEDICACIÓ COMPLETA 
 

2   Tècnics Superiors Arquitectes  A1   0 
1   Tècnic Superior Enginyer   A1   1 
1   Lletrat Encarregat RR.HH   A1   0 
2   Arquitectes Tècnics    A2   1 
1   Tècnic de Medi Ambient   A2   0 
1   Tècnic de Joventut    A2   0 
1   Tècnic d'Ocupació Juvenil   A2   0 
1   Tècnic de Seguretat Ciutadana 

   i Protec. Civil     A2   0 
1   Tècnic de Mercats, Comerç i Consum A2   0 
1   Tècnic d'Ensenyament   A2   0 
1   Tècnic de Participació Ciutadana  A2   1 
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1   Tècnic de Sistemes    A2   1 
2            Treballadors Socials                A2   0 
1   Psicòleg                                    A2   0 
1   Educador Social    A2   1 
1   Educador Social    C1   0 
1   Tècnic Auxiliar de Gestió Patrimonial C1   0 
1   Tècnic Auxiliar d'Informàtica   C1   0 
1   Tècnic Aux. de mercats, comerç i consum C1   0 
1   Tècnic Auxiliar de serveis municipals i  

   Medi ambient     C1   0 
1   Tècnic Aux. d’Ensenyament                 C1   1 
1   Tècnic Aux. de Compres                      C1   1 
2   Tècnic Aux. de Treball                      C1   2  
2   Auxiliars de Serveis Municipals  C2   0 
6           Auxiliars administratius                            C2   3 
1   Auxiliar de Serveis Tècnics   C2   0 
1   Auxiliar d'Informàtica    C2   0 
1   Auxiliar de Mercats, Comerç i Consum C2   0 
1   Auxiliar d'Informació    C2   0 
1   Auxiliar de Serveis Socials   C2   0 
1   Treballadora Familiar    C2   0 
1   Monitora suport Serveis Socials  C2   0 
1   Oficial conductor    C2   0 
3   Oficials jardiners    C2   0 
2   Oficials paletes    C2   1 
4   Oficials electricistes    C2   1 
2   Oficials conductors-mecànics  C2   0 
1   Oficial pintor     C2   0 
1   Oficial de sanejament    C2   0 
1   Oficial de cementiri    C2   0 
1   Monitor vigilant del Parc Forestal  C2   0 
1   Conserge ordenança                           Agr.Prof.  0 
11   Peons      Agr.Prof.  1 
5   Porters d'escoles (2 reserv. discapac.) Agr.Prof.  2 
1   Conserge ordenança    Agr.Prof.  1 
1   Vigilant de mercats    Agr.Prof.  0 
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B) DEDICACIÓ PARCIAL 
 
1   Tècnic superior de Medi Ambient  A1   0 
1   Tècnic de Treball    A2   0 
1   Encarregat del Servei d'Informació Juvenil C1   0 
1   Treballadora familiar    C2   0 
1   Auxiliar del Servei d'Informació Juvenil C2   0 
1   Gravador de dades    C2   0 
3          Monitors de suport de Serveis Socials C2   3 
1   Monitor/a de suport d’Ensenyament  C2   1 
1   Agent local de ciutadania i diversitat  C2   1 
1                                Vigilant de Mercat                                       Agr.Prof.                     1 

 
TOTAL PERSONAL LABORAL = 89 
 

 
 

NÚM. PLACES DENOMINACIO      VACANTS 
 

 

III) PERSONAL EVENTUAL  
 

 
1   Cap de Gabinet de l'Alcaldia      0 
1   Cap de Premsa i Comunicació     0 
 

 
TOTAL PERSONAL EVENTUAL= 2 
 

 QUADRE DE LLOCS DE TREBALL 
 

PERSONAL FUNCIONARI 
 

DENOMINACIÓ LLOC DEPENDÈNCIA 
ESCALA, SUB.,  
CLASSE 

GRUP 
NIV. 
 CD 

IMPORT C.E. 
MENSUAL 

OBSERVAC. 

Cap Servei  
Secretaria i Patronats 

 
Secretaria 

 
Habilit. Nacional 

 
A1 

 
30 

 
3.081,41 € 

Patronat 
929,89 € 

Cap Servei Intervenció Intervenció Habilit. Nacional A1 30 2.419,08 € 
Patronat  
267,56 € 

Cap Servei Tresoreria Tresoreria Habilit. Nacional A1 26 1.453,45 €  

Cap Secció Patrimoni  Admó. Gral.     
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Governació i Srv.Grals. 
Dedicació Patronats 

 
Secretaria 

Tècnica 
T.A.G. 

A1 24 1.753,33 € Patronat 
421,34 € 

 
Cap Secció Urbanisme 
I Contractació 

 
Secretaria 

Admó. Gral. 
Tècnica 
T.A.G. 

 
A1 

 
24 

 
1.331,99 € 

 

Cap Negociat Obres,  
Indústries, Disciplina  
Urbaníst.i Medi Ambient 

 
 
Secretaria 

Admó. Gral. 
Tècnica 
T.A.G 

 
A1 

 
22 1.175,25 €  

 
 
Tècnic d’arxiu 

 
 
Secretaria 

Admó. Especial 
Tècnica 
Tèc. superiors 

 
A1 

 
22   631,09 €  

 
Inspector 
 

 
 
Policia Local 

Admó. Especial 
Serv. Especials 
Policia Local 

 
A2 

 
22 1.913,32 € 

 
Especial 
dedicació 

 
Encarregat Sistema  
Informàtic 

 
 
Informàtica 

Admó. Especial 
Tècnica 
Tècnic diplomat 

 
 
A2 

 
 
20 

 
 
1.230,94 € 

 

 
Arquitecte tècnic –  
Cadastre 

 
 
Serveis Tècnics 

Admó. Especial  
Tècnica 
Tècnic Diplomat 

 
 
A2 

 
 
20 

 
 
   872,30 € 

 

 
Arquitecte tècnic - 
Inspecció obres i activ. 

 
 
Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
Tècnica 
Tècnic Diplomat 

 
 
A2 

 
 
20 

 
 
   867,11 € 

 

 
Arquitecte tècnic  

 
 
Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
Tècnica 
Tècnic Diplomat 

 
 
A2 

 
 
20 

 
 
   862,89 € 

 

 
Arquitecte tècnic 

 
 
Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
Tècnica 
Tècnic Diplomat 

 
 
A2 

 
 
20 

 
 
   862,89 € 

 

 
Treballador/a Social 
Coord. Serveis Socials 

 
 
Serveis Socials 

Admó. Especial 
Tècnica 
Tècnic Diplomat 

 
 
A2 

 
 
20 

 
 
1.207,35 € 

Adscripció 
Patr. Mpal. 
SAPM (*) 

Cap Negociat Ingressos 
I pagaments 
Tresoreria Patronats 

 
 
Tresoreria 

Admó. Gral. 
Administrativa 
Administratiu 

 
 
A2/ C1 

 
 
20 

 
 
1.675,24 € 

 
Patronat 
540,21 € 

 
1 Sotsinspector 
 

 
Policia Local 

Admó. Especial 
Serv. Especials 
Policia Local 

 
C1 

 
21 1.627,99 € 

 
 

 
1 Sergent 
 

 
 
Policia Local 

Admó. Especial 
Serv. Especials 
Policia Local 

 
 
C1 

 
 
21 

 
 
1.402,71 € 

 
 

 
1 Sergent 
 

 
 
Policia Local 

Admó. Especial 
Serv. Especials 
Policia Local 

 
 
C1 

 
 
20 

 
 
1.436,36 € 

 

Cap de Grup del  
Servei de Recaptació  

 
 

Admó. Especial 
Tècnica 

 
 

 
 

 
 

 
Cap Recap. 
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Tècnic Recaptació Tresoreria Tècnic Auxiliar C1 18 1.365,25 € 266,77 € 

 
Cap de Grup de 
Pressupostos 

 
 
Intervenció 

Admó. Gral. 
Administrativa 
Administratiu 

 
 
C1 

 
 
18 

 
 
1.098,48 € 

 

 
Administratiu/iva 
Recursos Humans 

 
Recursos  
Humans 

Admó. Gral. 
Administrativa 
Administratiu 

 
 
C1 

 
 
18 

 
 
   938,91 € 

 

 
Cap de Grup  
Urbanisme i Contract. 

 
 
Secretaria 

Admó. Gral. 
Administrativa 
Administratiu 

 
 
C1 

 
 
18 

 
 
   779,35 € 

 

Cap de Grup d’Obres, 
Indústries, Disciplina 
Urban. I Medi Ambient 

 
 
Secretaria 

Admó. Gral. 
Administrativa 
Administratiu 

 
 
C1 

 
 
18 

 
 
   779,35 € 

 

 
 
Delineant 

 
 
Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
Tècnica 
Tècnic auxiliar 

 
 
C1 

 
 
18 

 
 
   756,05 € 

 

 
 
Delineant 

 
Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
Tècnica 
Tècnic auxiliar 

 
 
C1 

 
 
18 

 
 
   756,05 € 

 
Reservada 
Discapacitat 

 
7 caporals 
Policia Local  

 
 
Policia Local 

Admó. Espec. 
Serv. Especials 
Policia Local 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
1.195,11 € 

 
33,47 € 
Carnet B2 

 
34 agents 
Policia Local 

 
Policia Local 

Admó. Espec. 
Serv. Especials 
Policia Local 

 
 
C2 

 
 
14 

 
 
   998,00 € 

 
33,47 € 
Carnet B2 

 
1 agent  
Policia Local 

 
 
Policia Local 

Admó. Espec. 
Serv. Especials 
Policia Local 

 
 
C2 

 
 
14 

 
 
   964,54 € 

 

Auxiliar Administratiu 
Arxiu  
Dedicació patronats 

 
 
Secretaria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   982,70 € 

Res. Discap. 
Patronats 
353,37 € 

Auxiliar Administratiu 
Actes i acords 
Dedicació patronats 

 
 
Secretaria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   964,07 € 

Res. Discap. 
Patronat 
334,74 € 

Auxiliar Administratiu 
Tresoreria 
Dedicació patronats  

 
 
Tresoreria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   830,18 € 

 
Patronats 
200,85 € 

Oficial electricista 
Enllumenat i edificis 
Públics 

 
Serveis  
Municipals 

Admó. Especial 
Serv. Especials 
Personal d’oficis 

 
 
C2 

 
 
12 

 
 
  765,77 € 

 

Oficial cond. Brigada 
Serveis Generals 
 

 
Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
Serv. Especials 
Personal d’oficis 

 
 
C2 

 
 
12 

 
  
   721,42 € 

 

 
Auxiliar Administratiu 
Gabinet Alcaldia 

 
 
Gabinet Alcaldia 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
  936,74 € 

Secretària 
Alcaldia 
307,41 € 
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Auxiliar Administratiu 
Estadística  
 

 
 
Secretaria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 
 

 
Auxiliar Administratiu 
Registre General 

 
 
Secretaria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

2 Auxiliars Administ. 
Serveis Generals  
I Governació 

 
 
Secretaria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

Auxiliar Administratiu 
Indústries i  
Medi Ambient 

 
 
Secretaria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

Auxiliar Administratiu 
Obres i Disciplina  
Urbanística  

 
 
Secretaria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

 
2 Auxiliars Administ. 
Recursos Humans 

 
Recursos  
Humans 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

 
Auxiliar Administratiu 
Serveis Socials 

 
Serveis  
Socials 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

Adscripció 
Patr. Mpal. 
SAPM (*) 

 
3 Auxiliars Administ. 
Intervenció 

 
 
Intervenció 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

 
3 Auxiliars Administ. 
Gestió Tributària 

 
 
Tresoreria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

 
Auxiliar Administratiu 
Policia Local 

 
 
Policia Local 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

 
Auxiliar Administratiu 
Compres 

 
 
Compres 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

 
Auxiliar Administratiu 
Tresoreria 

 
 
Tresoreria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

 

 
Auxiliar Administratiu 
Recaptació 

 
 
Tresoreria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   629,33 € 

 

 
 
3 Conserges orden. 

 
Recursos 
Humans 

Admó. General 
Subalterna 
Conserges orden. 

 
 

Ag.Prf. 

 
 
10 

 
 
   568,72 € 

 

 
 
Conserge ordenança 

 
Recursos 
Humans 

Admó. General 
Subalterna 
Conserges orden 

 
 
Ag.Prf. 

 
 
10 

 
 
   568,72 € 

 
Reservada 
Discapac. 



 31 

 
 
Agutzil notificador 

 
Recursos 
Humans 

Admó. Especial 
Serv. Especials 
Comeses Espec. 

 
 
Ag.Prf. 

 
 
10 

 
 
   568,72 € 

 
 

 
Peó Brigada  
Serveis Generals 

 
Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
Serv. Especials 
Personal d’oficis 

 
 
Ag.Prf. 

 
 
10 

 
 
   568,72 € 

 

 

PERSONAL LABORAL 
 

 

    DENOMINACIÓ 
 

 
DEPENDÈNCIA 

 
       CATEGORIA 

 

EQUIPAR. 

  GRUP 

 
 OBSERVACIONS 

DEDICACIÓ COMPLETA 
    

Cap d’Àrea  
Territori i Sostenibilitat 

 
Serveis Tècnics 

 
Tècnic Superior 

 
A1 

 

 
Enginyer municipal 

Serveis 
Municipals 

 
Tècnic Superior 

 
A1 

 

Lletrat encar. Recursos 
Humans i Patronats 

Recursos 
Humans 

 
Tècnic Superior 

 
A1 

 

Arquitecte superior Serveis Tècnics Tècnic Superior A1  

Arquitecte tècnic Serveis Tècnics Tècnic Grau Mig A2  

Arquitecte tècnic Serveis Municipals Tècnic Grau Mig A2  

Tècnic Medi Ambient Medi Ambient Tècnic Grau Mig A2   

Tècnic de Joventut Joventut Tècnic Grau Mig A2 Adscripció PMSAPM (*) 

Tècnic Segur.Ciutadana 
I Protecció Civil 

 
Governació 

 
Tècnic Grau Mig 

 
A2 

 

Tècnic d’Ocup. Juvenil Joventut Tècnic Grau Mig A2 Adscripció PMSAPM (*) 

Tècnic d’Ensenyament Ensenyament Tècnic Grau Mig A2 Adscripció PMSAPM (*) 

Tècnic Mercats,  
Comerç i Consum 

 
Comerç 

 
Tècnic Grau Mig 

 
A2 

 

Tècnic de Participació  
Ciutadana 

Participació  
Ciutadana i Cooper. 

 
Tècnic Grau Mig 

 
A2 

 
Adscripció PMSAPM (*) 

Tècnic de Sistemes Informàtica Tècnic Grau Mig A2  

 

 

    DENOMINACIÓ 
 

 
DEPENDÈNCIA 

 
       CATEGORIA 

 

EQUIPAR. 

  GRUP 

 
 OBSERVACIONS 

2 Treballadors/es Socials Serveis Socials Tècnic Grau Mig A2 Adscripció PMSAPM (*) 

Psicòleg/oga Serveis Socials Tècnic Grau Mig A2  Adscripció PMSAPM (*) 

Tècnic auxiliar de 
Gestió Patrimonial 

 
Secretaria 

 
Tècnic auxiliar  

 
C1 
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Tècnic auxiliar Inform. Informàtica Tècnic auxiliar C1  

Tècnic auxiliar Mercats, 
Comerç i Consum 

 
Comerç 

 
Tècnic auxiliar 

 
C1 

 

Tècnic auxiliar Serveis 
Mpals. I Medi Ambient 

Serveis 
Municipals 

 
Tècnic auxiliar 

 
C1 

 

Tècnic auxiliar  
d’Ensenyament 

 
Ensenyament 

 
Tècnic auxiliar 

 
C1 

 

Tècnic auxiliar  
de Compres 

 
Compres 

 
Tècnic auxiliar 

 
C1 

 

2 Tècnics auxiliars  
de Treball 

 
Treball 

 
Tècnic auxiliar 

 
C1 

 

1 Educador Social Serveis Socials Educador Social A2 Adscripció PMSAPM (*) 

1 Educador Social Serveis Socials Educador Social C1 A extingir 
Adscripció PMSAPM (*) 

2 Auxiliars  
Serveis Municipals 

Serveis 
Municipals 

 
Auxiliar Administratiu 

 
C2 

 

Auxiliar Serveis Tècnics Serveis Tècnics Auxiliar Administratiu C2  

2 Auxiliars administratius Serveis Tècnics Auxiliar Administratiu C2  

2 Auxiliars administratius Policia Local Auxiliar Administratiu C2  

Auxiliar administratiu Secretaria Auxiliar Administratiu C2  

Auxiliar administratiu Medi Ambient Auxiliar Administratiu C2  

Auxiliar d’Informàtica Informàtica Auxiliar C2  

Auxiliar de Mercats, 
Comerç I Consum 

 
Comerç 

 
Auxiliar Administratiu 

 
C2 

 

Auxiliar d’informació Recursos Humans Auxiliar Administratiu C2  

Auxiliar de Serv. Socials Recursos Humans Auxiliar Administratiu C2  

Treballadora familiar Serveis Socials Treballadora Familiar C2 Adscripció PMSAPM (*) 

Monitor Serv. Socials Serveis Socials Monitor   Adscripció PMSAPM (*) 

2 Oficials paletes 
Brigada d’Obres 

Serveis  
Municipals 

 
Oficial  

 
C2 

 

4 Oficials Electricistes Serveis Municipals Oficial C2  

Oficial pintor Serveis Municipals Oficial  C2  

3 Oficials jardiners Serveis Municipals Oficial  C2  

2 Oficials 
Conductors Mecànics 

Serveis 
Municipals 

Oficial 
Conductor mecànic 

 
C2 

 

Oficial de sanejament Serveis 
Municipals 

Oficial  C2  

Oficial de cementiri Serveis Municipals Oficial  C2  

Oficial conductor Serveis Municipals Oficial    

Monitor vigilant 
Del Parc Forestal 

Medi 
Ambient 

 
Monitor 

 
C2 

 

Conserge ordenança Recursos Humans Conserge Ag.Prf.  

8 Peons de la Brigada 
De Serveis Generals 

Serveis  
Municipals 

 
Peó 

 
Ag.Prf. 

 

1 Peó de la Brigada     
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De Serveis Generals 
Plus conductor 

Serveis  
Municipals 

 
Peó 

 
Ag.Prf. 

 
Peó jardiner 

Serveis 
Municipals 

 
Peó 

 
Ag.Prf. 

 

 
Peó pintor 

Serveis 
Municipals 

 
Peó 

 
Ag.Prf. 

 

 
Porter 

Col·legi 
V. Aleixandre 

 
Porter 

 
Ag.Prf. 

Reserv. Discap. 
Adscripció PMSAPM (*) 

 
Porter 

Col·legi 
J.R. Jiménez 

 
Porter 

 
Ag.Prf. 

Reserv. Discap. 
Adscripció PMSAPM (*) 

 
Porter 

Col·legi  
Educació espec. 

 
Porter 

 
Ag.Prf. 

 
Adscripció PMSAPM (*) 

Porter CEIP Lola Anglada Porter Ag.Prf. Adscripció PMSAPM (*) 

Porter CEIP Mercè Rodoreda Porter Ag.Prf. Adscripció PMSAPM (*) 

1 Conserge-ordenança Ensenyament Conserge Ag.Prf. Adscripció PMSAPM (*) 

Vigilant de mercat Comerç Vigilant Ag.Prf.  

DEDICACIÓ PARCIAL 
    

Tècnic sup. Medi Amb. Medi Ambient Tècnic superior A1  

Tècnic de Treball Treball Tècnic Grau Mig A2  

Encarregat Servei 
Informació Juvenil 

 
Joventut 

 
Encarregat 

 
C1 

 
Adscripció PMSAPM (*) 

Treballadora familiar Serveis Socials Treballadora familiar C2 Adscripció PMSAPM (*) 

Auxiliar Servei 
Informació Juvenil 

 
Joventut 

Auxiliar  
Administratiu 

 
C2 

 
Adscripció PMSAPM (*) 

Gravador de dades Tresoreria Auxiliar Administratiu C2  

3 monitors/es de 
Serveis Socials 

 
Serveis Socials 

 
Monitors 

 
C2 

 
Adscripció PMSAPM (*) 

1 Monitor/a de suport  
d’Ensenyament 

Ensenyament Monitor/a C2  
Adscripció PMSAPM (*) 

1 Agent local de  
Ciutadania i diversitat 

 
Serveis Socials 

 
Agent local 

 
C2 

 
Adscripció PMSAPM (*) 

1 Vigilant Mercats  Comerç  Vigilant  Ag.Prf.  

 
III) ANNEX-I 
 
 

 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL SERVEI: AIGÜES DE MARTORELL 
 

 

 

NÚM. PLACES DENOMINACIO    GRUP  VACANTS 
 

 

I) PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA 
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A) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 

 

A.1) Subescala tècnica 
 

A.1.1) Classe de Tècnics Diplomats 
 

1    Enginyer Tècnic    A2   0 
  
 

A.2) Subescala Serveis Especials 
 

A.2.1) Classe de personal d’oficis 
 

1    Vigilant (reserv. discap.)   Agr.Prof.  0 
 

 

TOTAL FUNCIONARIS DE CARRERA = 2 
 

 
 

 

NÚM. PLACES DENOMINACIO    GRUP  VACANTS 
 

 

II) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 

 

 

A) DEDICACIÓ COMPLETA 
 

1   Oficial segona administratiu   C1   0 
1   Auxiliar administratiu    C2   0 
2   Oficials paletes    C2   0 
1                                Oficial lampista                                             C2                                               0 
1   Oficial de magatzem    C2   0 
1   Oficial lector     Agr.Prof.  0 
 

 

TOTAL PERSONAL LABORAL= 7 

 
QUADRE DE LLOCS DE TREBALL: Aigües de Martorell 
 

DENOMINACIÓ LLOC ESCALA, SUB., CLASSE GRUP 
NIV. 
 CD 

IMPORT  
C.E. ANY 

OBSERVAC. 

 Admó. Especial     
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Cap tècnic del 
Servei d’Aigües 

Tècnica 
Tècnic diplomat 

A2 20  1.148,35 € 

 
 
Vigilant 

Admó. Especial 
Serveis Especials 
Personal d’oficis 

 
 
Ag.Prf. 

 
 
10 

 
 
   568,72 € 

 
Guàrdies 

Res. discap. 
 

PERSONAL LABORAL 
 

 

    DENOMINACIÓ  

 

 
       CATEGORIA 

 

EQUIPAR. 

  GRUP 

 
 OBSERVACIONS 

Oficial Administratiu Oficial segona C1  

Auxiliar administratiu Auxiliar administratiu C2  

Oficial lampista Oficial  C2  

Oficial paleta Oficial  C2  

Oficial paleta Oficial  C2  

Oficial magatzem Oficial  C2  

Oficial lector Oficial  C2  
 

        Segon:  Disposar la publicació de la Plantilla aprovada al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP), juntament amb el resum del Pressupost Ordinari per a l'any 2013, i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), com a condició inexcusable 
per a la seva efectivitat. 
 
        Tercer: Donar compte del present acord, dins del termini de 30 dies següents a 
l'aprovació, a  l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes 
corresponents. 
 
      4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE 
MARTORELL, EXERCICI 2013. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 de desembre de 2012. 

 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: ens trobem amb el mateix cas però en el 
patronat, en aquest cas les úniques dues modificacions que hi ha és l’amortització 
d’una plaça de professor de dibuix i arts plàstiques amb dedicació parcial, una persona 
que s’ha jubilat; i segona una plaça de conserge d’esports de personal de temporada, 
amb dedicació parcial, passa a personal estable, són els únics dos canvis que hi ha a 
la plantilla. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: els treballadors del patronat es van trobar 
la mateixa resposta que ens vam trobar els grups municipals quan vam revisar les 
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taxes i ordenances fiscals; informes a mitges, informes incomplets, un informe que no 
justifica els canvis proposats, etc. El gravant del patronat respecte a l’ajuntament és la 
seva gestió caòtica, la seva gestió caòtica que porta que un 40% són contractes de 
jornada parcial, més de la meitat és personal que no està fix; gestió caòtica que porta 
un augment de les càrregues de treball, els treballadors encara estan esperant la 
negociació de l’adequació de les jornades parcials del patronat d’Esports. En el 
pressupost a més es pot apreciar una externalització o privatització de serveis del 
patronat. El capítol I, Personal, baixa 146.000 euros i el II, Serveis a empreses 
externes, puja 377.000 euros, un altre acord de Ple que trenquen, vam quedar que els 
serveis no serien externs sinó que els farien treballadors de l’ajuntament, una altra 
vegada. El patronat en dos anys ha perdut 51 treballadors, això no volem que continuï 
així. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: només per posicionar el vot, igualment que 
hem fet en el punt anterior, votarem en contra en relació a l’aprovació de la plantilla del 
patronat per raons que ja s’han exposat aquí. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor, 9 vots en contra 
dels senyors/es 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 ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO, i                      
1 abstenció formulada pel senyor ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, acorda: 
 
La plantilla de personal ha de comprendre tots el llocs de treball degudament 
classificats, reservats a funcionaris de carrera, personal laboral i eventual, segons 
disposen el núm. 1 de  l'article  126  del  text  refós  de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local (aprovat  pel  Reial  Decret legislatiu  781/1986,  de 18 
d’abril), l’article 90 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local,  l’article 282 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d' abril), i l'article  25  del  Decret 214/1990, 
de 30 de  juliol,  pel  qual s' aprova  el  Reglament  de personal al servei  de  les  
entitats locals. 
 

D’acord amb l’article 9, núm. 6 dels estatuts del Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell, correspon al consell rector proposar a l’òrgan 
competent de l’Ajuntament l’aprovació de la plantilla del personal del Patronat. En 
compliment d’aquest precepte, el consell rector del Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell, en la sessió celebrada el dia 10 de desembre de 
2012, va aprovar la seva plantilla de personal per a l’exercici 2013. 
 

Segons l’article 5, lletra i), dels esmentats estatuts, l’Ajuntament de Martorell ostenta, 
entre d’altres facultats de tutela, la d’aprovar la plantilla de personal d’aquest Patronat. 
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        Primer: Aprovar la plantilla de personal del Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell (organisme autònom local dependent de 
l’Ajuntament de Martorell) per a l’exercici 2013, el contingut de la qual a continuació es 
transcriu: 
 
SERVEIS GENERALS:  
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Director Tècnic i d’Administració 1  1 0 0 0 

Responsable d’Area 6 6 0 2 0 

 Oficial 2a. Adm. 1 1 0 0 0 

Administratiu 3 3 0 0 0 

Auxiliar Administratiu 2 2 0 0 0 

 
ENSENYAMENT:                       
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Director (llar infants) 2 2 0 1 0 

Educador (llar infants) 38 29 9 19 9 

Docent 1 1 0 1 0 

Conserge 5 3 2 0 2 

 
 
BENESTAR SOCIAL:    
Serveis Socials Serveis Generals                     
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Coordinador 1 1 0 0 0 

Conductor 1 1 0 0 0 

Acompanyant de transport especial 1 0 1 0 1 

Auxiliar Administratiu 1 1 0 1 0 

Conserge (2 reserv.minusv.) 4 2 2 1 1 

 
Serveis Socials Bàsics                      
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Treballador Social 3 3 0 3 0 

Educador Social 2 2 0 2 0 

 
Centre Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)                     
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Psicòleg 4 2 2 2 0 

Logopeda 1 0 1 0 1 

Metge especialista 1 0 1 0 0 

Fisioterapeuta 2 1 1 0 1 

Treballador Social 1 1 0 0 0 

Educador terapeuta 1 0 1 0 0 

 
Servei Teràpia Ocupacional                      
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Monitor especialitzat 3 3 0 2 0 

Auxiliar de monitor 1 1 0 1 0 
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Servei Ocupacional d’inserció                      
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Monitor  1 1 0 1 0 

 
Centre Especial de Treball                      
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Monitor industrial 2 2 0 2 0 

Treballador disminuït 20 20 0 0 0 

 
Serveis Socials de Suport Integració Laboral:                      
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Psicòleg 1 0 1 0 0 

Treballador social 1 0 1 0 1 

Monitor 1 1 0 0 0 

Coordinador àrea disminució psíquica 1 1 0 1 0 

 
 
MITJANS DE COMUNICACIÓ:  
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Cap Tècnic 1 1 0 0 0 

Tècnic especialista control i so 1 1 0 0 0 

Redactor 5 5 0 2 0 

 
ESPORTS:  
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Secretari tècnic 1 1 0 0 0 

Metge 2 0 2 0 1 

Auxiliar Administratiu 1 1 0 1 0 

Monitor 23 10 13 3 12 

Monitor socorrista 6 3 3 2 3 

Mantenidor 4 4 0 2 0 

Conserge 11 9 2 6 2 

 
Personal de temporada: 
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Monitor específic 17 0 17 0 17 

Conserge 3 0 3 0 3 

 
CULTURA:  
Cultura Serveis Generals:                      
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

Tècnic Cultura 1 1 0 0 0 

Oficial 2ª Administratiu 1 1 0 0 0 

Auxiliar Administratiu 1 1 0 1 0 

Conserge (3 reserv.minusv.) 7 6 1 3 1 

 
Escoles Municipals: 
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Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

 Prof. llenguatge musical i piano 6 2 4 2 2 

 Prof. Clarinet 1 0 1 0 0 

 Prof. Trompeta 1 0 1 0 0 

 Prof. Violí 1 0 1 0 0 

 Prof. Flauta 1 0 1 0 0 

 Prof. Guitarra 2 0 2 0 2 

 Prof. Harmonia 1 1 0 0 0 

 Prof. Contrabaix 1 0 1 0 1 

 Prof.lleng.musical 1 0 1 0 1 

 Prof. Bateria 1 0 1 0 1 

 Prof. baix elèctric 1 0 1 0 1 

 Prof. guitarra elèctrica 1 0 1 0 1 

 Prof. Sensibilització Musical 1 0 1 0 1 

 Prof. Dibuix i arts plàstiques 3 0 3 0 1 

 Prof. Labors i brodats 1  0 1 0 0 

 Prof. tall i confec. I costura 1 0 1 0 0 

 Prof. idiomes  4 0 4 0 4 

               
Biblioteques:                          
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

 Aux.Adm.Biblioteca  1  0 1 0 0 

 Aux.Tec.Biblioteca 2 2 0 0 0 

 
Museus: 
Denominació Nombre Ded.tot. Ded.parc. Vac.ded.tot Vac.ded.p. 

 Tècnic Sup. Museus   2  1 1 0 1 

 Monitor de Museus  3 0 3 0 1 

 

 
        Segon:  Disposar la publicació de la plantilla aprovada en el punt anterior al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona juntament amb el resum del pressupost 
general de la Corporació per a l'exercici 2013, i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, com a condició inexcusable per a la seva efectivitat. 
 
        Tercer: Donar compte del present acord, dins del termini de 30 dies següents a 
l'aprovació, a  l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
        5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2013.  
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 de desembre de 2012. 

 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: una vegada més els companys d’Iniciativa 
per Catalunya Verds van fer una sèrie d’al·legacions que no ha calgut fer cap 
consideració política, perquè tècnicament es desfan totes com el sucre a l’aigua; no 
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tenen cap tipus de suport tècnic, no tenen cap tipus de rigor i per tant amb l’informe 
tècnic que hi ha a la Tresoreria n’hi ha prou com per dir: escolti’m, no hi ha cap 
al·legació d’aquestes que han fet que serveixi per res. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: una vegada més, com vostè diu, 
Iniciativa per Catalunya Verds va fer propostes a les seves taxes i als seus preus 
públics, el què passa és que nosaltres potser ho teníem mal entès; potser teníem 
entès que aquí es feia política, i potser si no cal fer política i tot és tècnic potser que 
vinguin uns quants interventors i no cal fer res més, perquè aquí els hi fem propostes 
que vostès no han volgut ni negociar. Fem propostes per la pujada de l’IBI, per a la 
bonificació de l’IBI per aquelles persones que perden el seu habitatge i això no és 
negociable; fem propostes per a la gent que perd la seva vivenda, escolti parlem-ne, 
avui mateix hi ha una moció en aquest sentit, parlem-ne. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: per posicionar el vot. Votarem en contra de la 
resolució, bé, no pas de la resolució sinó del que és el tema de la proposta d’aquestes 
taxes, i com a mínim jo amb els companys d’Iniciativa agrair les iniciatives i agrair la 
intencionalitat que passin coses i que en aquest plenari es debatin coses que puguin 
transformar la realitat diguin el que diguin, a vegades els inputs inicials i que puguem 
treballar en un escenari d’això, d’aplicar una mica d’enginy i trobar les solucions, 
diguéssim, tècniques, les solucions legals que facin possible portar a terme iniciatives 
que milloraran la situació als nostres ciutadans. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: quan li dic que es desmunten amb criteris 
tècnics és que es desmunten amb criteris tècnics, perquè proposa coses que no les 
permet la llei, no les permet la llei; per tant de la seva al·legació que no té res a veure 
amb l’ordenança, la primera que diu és: impulsar una política de tarifació social, es va 
aprovar aquí i es farà, un dia o altre es farà, però això no és motiu per presentar una 
al·legació a l’ordenança, però les altres tres, suposo que s’ha llegit el dictamen, vostès 
estan dient: estan duplicant el 10%. Mentida, només li faltava posar a la Tresoreria 
aquí en gros: “mentida” i no escriure res més, encara em tingut la deferència 
d’explicar-los-hi, però és mentida el que diuen, per tant si és mentida és mentida. I 
després la tercera al·legació també si s’ho ha llegit, que ja ho dubto si s’ho ha llegit, la 
tresoreria diu: no es poden reconèixer altres beneficis fiscals als tributs locals que els 
expressament previstos a les normes amb rang de llei. Si està claríssim, si és que no 
es pot fer, si és que és un brindis al sol el que vostè fa, sempre, sempre, sempre; m’és 
igual el que digui la llei jo tiro per aquí, però quan li toca governar no ho fa. I la quarta 
al·legació que parla del tema dels desnonaments també li està explicant, això ja 
existeix tal com diu aquí, hi ha una alternativa que la discutirem després, però hi ha 
una alternativa no tal com vostè ho diu aquí sinó com ho diu la moció, perquè tal com 
vostè ho diu aquí és impossible fer-ho, i si ho llegeix amb detall veurà que la tresorera 
li explica el perquè. Per tant brindis al sol, insisteixo: brindis al sol. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: només és per dir que, bé, vostè amb la 
seva intervenció ja s’ha respost vostè mateix. 
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-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: doncs he respost amb la meva pròpia 
intervenció dient-li que només li faltava a la tresorera posar aquí: mentida, no ho ha 
posat per deferència.  
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor i 10 vots en 
contra dels senyors/es 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 ARPAL MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, acorda: 
 
1. En sessió del ple d’aquest Ajuntament celebrada el dia 15 d’octubre de 2012 es va 

aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que imposen, 

ordenen i regulen impostos i taxes pel proper exercici 2013. 

 
2. L’acord d’aprovació provisional, es va exposar al públic durant trenta dies hàbils, 

mitjançant anunci inserit als taulers d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i de la 

plana web www.martorell.cat, al diari “La Vanguardia” de 18 d’octubre de 2012 i al 

Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 18 d’octubre de 2012. 

 

Dins del termini d’exposició al públic, que va finalitzar el dia 23 de novembre de 

2012, es va presentar reclamació per part del senyor Xavier Gómez Revuelta, amb 

DNI 77628710F, en representació de l’Agrupació Municipal de Martorell d’Iniciativa 

per Catalunya Verds (núm. E2012006657 del registre de la Corporació, de 20 de 

novembre de 2012). 

 

3. La tresorera de l’Ajuntament de Martorell, en data 28 de novembre de 2012, va 

emetre l’informe sobre les al·legacions presentades que a continuació es transcriu: 

 
“Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la resolució de les al·legacions formulades pel senyor Xavier 
Gómez Revuelta, en nom i representació de l’Agrupació Municipal de Martorell 
d’Iniciativa per Catalunya Verds, i en relació a les modificacions de les ordenances 
fiscals número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, i número 5, reguladora 
de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a l’any 
2013 (escrit presentat al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, de data 20 de novembre 
de 2012 i número E2012006657). 
 
Antecedents i fonaments de dret 
 
Primer.- El primer motiu en què es fonamenta l’escrit d’al·legacions és l’incompliment 
d’un acord del Ple municipal de 19 de desembre de 2011, pel qual es va aprovar una 
“Moció per tal d’impulsar una política de tarificació social”. 
 

http://www.martorell.cat/
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Efectivament, l’Ajuntament Ple va acordar per unanimitat l’aprovació de la referida 
Moció, per bé que aquesta no té eficàcia vinculant pel que fa a la modificació de les 
ordenances fiscals. Les mocions no són normes jurídiques, i aquesta Corporació quan 
aprova o modifica les seves ordenances fiscals només està obligada a complir les 
normes jurídiques (lleis i reglaments) que siguin aplicables.  
 
Les modificacions de les ordenances fiscals han estat aprovades per l’Ajuntament Ple 
en compliment del que disposa el RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. És per això que no 
s’ha incorregut en cap motiu de nul·litat.  
 
Conclusió: es proposa desestimar la primera al·legació.  
 
Segon.- Fonamenta l’al·legació segona en què l’article 72 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals indica que el tipus màxim de l’IBI per a béns de 
naturalesa urbana és de l’1,10% i que a l’Ordenança Fiscal de 2013 no s’ha d’incloure 
l’increment previst al Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 
donat que la seva aplicació es duplicaria. 
 
Si bé és cert que l’article 72.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals indica que el tipus màxim de gravamen de l’IBI per als béns de naturalesa 
urbana és l’1,10%, també ho és que l’article 8 del referit Reial Decret 20/2011 disposa 
que “con efectos para los períodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013, 
los tipos de gravamen del IBI aprobados para los bienes inmuebles urbanos con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
haciendas locales, resultarán incrementados en los siguientes porcentajes: 
 
a) El 10% para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de 

valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como 
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 
2002.”   

 
La Ponència de Valors de Martorell ho va ser l’any 1986.  

 
L’article 8.3 del referit RD 20/2011 disposa que el tipus màxim aplicable no podrà ser 
superior a l’establert a l’article 72.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals.  Ara 
bé, per tal de determinar quin és el topall màxim aplicable s’ha de veure el que disposa 
el referit article 72.  
 
Doncs bé, per aplicació del que disposa el punt 3 del referit article 72, es pot 
incrementar el tipus fixat a l’apartat 1, amb els punts que s’indiquen, si concorren 
algunes de les circumstàncies indicades.  
 
En el cas del nostre municipi, seria:  
 

- Per prestar servei de transport col·lectiu de superfície _____________  0,07 
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- Per prestar més serveis dels que s’hi està obligat, segons  
disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril __________________ 0,06 
 

Respecte als criteris d’aplicació de l’article 8 del RDL 20/2011 que fa la Secretaria de 
Estado de Hacienda cal dir: 

- El límit per l’increment del tipus es calcula mitjançant l’aplicació del que 
disposa l’article 72 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
en la seva totalitat.  

- Respecte al tipus del 2013, l’increment no s’ha duplicat, tal i com s’ha vist, 
ja que l’increment del 10% es va fer l’any 2012, si bé no es va recollir a 
l’ordenança ja que estava aprovada.  

- Respecte al tipus aprovat per al 2013 i la seva inclusió a l’ordenança fiscal, 
no ha representat que es dupliqués ja que, com s’ha vist, per al 2012 es va 
aplicar l’1,21% i  per al 2013 l’1,22%. 
 

Així doncs, el tipus màxim que podria aplicar l’Ajuntament de Martorell seria l’1,23%. El 
tipus aprovat és l’1,22%, no superior a l’establert a la Llei reguladora de les hisendes 
locals.  
 
Respecte al béns de naturalesa rústega, l’any 2012 es va aprovar el tipus de 
gravamen de 0,90%, de conformitat amb el que disposa l’article 72.1 del Text refós de 
la LRHL. Així mateix, per als béns de característiques especials el tipus aprovat és el 
que recull l’article 72.2 del mateix Text refós.  
 
Conclusió: Procedeix, per tot l’exposat, desestimar el segon motiu d’al·legació.  
 
Tercer.- Al·legació relativa a la incorporació d’una bonificació del 50% a l’Ordenança 
Fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, per a aquelles persones 
que posin a disposició de l’Oficina Local de l’Habitatge la seva vivenda per tal que 
pugui ser llogada, a un preu just, a persones que tinguin la necessitat de tenir una 
vivenda a preus competitius.  
 
L’article 9 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que no es podran reconèixer altres beneficis 
fiscals als tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei.  
 
Així mateix, disposa que es podran reconèixer els beneficis fiscals que s’estableixin a 
les Ordenances Fiscals en els supòsits expressament previstos per la llei.  
 
La Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus públics, a l’article 18 disposa que no 
s’admetrà, en matèria de taxes, cap benefici tributari excepte a favor de l’Estat i la 
resta d’ens públics territorials o institucionals o com a conseqüència d’allò establert en 
els Tractats o acords internacionals.  
 
Respecte a la possibilitat d’incloure al Pressupost de 2013 una subvenció per aquest 
mateix concepte, cas que no es pugui aprovar la bonificació anterior, cal dir que la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, al seu article 2 disposa que 
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s’entén per subvenció tota disposició dinerària i que compleixi uns requisits, entre els 
quals està el compliment d’un determinat objectiu, execució d’un projecte, acció, 
conducta o situació finançada que tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat 
pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. 
 
L’article 73 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals recull les 
bonificacions obligatòries sense que la proposada a l’al·legació estigui recollida com a 
tal. Tampoc ho està amb les de caràcter potestatiu recollides a l’article 74 del referit 
Text refós. 
 
Conclusió: Procedeix desestimar el tercer motiu d’al·legació. 
 
 
Quart.- El quart motiu d’al·legació demana que s’incorpori una bonificació del 100% al 
l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, per a aquelles unitats familiars que han estat 
desnonades i que s’ha subhastat el seu habitatge.  
 
El RD-Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos, ha modificat el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, afegint a l’article 106 
un nou apartat número 3 que diu:  
 

En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito 
de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con 
ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del 
Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda 
exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. 
 

Aquesta norma va entrar en vigor l’11 de març de 2012, essent per tant d’aplicació des 
d’aquella data per imperatiu legal i encara que no ho reculli de forma expressa 
l’Ordenança Fiscal.  
 
Conclusió: S’ha de desestimar el quart motiu d’al·legació.”   
 
  L’Ajuntament Ple, acorda: 

 

        Primer:. Desestimar les al·legacions formulades envers les modificacions de les 

ordenances fiscals per l’exercici 2013, en base als motius i les raons exposats en 

l’informe transcrit. 

 

        Segon:. Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per 

l’exercici 2013. El contingut de la modificació és el que a continuació es transcriu: 
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A) Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles 

 

Article 5è. Bonificacions 

 

Es modifica el punt 2, bonificacions de caràcter potestatiu, en el sentit d’afegir els trams 

de valors cadastrals a tenir en compte per a l’aplicació de la bonificació.   

 

L’esmentat punt 2 restarà amb el següent redactat: 

 

Bonificacions de caràcter potestatiu: 

a) S’estableix una bonificació a la quota de l’impost a favor dels subjectes passius que 

tinguin la condició de titulars de famílies nombroses o monoparentals. Per gaudir 

d’aquesta bonificació, els interessats hauran de presentar davant l’Ajuntament la 

corresponent sol·licitud, acompanyada de la documentació següent: 

 Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental en vigor. 

 Certificat de la Recaptació de no tenir cap deute pendent de pagament. 

 Certificat d’empadronament a l’habitatge pel qual es sol·liciti la 

bonificació. 

 Fotocòpia de l’últim rebut de l’impost sobre bens immobles corresponent 

a l’habitatge pel que es demana la bonificació. 

Els beneficiaris tindran dret a gaudir d’aquesta bonificació només per l’habitatge on 

tinguin la seva residència habitual. A aquests efectes, es considerarà residència habitual 

aquell habitatge on el beneficiari consti empadronat. 

Aquesta bonificació es concedirà per a l’exercici en que es demani, sempre i quan en la 

data d’acreditament de l’impost s’acompleixin els requisits necessaris  per a gaudir de la 

mateixa; en cas contrari, la bonificació es concedirà per als exercicis vinents. La 

bonificació es concedirà fins a la finalització de la vigència del títol de família 

nombrosa o monoparental,  sent necessària la seva renovació mitjançant una nova 

sol·licitud per poder gaudir de la mateixa en exercicis futurs. 

La transmissió de l’habitatge o el canvi de domicili suposarà la pèrdua automàtica 

d’aquesta bonificació. 

Els trams de valors cadastrals que determinaran el % de la bonificació seran els 

següents: 

 

 

VALOR CADASTRAL  BONIFICACIÓ 

Fins a 50.000 € 60% 

De 50.001 a 80.000 € 40% 

De 80.001 a 150.000 € 30% 

A partir de 150.001 € en endavant 20% 
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Article 7è. Tipus de gravamen i quota 

 

Es modifica el punt 2 modificant el tipus de gravamen dels béns urbans (d’acord amb 

l’article 8, tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles, del Reial Decret-Llei 

20/2011, de 30 de desembre i l’article 72.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), i 

s’afegeix un tipus de gravamen pels béns de característiques especials, restant tal i com 

s’indica a continuació:  

   

2. El tipus de gravamen serà: 

 

 Quan es tracti de béns de naturalesa urbana:   1,22%.  

 Quan es tracti de béns de naturalesa rústica:    0,90%. 

 Quan es tracti de béns de característiques especials:  1,30%. 

 

Article 10è, Règim d’ingrés 

 

Es modifica el punt 3, sobre els fraccionaments de rebuts, en el sentit de que on deia: “- 

La segona part es cobrarà els cinc primers dies hàbils del mes d’octubre”, passarà a dir: 

“- La segona part es cobrarà dins dels cinc primers dies hàbils del mes anterior del 

càrrec en compte dels rebuts domiciliats en comptes bancaris”. 

 

 

B) Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 

Es substitueix tot el redactat de l’ordenança pel que es detalla seguidament: 

 

Article 1.- Fet imposable  

 

1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la 

titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, 

sigui quina sigui la seva classe i categoria.  

 

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els 

registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest 

impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i 

matrícula turística.  

 

3. No estan subjectes a l’impost:  
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a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu 

model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, 

certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.  

 

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega 

útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.  

 

Article 2.- Subjectes passius  

 

1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a 

nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.  

 

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant 

amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a 

l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre 

de contribuents.  

 

Article 3.- Successors i responsables  

 

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 

transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 

pel que fa a l’adquisició de l’herència.  

 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 

estiguin liquidats.  

 

No es transmetran les sancions.  

 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 

jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 

quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  

 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 

deutes pendents.  

 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 

els correspongui.  

 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica 

de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
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3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció 

o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o 

siguin beneficiàries de l’operació.  

 

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 

transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 

cotitulars de dites entitats.  

 

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a 

les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 

d’aquelles.  

 

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  

 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  

 

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  

 

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 

del seu exercici.  

 

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.  

 

7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de 

les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  

 

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de 

les sanciones.  

 

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, 

que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari 

per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.  

 

8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 

previst a la Llei general tributària.  

 

Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
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1. Estaran exempts d’aquest impost:  

 

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la 

defensa nacional o a la seguretat ciutadana.  

 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics 

i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels 

respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva 

extensió i grau.  

 

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus 

funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.  

 

d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis 

internacionals.  

 

e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al 

trasllat de ferits o malalts.  

 

f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no 

puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts 

especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o 

incapacitat física.  

 

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 

als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els 

vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A 

aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal 

en grau igual o superior al 33 per 100.  

 

Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran 

d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent, així com justificar 

la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació 

signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé 

es destinarà al seu transport.  

 

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 

conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 

s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de 

gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  

 

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius 

que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  
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h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 

transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la 

del conductor.  

 

i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció 

Agrícola.  

 

2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de 

l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les 

característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada 

l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.  

 

Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a 

liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la 

sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els 

requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.  

 

3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents 

acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut 

pugui consultar i verificar telemàticament  les dades declarades i consti el consentiment 

de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. 

 

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  

 

1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost, aquells vehicles 

amb una antiguitat superior als 25 anys. 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de presentar davant l’Ajuntament, 

juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa de l’antiguitat del vehicle. 

 

2. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost: 

a) El vehicles elèctrics i bimodals (híbrids). 

b) Els vehicles que utilitzin biocombustibles o gas natural. 

Per poder gaudir d’aquesta bonificació els titulars hauran de sol·licitar-ne la concessió 

acreditant les característiques del vehicle. 

 

Una vegada acordades aquestes bonificacions, s’expedirà document acreditatiu de 

l’acord de la concessió. 

 

Article 6.- Quota tributària  

 

1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient del 1,7840 Aquest coeficient 
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s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de 

pressupostos generals de l’Estat.  

 

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 

vigents en aquest municipi serà el següent: 

 

Potència i classes de vehicles QUOTA EUROS 

A) Turismes  

De menys de 8 cavalls fiscals 22,51 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 60,80 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 128,34 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 155,05 

De 20 cavalls fiscals en endavant 199,81 

B) Autobusos  

De menys de 21 places 148,61 

De 21 a 50 places 211,65 

De més de 50 places 264,57 

C) Camions  

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 75,43 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 148,61 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 211,65 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 264,57 

D) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals 31,52 

De 16 a 25 cavalls fiscals 49,54 

De més de 25 cavalls fiscals 148,61 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 

mecànica 

 

De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 31,52 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 49,54 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 148,61 

F) Altres vehicles  

Ciclomotors 7,89 

Motocicletes fins a 125 cc 7,89 

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 13,50 

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 27,03 

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 54,04 
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Potència i classes de vehicles QUOTA EUROS 

Motocicletes de més de 1.000 cc 108,07 

 

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que 

disposa l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de 

desembre.  

 

Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de 

vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.  

 

Article 7.- Període impositiu i acreditament de l’impost  

 

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera 

adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què es 

produeix aquesta adquisició.  

 

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.  

 

3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es 

prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que 

resten per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.  

 

4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, 

es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la 

part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de 

l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest 

inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu 

posterior desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la 

baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament. 

 

Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la 

imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de 

la recepció per part de l’ajuntament.  

 

5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el 

subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 

4, li correspon percebre.  

 

6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es 

dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que 

finalitzi l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a l’exercici 

següent.  
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Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda no cal 

que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.  

 

Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la 

quota de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article.  

 

Article 8.- Règims de declaració i d’ingrés  

 

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via 

de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de 

circulació del vehicle. Quan no figuri  aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà  

que la competència de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a  

l’Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti  en el Registre de vehicles. 

 

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera 

que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius 

presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es 

comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model 

aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària 

imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui i la seva 

realització. S’aportarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el 

certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el 

codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.  

 

3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de 

l’impost resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.  

 

En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà 

que el pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a 

l’imprès de l’autoliquidació.  

 

4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral 

haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any 

anterior a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la 

Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, 

abans del dia 1 de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de 

l’exercici en curs. 

 

Article 9.- Padrons  

 

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament 

de les quotes anuals de l’impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el 

període de cobrament que fixi l’Ajuntament, que anunciarà per mitjà d’edictes publicats 
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al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es 

cregui més adients. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos 

mesos.  

 

2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es 

realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.  

 

Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit 

i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i 

canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre 

baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.  

 

3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per un termini de vint dies 

comptats des de la data d’inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims 

puguin examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al 

públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i 

produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.  

 

Article 10.- Gestió per delegació  

 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 

contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme 

l’administració delegada.  

 

2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de 

Gestió Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota 

resultant de l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics, en 

aquests cas, des de la web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de 

pagament amb les dades de l’autoliquidació. 

 

3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són 

procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als models de sol·licitud de 

beneficis fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del 

tribut per consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a confirmar 

els requisits per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sol·licitades. 

 

Cas de no constar aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de l’existència 

dels requisits declarats, o si l’esmentada consulta no fos possible, l’interessat haurà 

d’aportar per mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini 

de 10 dies comptats a partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la 

documentació que justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un 

document que acrediti la seva concessió. 
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En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT efectuarà en via de 

gestió tributaria les verificacions i comprovacions corresponents i practicarà les liquidacions que se'n 

puguin derivar.  

 

4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és 

correcta, es procedirà de la següent manera: 

 

a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una 

liquidació complementària. 

 

b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte 

passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut. 

 

5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, 

l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans 

del dia 1 de gener de cada exercici, els rebuts impagats de l’any en curs. 

 

6. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de 

padró li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.  

 

Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 

Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de 

gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals la 

titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que hagin 

delegat les seves facultats en la Diputació.  

 

7. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 

de Barcelona, 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 de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 

tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 

 

Article 11.- Col·laboració social  

 

1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament, 

a l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.  

 

2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:  

 

a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència 

del vehicle i canvi de domicili del titular.  
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b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres 

documents tributaris.  

 

3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors, 

caldrà subscriure el corresponent conveni.  

 

Article 12.- Data d’aprovació i vigència  

 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a ... a ... de ... de ... 

començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2013, i continuarà vigent mentre no se 

n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no 

modificats restaran vigents.  

 

Disposició addicional primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present 

ordenança  

 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre 

a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a 

aquests exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal 

corresponent a l’any en qüestió, i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi 

els requisits que per al seu gaudiment s’hi estableixin. 

  

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 

tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per 

a l’exercici de què es tracti 

 

Disposició addicional segona.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 

posteriors  

 

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma 

de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació 

automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.  

 

 

C) Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

 

Article 4t. Escala de coeficients de ponderació de la situació física de les activitats 

 

S’incrementen els coeficients del punt 4., els quals restaran tal i com es detalla a 

continuació: 
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CATEGORIA DE CARRER PRIMERA SEGONA INDUSTRIAL 

COEFICIENT DE PONDERACIÓ 

DE LA SITUACIÓ 

2,68 2,56 2,81 

 

Índex alfabètic de carrers 

 

Es modifiquen les categories d’alguns carrers que s’indiquen a continuació:  

 

CARRER CATEGORIA 

ACTUAL 

NOVA CATEGORIA 

C/SANT IGNACI 2a industrial 

PL. PORTOLÀ 2a industrial 

C/ JOAN MIRÓ 1a 2a 

C/ ÀNGEL GUIMERÀ 1a 2a 

C/ CAMÍ VELL DE SANT 

ESTEVE 

1a 2a 

C/ FRANCESC PUJOLS 1a 2a 

C/ JOSEP VILAR 2a 1a 

C/ JOSEP TARRADELLAS 2a 1a 

C/ JOSEP IRLA 2a 1a 

PTGE. JOAN MAS 2a 1a 

PTGE. JOSEP ROS 2a 1a 

PTGE. SANTA MADRONA 2a 1a 

PTGE. JOSEP A. BUJONS 2a 1a 

PTGE. JOAN CAPELL 2a 1a 

PTGE. VERGE DEL TISCAR 2a 1a 

PTGE. JOSEP SALVANY 2a 1a 

PTGE. FÈLIX DE MARTORELL 2a 1a 

PTGE. MONTSERRAT 

DOMÈNECH 

2a 1a 

C/ ESPARREGUERA 2a 1a 

 

 

D) Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres 

 

Es substitueix tot el redactat d’aquesta ordenança fiscal pel que es descriu seguidament: 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 
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IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 

Article 1.- Fet imposable 

 

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el 

fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de 

qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi 

que s’ha d’obtenir prèviament la corresponent llicència d’obres o urbanística o bé 

presentar una comunicació prèvia o declaració responsable, s’hagin obtingut o presentat 

o no les llicències, comunicació o declaració esmentades, sempre que l’atorgament de la 

llicència o el control posterior de l’activitat sigui de competència municipal. 

 

Article 2.- Actes subjectes 

 

Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres 

següents: 

a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació, 

l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena. 

b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la 

disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions 

existents. 

c) Les obres de demolició o enderroc. 

d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 

pública. 

e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les 

empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura 

de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses 

i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les obres que 

s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït 

o malmès per les obres esmentades. 

f) Les obres de tancament de solars o de terrenys. 

g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., 

així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que 

aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte 

d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 

h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 

tècniques dels serveis públics. 

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 

j) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials, 

mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el 

subsòl. 

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
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l) La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les 

ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal o a comunicació prèvia o 

declaració responsable, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres. 

 

Article 3.- Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 

jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra 

de què es tracti, siguin o no propietaris de l’immoble en què es fa. 

 

Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 

construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 

realització. 

 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu 

contribuent, en tindran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les 

corresponents llicències o els que formulin les comunicacions prèvies o declaracions 

responsables, o els que realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 

 

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

 

3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant 

amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a 

l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o de 

presentar la comunicació prèvia o declaració responsable i, en qualsevol cas, abans de 

l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 

 

Article 4.- Successors i responsables 

 

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 

transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil pel 

que fa a l’adquisició de l’herència. 

 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 

estiguin liquidats. 

 

No es transmetran les sancions. 

 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 

jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 

quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 
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a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 

deutes pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 

els correspongui. 

 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica 

de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció 

o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeeixin 

o siguin beneficiàries de l’operació. 

 

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei general tributària, cas que s’hagin dissolt, es transmetran als 

destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les entitats 

propdites. 

 

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a 

què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors. 

 

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents: 

 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

general tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 

del seu exercici. 

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

 

7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de 

les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes de la seva incumbència que 

fossin necessaris per al compliment de les obligacions tributàries, fins els límits 

següents: 

a) Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent i de 

les sancions. 

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades 

que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el que calia 

per a pagar-les o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 

 

8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 

previst a la Llei general tributària i a la normativa que la desenvolupa. 
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Article 5.- Bonificacions  

 

1. S’estableix una bonificació del 90% en la quota de  l'impost  de les obres  que tinguin 

per finalitat la construcció i rehabilitació d'edificis dins l'àmbit territorial comprès en les 

zones del nucli antic següents: 

a) Barri de La Vila: l'àrea de població delimitada pels carrers: Av.  Generalitat,  C/  Sant 

Bartomeu, C/  del  Riu,  C/  Salvador Espriu,  C/ Revall, C/ Mestre Gomila i Reniu, 

pàrking  El  Vapor, Riu   Anoia,  Ctra.  de  Gelida,  autopista  límit  amb  sòl   no 

urbanitzable i Ctra. N-II 

b)  Barri  de Can Carreras: l'àrea de  població  delimitada  pels carrers: Av. Pau Claris, 

zona d'equipaments, C/ Puntarró,  límit amb  sòl  agrícola, riu Anoia, límit amb sistema  

ferroviari,  C/ Sant Lluís, C/ Comerç i Passeig Catalunya. 

c) Barri de Can Bros. 

d) Barri El Pla: l’àrea de població delimitada pels carrers: C/ Compositor Joan Cererols, 

C/ Pep Ventura, C/ Pintor Fortuny, Pl. del Vi, Av. Germans Martí, Av. Pau Claris, 

Passeig Catalunya, Ptge. Sindicat, Ctra. de Piera i Av. Pau Claris fins a Torrent de 

Llops. 

En  qualsevol  cas,  l'import  de  la  bonificació  esmentada  al paràgraf anterior no podrà 

ser superior a 2.400,00 €. 

 

2. S’estableix una bonificació del 90% en la quota de l’impost de les obres destinades a 

la instal·lació d’ascensors i aparells elevadors en edificis construïts abans de l’entrada 

en vigor del Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 

3. Podran gaudir d’una bonificació del 95% les construccions, instal·lacions o obres 

que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 

circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que 

justifiquin aquesta declaració. Aquesta declaració correspondrà al Ple de 

l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de 

la majoria simple dels seus membres. 

 

4. S’estableix una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o 

obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 

solar per l’autoconsum. 
Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part del pressupost d’execució que correspongui a l’obra i la 

instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum. A més a 

més, l’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a què les instal·lacions per a la producció de 

calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent. 
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5. S’estableix una bonificació del 30% per a aquelles obres destinades a la construcció d’habitatges de 

protecció oficial. 

 

6. Les bonificacions regulades en els apartats 1 a 5 d’aquest article no són acumulables i, en el cas que 

fossin aplicables vàries a l’hora, el subjecte passiu només tindrà dret a la que li resulti més beneficiosa.  

 

Article 6.- Exempcions 

 

1. Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, 

instal·lació o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les 

Entitats Locals que, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a 

carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i 

de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per organismes 

autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. 

 

2. Estaran exempts de  pagament de l'impost,  sempre  que se sol·liciti i  s'obtingui  la  

llicència preceptiva i prèvia o es presenti la comunicació prèvia o declaració 

responsable, i es compleixin les condicions que a continuació es detallen, els actes 

següents: 

. Qualsevol tipus d'obres i instal·lacions complementàries que es realitzin als edificis 

catalogats  individualment,  als continguts  al  Catàleg del  patrimoni  arquitectònic o 

históricoartístic  de  la ciutat o als protegits per Plans  especials  de reforma interior que 

tinguin per objecte la conservació i millora d'aquest  tipus d'edificis, i sempre que es 

realitzin d'acord  amb les ordenances del citat catàleg o prescripcions del corresponent 

PERI. 

. Arrebossat,  pintat  i  esgrafiat  de  façanes, així com la reparació i renovació dels  seus 

elements. 

. Les obres destinades a  adaptar  els habitatges per a ús de  persones  amb  dificultats 

físiques que redueixin la seva mobilitat, o quan les obres siguin necessàries per adaptar 

les instal·lacions a la normativa  tècnica aplicable.  Únicament, s'exigeix que s'acrediti 

la  residència  a l'edifici d'una persona amb disminució. 

 

3. Restaran exempts de  pagament de l'impost els  organismes  públics que promoguin  

obres de rehabilitació o nova construcció, sempre  que tinguin  per objecte edificis o 

habitatges de promoció pública  o destinats a un servei públic. 

 

Article 7.- Base imposable, quota i meritació 

 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució 

material d’aquella. 
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2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per 

al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que 

figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la 

construcció o instal·lació realitzades. 

 

3. No formen part de la base imposable: 

. L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials 

de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o 

obra. 

. Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 

projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 

. El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest 

concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la 

base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la 

realització de la construcció, instal·lació o obra. 

  

4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 

gravamen. 

 

5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 

encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o realitzat la comunicació 

prèvia o declaració responsable corresponents. 

 

Article 8.- Tipus de gravamen 

 

El tipus de gravamen serà del 4 per 100. 

 

Article 9.- Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte 

que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la 

comunicació prèvia o declaració responsable, o de l’inici de la construcció, instal·lació 

o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte 

passiu haurà de declarar la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i 

ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article. 

 

2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una comunicació prèvia o una 

declaració responsable per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 

constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la 

sol·licitud o juntament amb la comunicació prèvia o la declaració responsable, el 

projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà 
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d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit 

preceptiu. 

 

3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se 

quan es sol·liciti la llicència o, en el seu cas, es presenti la comunicació prèvia o la 

declaració responsable, serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del 

pagament a compte. 

 

Aquesta base es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari, 

que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi 

un requisit preceptiu. 

 

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà 

de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o s’efectuï la 

comunicació prèvia o la declaració responsable, conjuntament amb el dipòsit de la taxa 

per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament 

provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de 

la concessió de la llicència o de la presentació de la comunicació prèvia o de la 

declaració responsable. 

 

5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada 

la modificació per l’Ajuntament, els subjectes passius hauran de presentar una 

autoliquidació complementària, la base de la qual es calcularà a partir del pressupost 

modificat i l’import diferencial de la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en 

resulti amb l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la 

mateixa obra. En tot cas, s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats 

anteriors. 

 

Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 

autoliquidacions precedents. 

 

6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentat 

comunicació prèvia o declaració responsable, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, 

l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es 

determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per 

pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un 

pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 

requisit preceptiu. 

 

7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 

comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 

presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com 

els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 



 65 

 

A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà 

la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la 

que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la 

de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que 

s’hagi establert per als actes subjectes a comunicació prèvia o declaració responsable. 

 

8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 

l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 

 

Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el 

termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 

 

9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 

d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 

deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de 

demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general 

tributària. 

 

10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 

verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 

 

Article 10.- Actuacions inspectores i règim sancionador 

 

1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 

en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 

 

2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de gestió, 

inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es 

preveu a la Llei general tributària i les disposicions que la complementin i 

desenvolupin. 

 

Disposició Addicional  

 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 

facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 

substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final  
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La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en 

sessió del dia ................... i que ha quedat aprovada definitivament en data ...................., 

entrarà en vigor l’1 de gener de l’any 2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 

modificació o derogació.  

 

 

E) Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de documents 

 

Article 7è. Tarifa 

 

Es rectifica el punt 6, epígraf 1, certificacions i informes, substituint “Policia 

Municipal” per “Policia Local”. 

 

Les tarifes s’incrementen i restaran de la següent manera: 

 

EPIGRAF 1. CERTIFICACIONS I INFORMES 
 
1.  D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions  i  documents que  integrin un 
expedient administratiu, per cada acord, acta  o document fins a un màxim de dues 
cares de 
l'escrit.................................................................................................................................
.    4,24 € 

Per cada cara que excedeixi de dues ..........................................................    1,17 €  

2.  Cèdules i Certificats Urbanístics i a efectes  de  declaració d'obra nova  19,32€ 

3.     Tramitació    d'expedients    de    ruïna     d'iniciativa particular  ......   69,58 € 

4.  Formació  o  modificació,  a  iniciativa  privada  de   plans parcials,  plans  especials  

i  estudis  de  detall   d'ordenació volumètrica per  hectàrea o fracció....... 208,72 € 

5.  Formació  o modificació, a iniciativa privada,  d'estudis  de detall únicament a 

efectes d'alineacions amb rasants o sense  per hectàrea o fracció ............. 139,17 € 

6. Informes de la Policia Municipal lliurats a petició de tercers ................   23,22 €  

 

EPIGRAF 2. ALTRES MATERIES DE COMPETENCIA MUNICIPAL  
 

1.  Expedició  de targetes per a la utilització de tinença  i  ús d'armes accionades per aire 

o gas comprimit, d'arcs, ballestes  i altres  similars  que, d'acord amb la  legislació  

vigent,  sigui competència municipal......................................................... 11,58 € 

2.    Fotocòpies   de   documents   municipals   fins   a    mida foli............   0,24 €  

3. Fotocòpies de plans superiors a la mida foli............................................   1,92 € 

4.  En  els  canvis de titularitat de  les llicències ambientals, llicències municipals 

d’activitats recreatives i espectacles públics, i activitats sotmeses als règims de 

comunicació prèvia, correspondrà el 30% de les quotes de la taxa per la intervenció 

municipal en les activitats i instal·lacions (ordenança fiscal núm. 10). 

5. Autoritzacions de canvis de titularitat de llicències urbanístiques: 5% de la quota 
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satisfeta inicialment. 

6. Bastanteig de poders per a la participació en procediments  de contractació .... 15,45 € 

7. Per l'expedició d'un nou document acreditatiu de la  concessió de  llicència  

d'activitat, en els casos de canvi de nom  en  els quals  continuï  essent la mateixa 

persona  (física  o  jurídica) titular de la llicència, es satisfarà el 3% de la quota resultant 

de  l'aplicació  de  la instrucció i tarifes  de  l'Impost  sobre Activitats  Econòmiques  

corresponent, i, en  qualsevol  cas,  un import mínim de  37,05 € i un màxim de  

1.111,28 €.  

8. Autorització sanitària de les activitats segons normativa vigent ..................    58,41 € 

 

 

F) Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres 

vehicles de lloguer 

 

Article 5è. Quota tributària 

 

S’incrementen les tarifes que restaran com s’indica a continuació: 

 

  1.- Concessió i expedició de llicències.................   1.022,17 € 

  2.-. Autorització per a la transmissió de llicències 

       a) Transmissió "inter vivos":............................   302,85 € 

       b) Transmissions "mortis causa":....................   113,57 € 

  3.-  Substitució de vehicles...................................   113,57 € 

 

   

G) Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

 

Es substitueix el títol i tot el redactat d’aquesta ordenança fiscal incrementant també els 

tipus de gravamen i preus. El text de l’ordenança serà el següent:  

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 

 

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I PER LA COMPROVACIÓ D’ACTES 

URBANÍSTICS COMUNICATS 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 

conformitat amb el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), 

l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o 
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denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en 

matèria d’urbanisme. 

 

Article 2.- Fet imposable 

 

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i 

de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 

urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui 

realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament 

urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 

84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 

187 del TRLUC.  

 

Article 3.- Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o 

posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions 

o instal·lacions, o s'executin les obres. 

 

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 

contractistes de les obres. 

 

Article 4.- Responsables 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 

a la Llei General Tributària. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 

acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5.- Base imposable 

 

Constitueix la base imposable de la taxa: 

 

a) El cost real i efectiu de l'obra per a la qual sigui necessària l’obtenció de llicència 

urbanística o la comunicació prèvia segons la legislació vigent. 

b) El cost real i efectiu de l'obra, quan es tracti de la primera utilització i ocupació dels 

edificis. 

c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost 

sobre béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques i dels canvis d’ús 

dels edificis i de les instal·lacions. 
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d) L’import de la taxa satisfeta inicialment, quan es tracti de pròrrogues del termini 

d’execució de les obres o de modificacions de detall dels projectes que emparen les 

obres. 

e) La diferència entre el pressupost inicial i el corresponent al projecte modificat, quan 

es tracti de modificacions substancials de projectes per a les quals cal sol·licitar una 

nova llicència, amb els mateixos requisits que per a l’atorgament, en els termes regulats 

per l’article 85.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny). 

 

Article 6.- Quota tributària 

 

1. La  quota tributària se'n despendrà  d'aplicar  els  següents tipus de gravamen a la 

base imposable:   

 

SUPÒSIT BASE IMPOSABLE TIPUS 

OBRES PER LES QUE SIGUI NECESSÀRIA LA 

CORRESPONENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

cost real i efectiu de l’obra 
1,34% 

MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DE 

PROJECTES 

En les modificacions substancials de projectes, 

l’import mínim de la quota tributària no pot ser mai 

inferior a l’import resultant d’aplicar la taxa 

establerta per a les modificacions de detall. 

 

diferència entre el pressupost inicial 

i el modificat. 

1,34% 

primera utilització i ocupació dels edificis cost real i efectiu de l’obra 0,33% 

canvis d’us d’edificis i instal·lacions valor a efectes de l’IBI 0,33% 

parcel·lacions urbanístiques valor a efectes de l’IBI 1,12% 

pròrrogues del termini d’execució de les obres taxa satisfeta inicialment 22,28% 

modificacions de detall de projectes  taxa satisfeta inicialment 5,57% 

obres objecte de comunicació prèvia cost real i efectiu de l’obra 1,34% 

 

SUPÒSIT PREU € 

LLICÈNCIES PER DIVISIONS HORITZONTALS 113,41 

CERTIFICAT INNECESSARIETAT DE LA LLICÈNCIA DE 

DIVISIÓ HORITZONTAL O DE PARCEL·LACIÓ 
61,86 

 

Article 7.- Beneficis fiscals 

 

Restaran exempts del pagament d’aquesta taxa els organismes públics que promoguin  

obres  de rehabilitació  o nova construcció sempre que tinguin per  objecte edificis o 

habitatges de promoció pública o destinats a un servei públic. 

 

Article 8.- Garanties 



 70 

 

1. Com a garantia de la reposició del paviment de les voreres que es  puguin  fer mal bé, 

o de la nova construcció d’aquestes, en les obres d'edificació, així com les obres de 

canalització, d’instal·lacions i d'altres serveis que s’executin a la via pública, els 

promotors de les obres estaran  obligats  a constituir un  dipòsit  previ  reintegrable, 

segons els següents valors: 

- Ferm de terra ..................................  24,15 € per m
2 

- Vorera construïda ........................... 46,40 € per m
2
 

- Ferm flexible (aglomerat asfàltic) ... 58,14 €  per m
2
 

- Ferm rígid (llamborda, formigó) ...... 51,55 € per m
2
 

- Macadam asfàltic ...........................  42,50 € per m
2
 

- Llamborda sobre sorra ...................  43,10 € per m
2
 

- Connexió a claveguera ..................      448,62 € per unitat 

 

2. Quan es tracti d'un paviment no inclòs en l'anterior  relació, el  dipòsit  es  valorarà en 

base al preu que  per  a  l'esmentat paviment  figura en el quadre de preus generals  

establerts  pels serveis tècnics municipals. 

 

3. Quan la reposició fos impossible per ésser el dany irreparable, es procedirà en la 

mateixa forma que  en  l'apartat anterior i es recarregarà l'estimació tècnica en un 100%. 

 

4. Aquest dipòsit previ serà retingut com a garantia fins la finalització de l’obra 

corresponent, procedint la seva devolució d’ofici previ informe favorable dels serveis 

tècnics municipals.  En  el  cas de que els esmentats serveis no considerin satisfactòria 

la reposició del paviment, es disposarà d’aquest dipòsit per a la seva reconstrucció. 

 

5. El promotor de les obres estarà  obligat  a  realitzar  i costejar assajos de qualitat de 

les obres, mitjançant  laboratori homologat, a requeriment dels serveis tècnics 

municipals.  

 

Article 9.- Acreditament 

 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat 

municipal. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la prestació del servei o la realització 

de l’activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística o de la 

comunicació. 

 

2. Tanmateix, en el moment de presentació de la sol·licitud o comunicació caldrà 

efectuar el dipòsit previ d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la 

taxa. 

 

3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o 

comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament 
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l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, 

independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a 

l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 

 

4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 

denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la 

renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi 

practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 

 

5. En cas que el contribuent hagi formulat desistiment o renúncia abans de la concessió 

de la llicència, tindrà dret a la devolució dels següents percentatges de l’import de la 

taxa ingressada: 

. Desistiment o renúncia abans de l’emissió de l’informe tècnic per part dels serveis 

tècnics municipals: 75%. 

. Desistiment o renúncia després de l’emissió de l’informe tècnic per part dels serveis 

tècnics municipals i abans de que es dicti la resolució que posa fi a l’expedient: 50%. 

 

6. Quan l’activitat urbanística estigui subjecta a comunicació, si el desistiment o 

renúncia es formula abans de què l’Ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, 

es retornarà íntegrament al contribuent l’import de la taxa ingressada. Altrament, no es 

retornarà cap import. 

 

7. En cas que la caducitat sigui imputable al subjecte passiu no procedirà la devolució 

de la taxa. Així mateix, tampoc procedirà en els casos de la prescripció regulats per la 

Llei general tributària. 

 

Article 10.- Declaració 

 

1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una 

comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran la instància corresponent en el 

Registre General i adjuntaran, per triplicat, projecte signat pel tècnic competent i visat 

pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

 

2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en 

què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà 

a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció 

detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han 

d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals 

permetin comprovar el seu cost. 

 

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació 

prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració 
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municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries 

de la modificació o ampliació. En el cas d’activitats subjectes a llicència, caldrà també 

sol·licitar a l’Ajuntament la modificació de la llicència si les modificacions del projecte 

no són substancials; o sol·licitar-ne una de nova si les modificacions del projecte són 

substancials.  

 

Article 11.- Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 9.2 d’aquesta Ordenança, s’haurà de 

constituir a la Tresorería Municipal segons el model facilitat per l’Ajuntament i 

acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 

 

2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable 

de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les 

construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta 

comprovació, es practicarà la liquidació definitiva. 

 

3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de 

satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei general tributària. 

 

4. El subjecte passiu pot sol·licitar que el dipòsit constituït en metàl·lic s’apliqui com a 

pagament a compte de la liquidació. En aquest cas, només s’haurà de pagar la diferència 

entre el deute tributari originat per la liquidació de la taxa i la quantia del dipòsit. 

  

Article 12.- Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 

en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 

Tributària. 

 

Disposició Addicional  

 

Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 

de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 

remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 

substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final 

 

La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 

sessió celebrada el ... i que ha quedat definitivament aprovada en data ..., entrarà en 

vigor l’1 de gener de 2013 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
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H) Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les 

activitats i instal·lacions 

 

Article 6è. Quotes 

 

S’incrementen les quotes del punt 1 i s’afegeix la taxa per activitat de Centres de Culte 

(lletra h). La lletra h, d’abans, passa a ser la i), i així successivament fins al final de les 

tarifes. L’article restarà tal i com s’indica a continuació: 

 
1. S’estableixen les següents quotes fixes per a la prestació dels serveis de cada règim o procediment 

d’intervenció municipal: 

 

a) Activitats sotmeses a autorització ambiental 

amb una declaració d’impacte ambiental     4.168,06 €  

 

b) Declaració d’impacte ambiental amb una  

autorització substantiva        3.142,06 € 

 

c) Activitats sotmeses a llicència ambiental 

(annex II de la Llei 20/2009 de 4 de desembre-LPCA-): 

 c.1) Fins a 999 m2       1.667,23 € 

 c.2) De 1.000 m2 fins a 2.000 m2     2.500,85 € 

 c.3) De 2.001 m2 fins a 4.999 m2     4.168,08€ 

 c.4) De 5.000 m2 fins a 9.999 m2     5.001,69 € 

 c.5) De 10.000 m2 en endavant      6.668,92 € 

Amb superfície total superior a 20.000 m2 s’afegirà a l’import resultant de l’immediat anterior (de 10.000 

m2 en endavant), l’import de 0,11 €/m2 per cada m2 que sobrepassi els 20.000 m2. 

 

d) Règim de comunicació (annex III de la Llei 20/2009): 

 d.1) Fins a 999 m2        1.025,98 € 

 d.2) De 1.000 m2 fins a 4.999 m2     1.538,98 € 

 d.3) De 5.000 m2 fins a 9.999 m2     2.564,96 € 

 d.4) De 10.000 m2 en endavant      4.103,92 € 

Amb superfície total superior a 20.000 m2 s’afegirà a l’import resultant de l’immediat anterior (de 10.000 

m2 en endavant), l’import de 0,11 €/m2 per cada m2 que sobrepassi els 20.000 m2. 

  

e) Segona i següents visites per al control inicial acreditaran 

cadascuna una quota de           113,52 €  
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f) Activitats sotmeses a la Llei 11/2009 de 6 de juliol de  

regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives: 

f.1) En règim de llicència municipal      3.847,43 € 

f.2) En règim de comunicació prèvia (art. 124 del Decret  

112/2010 de 31 d’agost)      2.327,92 € 

 

g) Activitats i instal·lacions innòcues: 

g.1) Entitats financeres i empreses de treball temporal sotmeses 

al règim de comunicació prèvia     1.154,22 € 

g.2) Resta d’activitats i instal·lacions innòcues sotmeses al règim  

de comunicació prèvia: 

 g.2.a) Fins a 149 m2             577,12 € 

 g.2.b) De 150 m2 fins a 399 m2        692,54 € 

 g.2.c) De 400 m2 fins a 799 m2        865,67 € 

 g.2.d) De 800 m2 fins a 1.499 m2     1.154,23 € 

 g.2.e) De 1.500 m2 fins a 4.999 m2     1.442,79 € 

 g.2.f) De 5.000 m2 fins a 9.999 m2     1.731,34 € 

 g.2.g) De 10.000 m2 en endavant     2.308,45 € 

Amb superfície total superior a 20.000 m2 s’afegirà a l’import resultant de l’immediat 

anterior (de 10.000 m2 en endavant), l’import de 0,11 €/m2 per cada m2 que sobrepassi 

els 20.000 m2. 

Nota: amb càrregues de foc de risc mitjà o alt, la tarifa serà la corresponent per m2, 

multiplicada per 1,5. 

 

h) Taxa per activitat Centres de Culte 

h.1) Règim de comunicació prèvia: 

fins a 100 m2 de superfície i que no superi l’aforament 

de 90 persones      568,10 € 

h.2) Llicència d’activitat: 

de 101 m2 a 399 m2 x 1,1 =     624,91 € 

de 400 m2 a 999 m2 x 1,25 =    710,12 € 

de 1.000 m2 en endavant x 1,5 =   852,15 € 

 

i) Certificats de compatibilitat urbanística        384,73 € 

 

j) Activitats  no permanents desmuntables: Circs 
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i.1) Amb aforament fins a 499 persones      277,34 € 

i.2) Amb aforament de 500 fins a 749 persones       314,46 € 

i.3) Amb aforament de 750 persones o més        335,08 € 

 

j) Altres activitats no permanents desmuntables 

 j.1) Activitat aïllada o única, no mecànica             41,24 € 

 j.2) Fires atraccions (inclou fins a 2 mecàniques)         309,30 € 

 j.3) Fires atraccions (inclou més de 2 mecàniques)       360,85 € 

 j.4) Fires atraccions sense mecàniques     154,65 € 

 j.5) Atracció (aïllada o única) mecànica         61,86 € 

 

 

I) Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa de cementiri municipal 

 

Article 5è. Exempcions subjectives 

 

Es substitueix tot el redactat de l’article pel següent: 

 

Estaran exempts, d’acord amb l’Ordenança General de Serveis Funeraris de 

l’Ajuntament de Martorell, els següents serveis: 

 

1. Tindran dret al servei gratuït els veïns del terme municipal que  no disposin de 

recursos econòmics, ni de persones amb  drets successoris que es puguin fer càrrec de 

les despeses derivades  de l'enterrament. La concessió de servei gratuït es farà per 

 Decret •de  l'Alcaldia,  amb l'informe previ corresponent  dels Serveis Socials. 

 

2.  En  el  cas  que es  tracti  d'algun  cadàver  abandonat,  es procedirà igualment  a la 

seva inhumació a  petició  del  Jutjat •d'Instrucció del Partit. 

 

Article 6è. Bases i tarifa 

 

Es varia la capçalera del quadre segon dels preus de concessió de nínxols departament 

“C”, afegint secció i número de nínxols.  

 

 

 

Es separa d’aquest quadre segon de preus de concessió de nínxols departament “C” el 

preu de concessió de cineraris, que s’ubicarà individualment sota els quadres de preus 

de concessió de nínxols. 

 

S’afegeix la tarifa de concessió de nínxols revertits a l’Ajuntament.  
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Es modifica el redactat de la tarifa per concessió terreny per sepultures.  

 

La tarifa anomenada “lloguer de nínxols” passa a dir-se “llicència d’ocupació temporal 

de nínxols”. A la tarifa “drets de traspàs”, punt b), es substitueix “entre els altres 

familiars i particulars” per “entre els altres familiars o successors”. 

 

S’incrementen les taxes, excepte el preus de concessió de nínxols. L’article sencer 

restarà com es detalla a continuació:  

                                                              

CONCESSIÓ DE NÍNXOLS PREU EN EUROS 

PRIMERA FILA 1.717,15 € 

SEGONA FILA   981,23 € 

TERCERA FILA   784,98 € 

QUARTA FILA  735,94 € 

CINQUENA FILA 686,87 € 

 

 

CONCESSIÓ DE NÍNXOLS 

DEPARTAMENT “C”, SECCIÓ 17 I 18 (DES DEL NÚM. 101 A 150) 

PREU EN EUROS 

PRIMERA FILA 1.956,08 € 

SEGONA FILA 1.117,76 € 

TERCERA FILA 894,21 € 

QUARTA FILA 838,32 € 

CINQUENA FILA 782,43 € 

 

Concessió de cineraris: 278,13 € 

              

Concessió de nínxols revertits a l’Ajuntament: 
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En aquest cas, el subjecte passiu abonarà en aquest concepte les quantitats 

següents: 

 

 Nínxol provinent d’una concessió anterior al 3 de desembre de 1988 (es 

conceptuaran com a concessions per 99 anys com a màxim, si del títol no resulta 

una durada inferior) 

 

El 50 per cent del valor fixat per un nínxol de les mateixes característiques en 

l’exercici econòmic en el qual es faci la petició,  i en proporció als anys que restin 

de concessió. 

 

 Nínxol provinent d’una concessió atorgada a partir del dia 3 de desembre de 

1988 (es conceptuaran com a concessions per 50 anys com a màxim, si del títol no 

resulta una durada inferior) 

 

El 100 per cent del valor fixat per un nínxol de les mateixes característiques en 

l’exercici econòmic en el qual es faci la petició,  i en proporció als anys que restin 

de concessió.  

 

Concessió terreny per sepultures: L’import de la taxa vindrà determinat pel preu  

d’adjudicació de la concessió atorgada mitjançant licitació pública. 
 

Drets de conservació del cementiri: 

 Per cada nínxol, quota anyal ................................................................................ : 11,79 € 

 Per cada tomba, quota anyal  ............................................................................... : 17,26 € 

 Per cada panteó, quota anyal ............................................................................... : 22,02 € 

 

Llicència d’ocupació temporal de nínxols: 

Quota anyal ............................................................................................ : 22,76 € 

 

Dipòsit: 

Pel dipòsit d'un cadàver a instància de part, per una nit ..................... 6,33 € 
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Inhumació de cadàvers i trasllat de restes: 

Inhumació de cadàvers en tomba o panteó ............................................8,86 € 

Inhumació de cadàvers en nínxol .......................................................... 5,23 € 

Trasllat d'un cadàver o d'uns restes d'una sepultura a una altra ............8,86 € 

Exhumació i trasllat d'un cadàver fora de la població........................... 5,31 €  

 

NOTA.- Quan el difunt no pertanyi a la família del propietari del nínxol, tomba o 

panteó, els drets d'enterrament augmentaran el 30%. 

 

Drets de traspàs: 

a) Entre familiars de 1r. i 2n. grau. 

       - Per cada nínxol .....................................................................        8,41 € 

   - Per cada tomba o panteó ........................................................    12,44 € 

 

b) Entre els altres familiars o successors. 

   - Per cada nínxol ......................................................................     26,55 € 

   - Per cada tomba o panteó ........................................................    53,04 € 

 

Expedició de títols: 

Per cada títol original o duplicat............................................................          4,04 € 

 

 

La construcció de sepultures romandrà sotmesa a la normativa específica sobre 

concessió de llicències d’obres. 

 

Article 7è. Acreditament 

 

En el segon paràgraf, on diu “lloguer de nínxols”, passarà a dir “llicència d’ocupació 

temporal”. 

 

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés 

 

Es substitueix tot el redactat existent pel que s’indica a continuació: 

 

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels  serveis de què es tracti. 

La  sol·licitud  de permís per a la construcció  de  tombes  i panteons  s'acompanyarà del 

projecte i la memòria  corresponents, autoritzats per un facultatiu competent. 

 

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i  autònoma, que es notificarà, una 

vegada s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals 

en la forma i  els terminis que assenyala el Reglament general de recaptació. 

Els  drets de conservació del cementiri es satisfaran  mitjançant padró  anual  d'acord  

amb  allò que  disposa  l'article  87  del Reglament general de recaptació. 
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L’apartat 3 es suprimeix per estar a l’ordenança governativa. 

 

Es suprimeix també l’article 9è, perquè el seu contingut ja està regulat a l’ordenança 

governativa. En conseqüència, l’article 10è, infraccions i sancions, passa a ser l’article 

núm. 9. 

 

 

J) Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació de 

residus sòlids urbans 

 

Article 2n. Fet imposable 

 

Es modifica en el sentit de que,  en el punt 1, després de “Pel que fa al servei”, s’afegeix 

“de recepció obligatòria”. 

 

El primer paràgraf del punt 1, restarà doncs així: 

 

1.  Pel  que fa al servei de recepció obligatòria de recollida  domiciliària  i eliminació de  

residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o  establiments on    s'hi efectuïn 

activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, el fet imposable  

estarà constituït per la prestació dels esmentats serveis. 

 

Article 3r. Subjectes passius 

 

Es modifica el redactat, el qual restarà tal i com s’indica seguidament: 

 

1. Són  subjectes passius contribuents les persones  físiques  o jurídiques  i les entitats a 

què es refereix l'article 33  de  la Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els 

habitatges  i els locals situats en l’àmbit territorial en  què el servei es realitzi, bé sigui a 

títol de  propietari  o d'usufructuari,  d'habitant,  d'arrendatari  o, fins  i  tot,  de precari. 

 

2. Referent als habitatges tindran la consideració de  subjectes passius, substituts del 

contribuent, els propietaris o usufructuaris, els quals podran repercutir, si s’escau, les 

quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.  

 

3. En quant als habitatges del barri Buenos Aires 1a fase, i Verge del Carme, d’accés 

diferit a la propietat, constaran com a subjectes passius de la taxa els titulars 

adjudicataris de les vivendes. En cas de transmissió dels habitatges, el subjecte passiu 

passarà a ser el propietari de l’immoble. 
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4. Referent als locals on s’exerceixen activitats econòmiques, siguin de caire professional, 

comercials, industrials, de serveis o artístiques, seran subjectes passius d’aquesta taxa, 

els que ho siguin de l’impost sobre activitats econòmiques. Tindran la consideració de 

subjectes passius, substituts del contribuent, els propietaris o usufructuaris dels locals, 

els quals podran repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els 

beneficiaris del servei. En els locals, on no s’exerceix cap activitat, el subjecte passiu 

serà el propietari o usufructuari de l’immoble. 

 

5. Referent  al  servei  públic  municipal  de  deixalleria,  són subjectes  passius 

contribuents els titulars d'activitats que  no estiguin   subjectes   al  padró  de   recollida   

d'escombraries domiciliàries ni industrials de Martorell i aquells que, estan subjectes, 

utilitzin el servei de la deixalleria municipal per eliminar pneumàtics.  

 

Article 5è. Exempcions i bonificacions 

 

Es modifica el text del punt 2 d’aquest article, bonificacions, que restarà tal i com 

s’indica a continuació: 

 

1. Bonificacions: 

 

a) Gaudiran de bonificació d’un 50% de la quota els subjectes passius, majors de 65 

anys, que reuneixin les condicions següents:  

 L’habitatge motiu del pagament de la taxa, ha de ser ocupat, amb exclusió de qualsevol 

altre persona que també hi estigui empadronada, per: 

-el subjecte passiu sol i/o 

-amb el seu cònjuge  

-amb els seus fills menors de 16 anys  

-amb els seus fills incapacitats judicialment  

-amb els seus fills pels quals, mitjançant resolució emesa pel departament de Benestar i 

Família de la Generalitat de Catalunya, s’acrediti la necessitat d’assistència per tercera 

persona  

-amb els ascendents de primer grau del titular del rebut o del seu cònjuge  

 

b) Gaudiran de bonificació d’un 50% de la quota els subjectes passius arrendadors de 

l’habitatge, en cas de que l’arrendatari compleixi les condicions següents: 

 ser major de 65 anys. 

 Estar empadronat a l’habitatge sol i/o amb 

    - el seu cònjuge  

-amb els seus fills menors de 16 anys  
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-amb els seus fills incapacitats judicialment  

-amb els seus fills pels quals, mitjançant resolució emesa pel departament de Benestar i 

Família de la Generalitat de Catalunya, s’acrediti la necessitat d’assistència per tercera 

persona  

-amb els ascendents de primer grau del titular del rebut o del seu cònjuge  

 

c) En ambdós supòsits els titulars del benefici hauran d’estar al corrent de les seves 

obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 

 

d) El benefici atorgat quedarà prorrogat automàticament per l’exercici següent, sempre i 

quan no es produeixi cap modificació de les circumstàncies que van motivar 

l’atorgament de la bonificació. 

 

e) Les sol·licituds de bonificació a que fa referència aquest article, tindran caràcter rogat 

i s’aplicaran a instància de part, prèvia sol·licitud de l’interessat davant de 

l’Ajuntament, tot acreditant que es reuneixen els requisits requerits en aquesta 

ordenança. Quan el sol·licitant sigui el arrendatari de l’habitatge, haurà de presentar el 

corresponent contracte de lloguer. S’hauran de presentar les sol·licituds abans del 31 de 

desembre de l’exercici anterior al que hagi de tenir efecte la bonificació. 

 

Article 6è. Quota tributària 

 

S’incrementen les tarifes del punt 2 i s’afegeixen en el punt F), els locals en els qual no 

s’exerceix cap activitat. En conseqüència, les tarifes restaran tal i com es detalla a 

continuació: 

 

NATURALESA O DESTÍ DELS IMMOBLES 
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A) HABITATGES 
90,00 € 

B) LOCALS ON S’EXERCEIXEN ACTIVITATS CLASSIFICADES A 

L’AGRUPACIÓ 67 DE LA SEC. 1ª DE L’IAE (Bars, cafeteries o establiments 

similars) 

297,82 € 

C) LOCALS ON S’EXERCEIXEN ACTIVITATS CLASSIFICADES A 

L’AGRUPACIÓ 68 DE LA SEC. 1ª DE L’IAE (Hotels, fondes, residències, etc.) 
444,40 € 

D) LOCALS ON S’EXERCEIXEN ACTIVITATS CLASSIFICADES ALS GRUPS 

641 A 645, AMBDÒS INCLOSOS, DE LA SEC. 1ª  (Comerç menuda d’aliments, 

begudes, etc.) 

184,16 € 

E)LOCALS ON S’EXERCEIXEN ACTIVITATS CLASSIFICADES ALS GRUPS 647, 661 I 662 

DE LA SEC. 1ª DE L’IAE (autoserveis, supermercats, hipermercats, etc.): 

- Amb superfície de fins a 200 m2 407,04 € 

- Amb superfície de 200 a 750 m2 789,16 € 

- Amb superfície de 750 a 3.000 m2 1.877,34 € 

- Amb superfície de més de 3.000 m2 3.918,06 € 

F) ALTRES LOCALS NO INCLOSOS EN APARTATS ANTERIORS I LOCALS 

EN ELS QUALS NO S’EXERCEIX CAP ACTIVITAT, AIXÍ COM LOCALS EN 

ELS QUALS, PRÈVIA JUSTIFICACIÓ, S’EFECTUA RECOLLIDA 

SELECTIVA DELS RESIDUS DE LA SEVA ACTIVITAT. 

99,65 € 

 

 

S’incrementen en el punt 4, les tarifes del servei de la deixalleria municipal, el qual 

restarà tal i com es detalla a continuació: 

RESIDU DESCRIPCIÓ 
PREU PER 

KG. 

OLI MINERAL Olis usats 0,069743 € 

FUSTES Fustes 0,139371 € 

PRODUCTES PARTICULARS 

NO IDENTIFICATS, 

REACTIUS DE LABORATORI  

Radiografies, termòmetres, productes molt tòxics 

residus d’arsènic (mata-rates), residus amb mercuri, 

productes no identificats, residus de laboratoris, la 

resta no identificats 

13,408698€ 
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RESTES VEGETALS Residus verds 0,122000 € 

PLÀSTIC (REBUIG) Rebuig de plàstics varis 0,153231 € 

TV, VÍDEO, MÚSICA, ETC.  0,139371 € 

ANDRÒMINES Rebuig de sofàs, mobles, etc. 0,111544 € 

FLUORESCENTS Fluorescents i llums de vapor de mercuri 1,602169 € 

AEROSOLS Tot tipus de productes condicionats com aerosols 2,646958€ 

ÀCIDS Àcid clorhídric (salfumant), àcid sulfúric (àcid de 

bateries), fixador fotogràfic, desincrustant, etc. 

1,602169 € 

EPS Porexpant, etc. 0,069743 € 

ENVASOS ESPECIALS Envasos especials d’ús domèstic, pintura, d’oli 

mineral, etc. 

2,159322 € 

FRIGORÍFICS Frigorífics i electrodomèstics amb CFC’s 0,069743 € 

FITOSANITARIS Insecticides, herbicides, adobs (sense nitrats), 

herbicides (sense clorat sòdic) 

2,925591 € 

PILES Piles normals (no botó) 1,985190 € 

SÒLIDS/PASTOSSOS 
Coles, pintures, vernissos, greixos, ceres, màstics i 

estucats, enduridors (excepte els peròxids) 

2,159322 € 

PNEUMÀTICS  0,209003 € 

ORDINADORS Ordinadors, pantalles, impressores, etc. 0,139371 € 

VIDRES ESPECIALS Amb armadura, blindats, bicapes (cotxe), etc. 0,090644 € 

SABATES  0,139371 € 

AMPOLLAS CAVA  0,069743 € 

ROBA Tèxtils 0,139371 € 

TONER  0,069743 € 

BASSES 
Sosa càustica, lleixiu, revelador fotogràfic, detergents 

alcalins, desembossadors d’aigüeres 

1,602169 € 

PEL.LIC. I FOTOG. COLOR Pel·lícules de fotografia, cine 0,139371 € 

DISSOLVENTS LÍQUIDS  1,741428 € 

MEDICAMENTS I 

COSMÈTICS 

Els medicaments han de recollir-se a les farmàcies, 

però si els particulars en porten, es classificaran amb 

els cosmètics  
2,159322 € 

OLIS LUBRICANTS NO 

REGENERABLES 
Olis usats no regenerables 1,602169 €  

PRODUCTES COMBURENTS Aigua oxigenada, herbicides amb clorat sòdic, adobs 

amb nitrats i nítrics i peròxids 6,094831 € 

REBUIG  0,209003 € 
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PILES BOTÓ  14,627619€    

 

 

K) Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats 

estacionats defectuosa o abusivament a la via pública 

 

Article 5è. Quotes tributàries 

 

S’incrementen les tarifes, les quals seran les següents: 

 

1- Enganxament del vehicle .......................................................   36,74 

€ 

2- Enganxament i arrossegament de vehicles..............................   91,85 

€ 

3- Per cada dia d’estada a partir del següent al del dipòsit del vehicle............   7,36 

€ 

 

 

L) Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per prestació del servei de la fira 

comercial i industrial 

 

Article 6è. Quota tributària 

 

S’incrementen les tarifes que restaran tal i com s’indica a continuació:  
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CODI CONCEPTE IMPORT 

6.1.1 M2 D’ESPAI INTERIOR AMB ESTAND 40,82 € 

6.1.2 M2 D’ESPAI INTERIOR SENSE ESTAND / PER DIA 1,64 € 

6.1.4 VITRINA 1 x 1 x 0,25 158,61 € 

6.2.1 ESPAI EXTERIOR FIRA 2,54 € 

6.4.1 CADIRA DE PLASTIC MO 103 9,61 € 

6.4.2 CADIRA DIRECTOR  LONA MO 604 12,56 € 

6.4.3 TAULA RODONA MO 108 23,90 € 

6.4.4 TAULA DESPATX MO 107 36,34 € 

6.4.5 TAULA DE CENTRE SOBRE VIDRE MO 124 29,43 € 

6.4.6 BUTACA MO 101 22,42 € 

6.4.7 FRIGORÍFIC MO 115 66,36 € 

6.4.8 TAMBORET MO 106 20,29 € 

6.4.9 CENDRER MO 609 20,09 € 

6.4.10 MOBLE PRESTATGERIA MO 111 26,13 € 

6.4.11 MOBLE OPUSCLES PORTA MO 130 21,05 € 

6.4.12 PRESTATGERIA 1 x 0,25 CO 3121 18,31 € 

6.4.13 PRESTATGERIA LLIBRE CO 3123 18,31 € 

6.4.14 1 M.L. MOSTRADOR 0,85 x 1 x 0,50 CO3124 63,06 € 

6.4.15 1 M2 MOQUETA 4,70 € 

6.4.16 MAGATZEM AMB PORTA CO 37 2 x 2 185,68 € 

6.4.17 MOSTRADOR VITRINA CO 3126 1 M.L. 102,74 € 

6.4.18 MAGATZEM AMB PORTA 3 x 2 CO 38 231,32 € 

6.4.19 EXCÈS DE LLUM PER KW 20,52 € 

6.4.20 EXCÈS ASSEGURANÇA PER CADA 6.010 €   20,37 € 

 

 

M) Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la prestació del servei de 

transport urbà de viatgers del municipi de Martorell 

 

Article 6è. Quota tributària 

 

S’incrementen les tarifes tal i com s’especifica a continuació: 

 

6.1 Bitllet senzill:................................................................  0,55 € IVA inclòs 

6.2 Bitllet reduït (majors de 65 anys, menors de 7 anys, 

pensionistes menors de 65 anys i discapacitats):    0,30 € IVA inclòs 

6.3 Targeta Multiviatge (10 viatges):...................................  4,00 € IVA inclòs 

 

N) Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per l’ús privatiu de la via pública i del 

domini públic 
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Article 6è. Quota tributària 

 

Les tarifes corresponents a la ocupació de via pública amb taules, cadires i tendals amb 

finalitat lucrativa s’incrementen i es canvia l’estructura del quadre corresponent, 

adequant-lo d’acord amb els tipus de terrasses i categories de carrers. S’incrementen 

també la resta de tarifes, per la qual cosa l’article restarà tal i com s’indica a 

continuació: 

 
 

TAXA PER L’ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA EN ELS MERCATS NO SEDENTARIS 

Drets d’adjudicació del lloc de venda 43,52 € 

Paradistes que munten al MNS de B. Aires (1 mercat) 70,83 € ml/any 

Paradistes que munten 1 parada al MNS de la Vila (ja sigui dimecres o dissabte)  70,83 € ml/any 

Paradistes que munten 2 parades a la Vila (dimecres i dissabte) 99,17 € ml/any 

Paradistes que munten 1 parada de fruita i verdura a diari a la Vila 88,34 €  ml/any 

Paradistes que munten 1 parada al MSN de B. Aires, a la Vila dimecres i a la Vila 

el dissabte (3 parades en total) 138,12 € ml/any 

Duplicat carnet de venedor de MNS 3,73 €/carnet 

 

Les altes i baixes als mercats no sedentaris es prorratejaran trimestralment. 

 

Pel que fa a la instal·lació periòdica de venedors al carrer (cas de les xurreries) 

s’aplicaran les mateixes taxes dels Mercats no sedentaris, malgrat aquests venedors 

estiguin fora dels límits físics dels mercats no sedentaris. 

 

OVP I APROFITAMENTS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB ACTIVITATS AMBULANTS 

(firaires, venedors ambulants, etc.) 

Ocupacions inferiors al mes 7,58 €  per ml. i dia 

Ocupacions superiors a un mes i inferiors a un any: 36,173903 €  per ml. i mes 

Ocupacions d’un any: 176,750581 € per ml. i any 

Ocupacions en períodes discontinus durant tot l’any 0,47 € per ml. i dia 

 

TAXA PER OVP AMB CIRCS, BARRAQUES DE FIRA I FESTES POPULARS 

Barraques en èpoques de fira i festes populars: Cannon segons conveni 

Circs: 200,985826 € per dia 

Fiança: els circs dipositaran una fiança per a respondre de les 

condicions en que quedin els terrenys on han estat ubicats, així com per 

l’endarreriment en l’abandonament del lloc que ocupen 200,985826 € per dia 

 

TAXA PER OVP AMB TAULES, CADIRES I TENDALS AMB FINALITAT 

LUCRATIVA 

Categoria Dia Mes Estiu (€/m2) Hivern Anual 
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industrial (€/m2) (€/m2) (€/m2) (€/m2) 

Instal·lació tipus 1 8,78 4,39 13,44 21,21 26,33 

Instal·lació tipus 2   21,50 33,94 42,12 

Instal·lació tipus 3   32,25 50,91 63,19 

      

Categoria 1a Dia 

(€/m2) 

Mes 

(€/m2) 

Estiu (€/m2) Hivern 

(€/m2) 

Anual 

(€/m2) 

Instal·lació tipus 1 8,38 4,19 12,84 20,27 25,15 

Instal·lació tipus 2   20,54 32,43 40,24 

Instal·lació tipus 3   30,81 48,64 60,36 

      

Categoria 2a Dia 

(€/m2) 

Mes 

(€/m2) 

Estiu (€/m2) Hivern 

(€/m2) 

Anual 

(€/m2) 

Instal·lació tipus 1 8,00 4,00 12,25 19,34 24,00 

Instal·lació tipus 2   19,60 30,94 38,40 

Instal·lació tipus 3   29,40 46,41 57,60 

 

Tipologia de terrasses: 

 

Instal·lació tipus 1: Terrasses descobertes o cobertes amb para-sols. 

Instal·lació tipus 2: Terrasses cobertes amb tendals o para-sols fixats al paviment i 

oberts pels laterals. 

Instal·lació tipus 3: Terrasses amb tendals fixats al paviment i tancats per algun dels 

seus laterals. 

 

Categoria de carrers: 

Categories segons s’especifica a l’índex alfabètic de carrers de l’ordenança fiscal núm. 

3, reguladora de l’impost d’activitats econòmiques (IAE). 

 

Període temporada estiu/hivern: 

Temporada d’hivern: del 16 de setembre fins al 31 de maig 

Temporada d’estiu: de l’1 de juny fins el 15 de setembre 

 

APROFITAMENTS ESPECIALS MITJANÇANT INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINES A LES 

PARADES D’AUTOBUSOS 

Aprofitaments en carrers de categoria INDUSTRIAL 17,43 € per m2. i any 

Aprofitaments en carrers de categoria 1ª             16,57 € per m2. i any 

Aprofitaments en carrers de categoria 2ª 14,51 € per m2. i any 

 

APROFITAMENTS ESPECIALS I ALTRES OVP NO PREVISTES EN APARTATS 

ANTERIORS 

Qualsevol ocupació o aprofitament de la via pública i/o del domini públic  
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local no contemplada als apartats anteriors i no vinculada a l’execució 

d’obres: 

1,66 € per m2. i dia 

 

Quan s’utilitzen procediments de licitació pública, l’import de la taxa es determina pel valor econòmic de la 

proposició sobre la qual recau la concessió, l’autorització o l’adjudicació. 

 

 

Ñ) Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa del mercat municipal de Les 

Bòbiles 

 

Article 6è. Quota tributària 

 

S’incrementen les tarifes i restaran com es detalla seguidament: 

 
6.1. Per transmissions d'autoritzacions o permisos "inter-vivos" dels espais de venda, hom satisfarà les 

següents tarifes: 

      

6.1.1. El 5% del valor de la cessió sense que en  cap  cas pugui ser inferior 

als següents mínims, els quals resulten de l’aplicació dels criteris establerts a l’article 

24.1 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, en relació amb la fixació de 

les taxes quan s’utilitzin procediments de licitació pública: 

 

- Parades de venda . . . . . . . . .  . . . . . . .     1.706,72 €  

- Local comercial A .. . . . . . . . . . . . . . .   58.404,38 € 

- Local comercial B. . . . . . . . . . . . . . . .     4.549,97 € 

 

A efectes de l’aplicació d’aquestes tarifes, la classificació dels espais de venda serà la 

que estableixi el reglament del mercat. 

 

6.1.2. les transmissions entre pares, fills o cònjuges satisfaran  el 25% de l'import mínim 

que correspongui de l'apartat 6.1.1. Aquesta tarifa s’aplicarà, així mateix, a les 

transmissions entre membres de parelles de fet, sempre que acreditin complir els 

requisits establerts a la Llei de la Generalitat nº 01/01, de data 15 de març, sobre 

parelles estables. 

 

 6.2. Per  transmissions d'autoritzacions  o  permisos  "mortis-causa"  dels espais de 

venda, l’hereu satisfarà el 10% de l’import mínim que correspongui de l’apartat 6.1.1. 

 

6.3. Per la cessió temporal de parades de venda, es satisfarà el 20% de l’import mínim 

de l’apartat 6.1.1. 

 

6.4. Prèvia autorització municipal, les activitats de promoció de productes realitzades 
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per empreses exteriors satisfaran: 

Autoritzacions inferiors a una setmana. . .: 27,37 €  per dia 

Autoritzacions d’una setmana o superiors: 68,41 € per setmana o fracció 

 

6.5 Per ocupacions dels espais comuns: 

Amb màquines recreatives infantils. . . . :    65,00 € m2 i any. 

Amb màquines expenedores automàtiques (tabac i similars): 65,00 € m2 i any 

Amb taules i cadires. . . . . . :    65,00 € m2 i any. 

 

6.6 Per la utilització dels espais de venda i dels serveis comuns del mercat s’abonaran, 

per cada metre quadrat o fracció i trimestralment, les tarifes següents: 

 

   - Parades de venda . . . . . . . . . . . . . . .   14,36 €  

   - Locals comercials .. . . . . . . . . . . . . .    4,79 € 

 

6.7 Pel manteniment de les instal·lacions de l’aparcament s’abonaran, trimestralment 

69,47 € per cada plaça d’aparcament. 

 
6.8 Pels canvis d’activitat es satisfaran els drets que correspongui a l’hora de demanar la llicència medi 

ambiental corresponent. 

 

6.9 Per la cessió temporal de parades no adjudicades, es satisfaran 193,54 € per parada i mes. 

 

 

O) Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per entrada de vehicles i reserva de la 

via pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 

 

Article 2n. Fet imposable 

 

Es rectifica, en tot el text de l’ordenança, on diu: “entrada de vehicles a través de les 

voreres”, deixant constar “entrada de vehicles” i eliminant “a través de les voreres”. 

 

Article 6è. Quota tributària 

 

S’incrementen les tarifes, les quals restaran tal i com es detalla a continuació: 

 

6.1. Entrades de vehicles a locals d’ús particular,  

per metre lineal o fracció i any     9,98 € 

6.2. Entrades de vehicles a locals d’ús comercial, industrial i 

Anàlegs, per metre lineal o fracció i any    24,89 € 

6.3. Guals permanents 

- Guals sempre que el nombre de places no excedeixi de 3:  17,95 € per ml i any 

- El mateix, de 4 a 7 places      21,80 € per ml i any 
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- El mateix, de 8 a 25 places      29,57 € per ml i any 

- El mateix, de 26 a 50 places      40,52 € per ml i any 

- El mateix, de 51 a 100 places      54,88 € per ml i any 

- El mateix, de més de 100 places     78,42 € per ml i any 

6.4. Guals horaris 

- Guals sempre que el nombre de places no excedeixi de 3: 0,71 € per ml, hora i any 

- El mateix, de 4 a 7 places     0,84 € per ml, hora i any 

- El mateix, de 8 a 25 places     1,09 € per ml, hora i any 

- El mateix, de 26 a 50 places     1,54 € per ml, hora i any 

- El mateix, de 51 a 100 places     2,05 € per ml, hora i any 

- El mateix, de més de 100 places    2,81 € per ml, hora i any 

 

6.5. Reserves especials d’aparcaments contemplats en el títol IV de l’ordenança 

governativa 

- Per autobusos de viatgers      7,76 € per ml i any 

- Per zones de càrrega i descàrrega     17,83 € per ml i any 

- Sortida d’emergència de locals públics    15,46 € per ml i any 

- Altres reserves especials      13,68 € per ml i any 

6.6. Placa de senyalització      11,84 € 

 

        Tercer:. Publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona aquest acord i 

el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals esmentades. 

 

        Quart:. Notificar aquest acord a la persona al·legant, així com als departaments 

municipals d’Intervenció i Gestió Tributària. 
 
        6.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER A L’ANY 2013 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 10 de desembre de 2012. 

 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest cas portem a aprovació la 
pròrroga d’aquesta pòlissa col·lectiva que tenim amb Assistència Sanitària Col·legial, 
ja els hi vaig explicar a la Informativa que no hi havia hagut increment de preus en 
aquesta pòlissa. 
 
-Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
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Vist que el proper dia 31 de desembre de 2012 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. 
 
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 2013. 
 
        Segon: Acceptar les condicions econòmiques assenyalades per l'entitat 
prestatària per l'esmentada pròrroga en el seu escrit de data 1 d’octubre de 2012 la 
qual cosa representa un cost de 48,58 € mensuals per persona de la prima  
corresponent al mes de gener de 2013, amb el recàrrec del 0,15% corresponent al 
Consorci de Compensació d'Assegurances), i un cost de 47,72 € mensuals de la prima 
corresponent als mesos de febrer a desembre de 2013. 
 
        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. 
 
        7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI 
GENERAL DE BÉNS MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2011. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 de desembre de 2012. 

 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: com cada any en aquest punt proposem 
incorporar dintre de l’inventari general de béns municipal totes aquelles coses que 
l’ajuntament ha invertit, i per tant passen a formar part de l’inventari general de béns 
municipal.  
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 17 vots a favor i 4 abstencions 
formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD i LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, acorda: 
 
1. En data 4 de desembre de 2012 es redacta la memòria de la cap de la secció de 
patrimoni mitjançant la qual s’exposen els treballs duts a terme per tal de revisar i 
actualitzar l’inventari  General de béns i drets d’aquesta Corporació a 31 de desembre 
de 2011. 
 
2. La revisió i actualització de l’inventari s’ha dut a terme segons que disposen els arts. 
222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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municipal i de règim local de Catalunya, i 100 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
3. D’acord amb l’art. 105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals,  correspon al 
Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari general. 
 
        Primer: Aprovar la rectificació de l’Inventari General de Béns Municipals amb 
referència al 31 de desembre de 2011, formalitzat en els documents que 
s’acompanyen a la present proposta, i que resumits són el que s’acompanyen com 
annex a aquest dictamen. 
 
        Segon: Traslladar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria de 
l’Ajuntament i del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. 
 
        Tercer: Trametre certificat de l’acord i còpia de l’Inventari General de béns i drets, 
autoritzada pel secretari i amb el vist-i-plau de l’alcalde, a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern a 
Barcelona. 
 
        8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 DELS CÀRRECS ELECTES 
DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL, AIXÍ COM DE LA 
REDUCCIÓ D’UNA CATORZENA PART DELS IMPORTS TOTALS PERCEBUTS EN 
CONCEPTE D’ASSISTÈNCIES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS CORRESPONENTS A 
L’ANY 2012. 
 

 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 de desembre de 2012. 

 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: aquest és un acord que es va prendre per 
part dels portaveus dels grups municipals on donat que hi ha la Llei de 22 de juny, que 
parla que als funcionaris se’ls hi traurà la paga extra, doncs els que estem aquí en 
aquesta sala hem decidit també renunciar a aquesta catorzena part en el cas dels 
regidors que cobren per assistències o la paga extra en aquest cas dels regidors que 
estan a dedicació parcial o dedicació exclusiva. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: només és per explicar que realment aquesta 
posició nostra és amb solidaritat amb tots els servidors públics que els hi treuen 
aquesta catorzena paga, això no vol dir que estiguem d’acord ni molt menys amb la 
retallada aquesta de la catorzena paga, sinó que únicament és amb solidaritat amb ells 
que ens traiem la part proporcional que també correspon amb un 7,5 o un 8%. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: només per dir-li que suposo que en aquest 
cas són tots els grups del consistori que estan d’acord amb això que vostè diu, no 
només el partit Socialista sinó tots. 
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-Sotmesa la proposa a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
I.- Per acord adoptat en sessió plenària celebrada el dia 22 de juny de 2011 es van 
aprovar les retribucions per dedicació exclusiva i parcial, així com les indemnitzacions 
per assistència a òrgans col·legiats dels càrrecs electes de la corporació.  
 
II.- En el BOE núm. 168 del 14 de juliol de 2012 es va publicar el Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, norma que, de conformitat amb la seva disposició final 
quinzena, va entrar en vigor el dia 15 de juliol de 2012. L’article 2 d’aquest Reial 
Decret suprimeix la paga extraordinària del mes de desembre de tot el personal del 
sector públic. 
 
Per bé que el precepte esmentat no és aplicable als càrrecs electes de les 
corporacions locals, en ares a la racionalització i reducció de la despesa del sector 
públic és aconsellable suprimir la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 
dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Martorell amb dedicació exclusiva i parcial, així 
com reduir en una catorzena part l’import total percebut per les indemnitzacions per 
assistència a òrgans col·legiats dels càrrecs electes d’aquest Ajuntament, 
corresponents a l’any 2012.  
 
        Primer: Aprovar la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012 dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Martorell amb dedicació exclusiva i 
parcial, que són els que a continuació es relacionen: 
. amb dedicació exclusiva: Sra. Maria Mercè Morera i Santafé 
. amb dedicació parcial: Sr. Xavier Fonollosa i Comas, Sr. Josep Casasayas i Puig, 
Sra. Maria Hinojo i Nieto, Sra. Sira Sanz i Romera, Sr. Lluís Amat i Ferrer, Sra. Cristina 
Dalmau i Cerdà, Sr. Albert Fernández Claramunt. 
 
        Segon: Aprovar la reducció d’una catorzena part de l’import total percebut per les 
indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats dels càrrecs electes d’aquest 
Ajuntament, corresponents a l’any 2012. Aquest import es deduirà de les 
indemnitzacions que s’abonin al mes de desembre. 
 
        Tercer: Publicar el present acord als taulers d’edictes de la Corporació i de la 
plana web www.martorell.cat, així com al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
 
        Quart: Notificar aquest acord als grups municipals, així com als departaments 
municipals d'intervenció, tresoreria i recursos humans. 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 

http://www.martorell.cat/
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         9. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA 
I UNIÓ I D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, EN DEFENSA DEL MODEL 
D’ESCOLA CATALANA. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: reiterar que tal com han quedat en la Junta de portaveus prèvia 
al Ple a les mocions només hi haurà un torn d’intervencions, la lectura i una intervenció 
per part de cada grup. La moció està presentada per Convergència i Unió i també per 
Iniciativa per Catalunya Verds.  
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA llegeix la moció:  
 
 “Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers 
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument 
contra el model d’immersió lingüística a Catalunya. 
 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a 
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la 
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien 
de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu 
a Catalunya.  
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un 
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics,en assolir els alumnes els nivells 
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal 
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de 
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la 
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. 
 
Pels motius exposat, l’Ajuntament aprova la següent moció, adoptant els següents 
 

ACORDS 
Primer: Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de 
la Qualitat Educativa (LOMCE)que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
 
Segon: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament 
en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles 
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra 
escola.  
 
Tercer: Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), 
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut 
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d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants 
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 
 
Quart: Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.” 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: quan a la Junta de portaveus van presentar la 
moció el grup municipal d’Esquerra Republicana en va entrar una d‘exactament igual 
simplement amb tres punts que la complementaven; aquests tres punts un era la 
declaració de José Ignacio Wert, ministre d’educació, cultura i esports, persona non 
grata a Martorell, vostès van ser incapaços d’incloure-la com ha fet Collbató aquesta 
setmana amb el recolzament de Convergència i Unió. L’altra era que per solidaritat 
amb la comunitat docent i educativa poder-nos autoinculpar en cas de represàlies 
judicials. Vostès se’n van mig enfotre, com normalment fan, però vaja crec que hagués 
sigut bo donar aquest recolzament a aquesta comunitat. I per últim també demanàvem 
el trencament dels pactes de CiU i partit Popular a la Diputació o als ajuntaments, com 
per exemple Badalona, Castelldefels, etc. Evidentment aquesta moció ens la fem 
nostre perquè la portem també en el nostre ADN, però ha sigut una llàstima perquè 
clar tampoc no calia aquí tornar a fer dues mocions, llegir exactament la mateixa moció 
amb aquests tres punts que proposàvem que fossin inclosos. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: és evident que la política educativa 
dissenyada per l’anterior govern Socialista ha estat un fracàs, no només l’econòmica, 
que sembla ser que tothom ho sap a excepció del Sr. González, sinó també en aquest 
cas l’educativa, la prova és que tenim un 30% de fracàs escolar situat a Espanya; 
estem situats per tant al cap davant de la Unió Europea en aquest tema i posa de 
manifest que el sistema educatiu espanyol ha de canviar, i més vist el resultat 
d’aquests últims anys. El problema s’ha de dir que ha estat més de gestió que no pas 
d’inversió, perquè amb els recursos públics que s’hi ha destinat doncs és evident que 
no s’han obtingut els resultats que s’esperaven; per tant la prioritat és garantir una 
educació pública de qualitat que tendeixi a l’excel·lència i a l’èxit escolar per garantir el 
futur dels joves. 
En un context de crisi econòmica amb una taxa d’atur juvenil del 50% és més 
important que mai portar a terme les reformes necessàries per garantir una formació 
de qualitat dirigida al mercat laboral. La reforma de l’educació és fonamental per al 
futur dels nostres fills en un món cada vegada més competitiu, per això considerem 
que és poc responsable que alguns pretenguin desviar el debat que requereix aquesta 
llei tan important. Si el dret a estudiar en castellà alguns ho volen considerar com un 
atac a les altres llengües és un error, i un intent de confondre a la societat i de voler fer 
política en aquest cas amb la llengua. 
El model d’immersió lingüística també en llengua castellana només intenta que s’ajusti 
al que diu l’última sentència del Tribunal constitucional en aquesta matèria, el govern 
de l’estat no té la més mínima intenció d’atemptar a l’escola en català, l’executiu 
només pretén fer complir la Constitució, les lleis i les sentències, perquè sembla ser 
que molts de vostès obliden que estem en un estat de dret, i en un estat de dret les 
lleis s’han de complir. 
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L’atac al projecte és una farsa muntada sobre cinc mentides ja que no s’ataca el model 
d’immersió lingüística, no es tracta el català amb menys preu, no s’envaeix l’espai 
competencial, no s’imposa el castellà forçós ni s’estableix cap política discriminatòria 
contra Catalunya, només es pretén un model d’immersió lingüística que no exclogui el 
castellà i que faci possible estudiar utilitzant-lo també com a llengua vehicular.  
L’Estat demana responsabilitat a tots els agents involucrats perquè està en joc el futur 
de les noves generacions. Des del govern central s’està treballant intensament per 
assolir un acord amb tots els partits a l’oposició, amb tots. L’educació no ha de ser un 
debat partidista, no es pot pretendre treure rèdit electoral amb aquest tema, la reforma 
comptarà amb el diàleg els partits, governs autonòmics i els actors implicats com 
centres i professors.  
L’avantprojecte d’aquesta llei com a tal encara és un esborrany i té per davant tot un 
procés de debat parlamentari en el qual els diferents grups podran proposar les seves 
esmenes per enriquir el text; la confrontació, les desqualificacions i la irresponsabilitat 
no van a millorar la qualitat de l’educació, i evidentment Sr. Bargués el voler, en aquest 
cas com vostè ha manifestat, declarar persona non grata a una persona que l’únic que 
està intentant fer és el que els ciutadans de Catalunya que volen estudiar en castellà 
puguin estudiar en castellà, jo crec que per això no s’ha de reprovar a ningú i més 
quan Catalunya encara és Espanya. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: voldria recalcar que és la segona vegada que 
presentem una moció en defensa de la immersió lingüística en aquest ajuntament, i pel 
que es veu, pel que s’està coent al govern central pel nefast intent del ministre Wert 
d’espanyolitzar-nos precisament a través de l’educació i també pel que estem veient 
del que el regidor d’aquí Martorell, el Sr. Arpal, pensa, no serà pas l’última vegada sinó 
que suposo que anirem continuant, continuaran fent mocions en defensa de la 
immersió lingüística al nostre país. També voldria recordar els esforços, els grans 
esforços que va fer el grup Socialista amb la Sra. Marta Mata i tots els professors de 
l’Escola Rosa Sensat, Marta Mata diputada al Parlament i regidora a l’Ajuntament de 
Barcelona; els grans esforços que van fer precisament per aconseguir la immersió 
lingüística a l’escola catalana, una escola catalana, gratuïta, universal, en aquest 
aspecte donem recolzament completament a aquesta moció que es presenta avui a 
l’Ajuntament de Martorell. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: segurament que mocions com aquesta n’hi ha 
varies, el company d’Esquerra Republicana deia que també havia presentat una 
proposta, aquesta és una altra; jo crec que en el fons, independentment de com 
vestim, l’articulat tant la part expositiva com la part d’acords de la moció en el fons, i el 
que em preocupa i el que el nostre grup hem estat valorant, és que podem caure en 
l’error i de fet ho estem fent de pensar que aquesta reforma que ens vol proposar el 
Govern Central, i concretament parlant de la qüestió de la llengua catalana ho fan amb 
l’excusa de millorar el sistema educatiu. Segurament tots els grups que estem aquí 
podem estar d’acord, cadascú amb els seus matisos, que el sistema educatiu en 
general és millorable, perquè hi ha uns resultats tècnics objectius que donen unes 
dades determinades, però és que ni el Sr. ministre, ni els seus centenars d’assessors, 
ni tan sols per desgràcia els regidors i regidores del partit Popular de Catalunya són 
capaços de donar-nos cap dada, cap dada tècnica i objectiva que digui que el 
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coneixement de la llengua castellana de l’alumnat català és pitjor que el de la resta 
d’Espanya, cap dada tècnica objectiva; és més, el resultat en castellà de l’alumnat 
català és igual o millor que el de la resta de territoris d’Espanya. Per tant tots aquests 
discursos de “si a los toros y no al catalán”, que està molt bé en campanya electoral 
perquè rasquen vots i s’ha pogut veure en les passades eleccions, no té cap 
recolzament tècnic i cap professional de l’educació, ni de Catalunya ni de la resta de 
l’Estat Espanyol, dirà el contrari, per tant podem seguir parlant del sistema educatiu, 
de com el millorarem i no sé què, però si parlem del model d’immersió lingüística a 
Catalunya no hi ha arguments, no hi ha cap argument. Perquè clar llavors entrarem en 
la segona fase de la llibertat, de la llibertat d’escollir, 20 famílies a Catalunya han 
escollit això, 20 famílies, possiblement si preguntéssim hi hauria 20 famílies que 
demanarien no sé quina altra cosa. Però en realitat el que estem dient aquí és que, i 
de fet quan ho valoràvem el grup municipal el primer argument de pes, em sembla que 
això ja ho vam dir en un altre Ple per desgràcia, els tres regidors d’aquest grup 
municipal, fills del model d’immersió lingüística, podem dir que podem parlar en 
castellà i català perfectament, i això no poc dir-ho per desgràcia, per desgràcia no pot 
dir-ho cap alumne basc, cap alumne gallec, perquè el model ha estat un altre i no ha 
funcionat. De la mateixa manera podem dir que un alumne que a casa seva parli 
només en català domina perfectament el castellà en tots els àmbits de la llengua, i 
com no tenen cap dada, cap ni una, un superministre torero, perquè el que si que ha 
fet és donar diners perquè veiem per la tele matar animals, en canvi vol treure 
recursos perquè un model que funciona a Catalunya deixi de funcionar, i és només 
una qüestió, per desgràcia és només una qüestió d’argumentació de baixa i de mala 
política, i una qüestió electoral perquè està demostrat que en aquest Estat Espanyol 
atacar Catalunya o dóna o treu vots. Això és el que fan i per desgràcia, ja li dic miri, el 
que pensin el partit Popular de Madrid, però no he sentit jo fins al moment cap 
representant del partit Popular català defensar aquest model, al contrari, la presidenta 
del seu partit ha anat a Madrid i ha fet allò una mica de teatre i ha dit que anava a 
negociar no sé què amb el ministre, però en realitat, i torno al principi, cap dada 
tècnica objectiva, de cap professional de l’educació, que digui que el nostre model fa 
que un alumne no parli bé el castellà, al contrari, en barris com Sant Ildefons de 
Cornellà els resultats en llengua castellana dels seus alumnes són millors que moltes 
províncies de l’Estat Espanyol. Per tant això que diuen que aquí està prohibit que els 
alumnes parlin, bé, és que clar sents alguns canals de la seva caverna i ens pensem 
que estem aquí a l’any 36, i això és intolerable. Com a mínim a mi ni al nostre grup 
municipal no ens faran pensar que el sistema és dolent; ni a mi ni al nostre grup 
municipal no aconseguiran que pensem que el nostre sistema d’immersió lingüística 
no és un èxit reconegut arreu. No tenen, repeteixo, cap dada tècnica objectiva, ni vostè 
avui, ni els seus companys del Consell comarcal, que abans han tingut Ple al Consell 
Comarcal, han donat cap dada tècnica objectiva que recolzi aquesta opinió que fan 
vostès. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: aquest és un d’aquells punts Sr. Arpal, 
sempre li recordo quan és un d’aquests punts, en els quals vostè es queda sol 
defensant, sempre li dic que de manera aplicada, allò que és difícil de defensar, com a 
mínim és difícil de defensar en aquest país.  
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La moció que presentem i que la presentem conjuntament amb Iniciativa per 
Catalunya Verds, i que sembla ser tindrà més d’alguna adhesió, és una moció que 
presentem bàsicament en defensa del nostre model educatiu. És un model educatiu 
que funciona des de fa més de 30 anys, amb una aposta en el seu moment complexa i 
que no va ser gens fàcil però que va ser ben assumida per la major part de sectors de 
la societat catalana que és la immersió lingüística. Què és això o què significava en 
aquell moment fa pràcticament 30 anys?. Doncs significava una cosa tan senzilla però 
alhora tan complicada com que l’idioma, més coses però bàsicament que l’idioma 
vehicular; és a dir, l’idioma en el qual els nens a l’escola rebien els coneixements, 
canviava de ser el castellà que havia estat sempre a ser l’idioma català, i això tenia un 
motiu de ser i una raó que era una defensa aferrissada i una preservació de la llengua 
pròpia d’aquest país. Això fins i tot en els sectors en aquell moment més, podríem dir, 
durs de partits conservadors espanyols a Catalunya va ser acceptat, i això ha donat 
uns fruits al llarg dels anys; el Sr. Gómez ara deia que ell és fill de la immersió 
lingüística, jo no, jo tinc uns quants anys més, jo la meva escolarització va ser en 
castellà perquè sóc més gran que vostè Sr. Gómez. Però és cert que hi ha una sèrie 
de generacions que s’han anat formant en català, que dominen perfectament les dues 
llengües, i que vostès a través d’aquesta llei, que a més a més tal com el Sr. Gómez 
deia, la llei de millora de la qualitat educativa amb la qual podríem estar d’acord en que 
hauríem de millorar. Crec que amb això té tota la raó el Sr. Gómez, que podríem 
arribar a millorar molt el sistema d’ensenyament, segur que és millorable, molt 
millorable, però vostès ho fan amagant el seu objectiu real, que no és cap altre que 
atacar Catalunya, el seu país, i ho fan a través de la columna vertebral que és la 
nostra llengua, que és el nostre nervi; és un dels elements de cohesió més grans que 
ha tingut aquest país en els darrers 25/30 anys. I això ho fan perquè tal com va dir 
aquest senyor el ministre Wert, jo no li diré torero però sí que li diré un pèl agosarat, 
que en el seu moment se li va escapar aquella expressió jo crec que tan 
desafortunada de: “españolizar”. Clar, aquesta és la conseqüència transgeneracional 
de: “españolizar”; “españolizar” vol dir que aquells nens que reben avui, que seran les 
generacions del demà, els seus coneixements en llengua catalana doncs que els rebin 
en llengua castellana, sí Sr. Arpal és així, perquè vostès el que em dirien és, o si ara 
tingués dret a rèplica jo ja m’imagino què em vol replicar eh, em replicaria ara vostè: és 
que poden anar a una educació que sigui en castellà, i això ve a la segona part, ja li 
admeto eh però ve a la segona part que per mi encara és pitjor, que és separar els 
nens per raó de la seva llengua, i si hi ha alguna cosa que tenim clara en aquest país 
és que hem de fer un sol país i una sola societat, plural, diversa, complexa, però 
només un sol país i una sola societat. Fer això, separar els nens per raó de llengua 
seria el més terrible que es podria fer des del punt de vista de cohesió social.  
La llengua catalana ha estat, és i estarà, creiem, el gran element de cohesió social 
d’aquest país. Miri, a Martorell hi ha gent que prové de 67 nacionalitats diferents, jo per 
la meva responsabilitat dins l’equip de govern sovint haig de rebre nens que fan 4t, 
tenen entre 8 i 9 anys, que venen i tots ells o molts d’ells tenen nacionalitats diferents, 
jo li puc dir que jo com a català i nacionalista que sóc, m’omple de joia veure que nens 
que provenen de molts llocs diferents del món; ja li dic que a Martorell tenim gent que 
prové de 67 nacionalitats diferents, s’asseuen en aquesta sala de plens on som ara i 
em parlen un català que difícilment si només els escoltés sabria distingir de quina 
nacionalitat provenen. Això és l’element de cohesió social més important que tenim en 
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aquest moment. Vostès, no és el primer ni l’únic i em temo que no serà l’últim, d’un 
temps ençà estan jo diria que radicalitzant-se amb la postura d’atacar tot allò que soni 
a català o a país, i a més a més ho fan com si no pasés absolutament res, li puc donar 
alguns exemples que poden ser de matís però que per mi són molt importants. Miri 
l’any 1980 es va constituir el Parlament de Catalunya, en el si del Parlament de 
Catalunya hi havia partits molt diversos, molts, però a ningú, a ningú en les seves 
intervencions, i això que em consta que hi havia algú que els hi costava, doncs com 
estaven en el Parlament de Catalunya doncs utilitzaven la llengua pròpia del país, que 
no és l’única oficial però és la pròpia del país. Això d’uns anys ençà i ho hem vist tots, 
no només amb vostès també amb algun altre partit, volen fer veure que utilitzar les 
dues llengües en les institucions és una norma de certa normalitat o una regle de certa 
normalitat. Evidentment, ningú els hi qüestionarà, ho poden fer, però clar fixi’s bé l’any 
80 això no ho feien i ara ho fan amb una certa normalitat. I per què ho fan amb una 
certa normalitat?. Perquè clar si faig servir dels dos idiomes un dels dos, doncs vol dir 
que també és propi d’aquest país, és oficial, inclús fan aquelles coses tan estranyes 
com en un mateix parlament van combinant els dos idiomes, que això és de matís eh, 
és estètic però és molt gràfic. Però clar això seria gràfic, la sentència al Tribunal 
Constitucional no és gràfica, tant pel què fa referència a la llengua com a la resta de 
l’Estatut d’Autonomia, aprovat en referèndum per aquest país. Per tant el que fem en 
aquesta moció és defensar la llengua catalana, defensar el model d’escola pública en 
català i dir-los que malgrat vostès tenen una majoria absoluta ampla, que a més ho 
han fet amb llei orgànica, que vostès saben que per modificar una llei orgànica cal un 
quòrum especial, que no és fàcil obtenir-lo, i per tant volen blindar aquesta matèria; el 
que sí els hi podem assegurar és que el poble català amb una gran majoria, amb això 
estem d’acord, i pensi una cosa amb el nervi de la nostra nació, amb la llengua no s’hi 
juga, ja els hi ha dit diferents diputats al Congrés dels diputats a Madrid, però aquí 
tindran una resposta jo crec que molt considerable, per tant jo els pregaria que vostè 
Sr. Arpal, si té alguna influència, faci arribar als seus superiors polítics que això per 
Catalunya no és gens bo. 
 
-Sotmesa la Moció de referència a votació, l’Ajuntament Ple, per 19 vots a favor i              
2 vots en contra dels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL 
CARRIEDO, acorda la seva aprovació: 
 
“Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers 
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument 
contra el model d’immersió lingüística a Catalunya. 
 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a 
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la 
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien 
de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu 
a Catalunya.  
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un 
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model educatiu que dóna bons resultats acadèmics,en assolir els alumnes els nivells 
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal 
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de 
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la 
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. 
 
Pels motius exposat, l’Ajuntament aprova la següent moció, adoptant els següents 
 

ACORDS 
Primer: Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de 
la Qualitat Educativa (LOMCE)que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
 
Segon: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament 
en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles 
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra 
escola.  
 
Tercer: Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), 
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants 
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 
 
Quart: Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.” 
 
       10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER 
CATALUNYA VERDS, D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, I DEL 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, DE REBUIG AL REIAL DECRET 
LLEI 20/2012 I EN FAVOR DE LA RECERCA DE SOLUCIONS PER A QUE ELS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’AJUNTAMENT, DEL PATRONAT 
MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES I DE MARTORELL 
GESTIÓ DEL SÒL, EMPRESA PÚBLICA, NO PERDIN MÉS PODER ADQUISITIU. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ llegeix la moció:  
 
 “El Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i 
competitivitat al seu article 2 disposa la reducció de la paga extraordinària de 
desembre o de la paga addicional de complement específic o paga addicional 
equivalent corresponent a l’esmentat mes, assenyalant que aquesta reducció té 
caràcter bàsic. És a dir, que és d’aplicació obligatòria a tot el personal del sector 
públic, perjudicant seriosament el poder adquisitiu i els drets salarials dels empleats 
públics, a més de ser un nou atac contra la Funció Pública. 
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Inicialment, el destí previst per l’estalvi que provocarà la supressió d’aquesta paga 
extra serà als plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectius que incloguin 
la contingència de jubilació. 
 
Aquest destí és contradictori amb la prohibició de realitzar aportacions a plans de 
pensions prevista a la Llei de Pressupostos del 2012 i que comporta un salari diferit 
fins el 2015, provocant un augment de liquiditat i del volum de negoci bancari i un 
reconeixement implícit de la insuficiència gestora dels responsables polítics del Govern 
Central per fer front a les pensions de jubilació futures mitjançant les cotitzacions de la 
Seguretat Social. Prova d’aquesta incoherència són les diferents notes informatives del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cada cop que n’apareix una de 
nova és per rectificar l’anterior i, en definitiva, cap d’elles no té cap validesa jurídica. 
 
Diferents administracions busquen solucions i negocien amb la representació legal del 
personal per aconseguir minimitzar l’impacte de la supressió de la paga de desembre 
sobre la capacitat adquisitiva del personal del Sector Públic i sobre la disminució que 
comportarà en el consum local. 
 
La Defensora del Pueblo, d’acord amb la recent doctrina del Tribunal Constitucional, 
va formular unes recomanacions en el sentit de “restringir l’aplicació de la supressió de 
la paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012 a la quantia no 
meritada referida al moment en què es va publicar aquesta mesura”. 
 
En aquest sentit, expressa que “les pagues extraordinàries, com afirma una reiterada 
doctrina jurisprudencial (per totes, Sentència de 21 d’abril de 2010 de la Sala del 
Social, Secció Primera, del Tribunal Suprem) constitueixen una manifestació de 
l’anomenat salari diferit, es meriten dia a dia, encara que el seu venciment tingui lloc 
en determinats mesos de l’any. El seu import s’ha d’equiparar al salari regularment 
percebut pel treballador, tret que per una norma convencional de caràcter prioritari 
s’estableixin exclusions o bé imports específics. La indubtable naturalesa salarial de 
les pagues o gratificacions extraordinàries tant en l’àmbit del Dret laboral (art. 31 ET) 
com en l’àmbit de la Funció Pública (art. 22 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), han 
portat a concloure a la Jurisprudència, como ja s’ha dit, que responen al treball 
efectivament realitzat durant el període al qual les mateixes facin referència, ja sigui 
aquest anual o semestral, en raó del que pot variar el període de còmput, però que no 
altera la naturalesa pròpia d’aquestes pagues o gratificacions extraordinàries”. 
 
És per tot això que recomana que s’interpretin les previsions del Reial Decret-Llei, en 
allò que es refereix a la supressió de la paga extraordinària o equivalent del mes de 
desembre de 2012, d’acord amb la doctrina constitucional, restringint la seva aplicació 
a la quantia no meritada de la mateixa referida al moment en què es va publicar la 
mesura. 
 
També cal tenir en compte el que disposa l’article 9 punt 3 de la Constitució Espanyola 
sobre el principi d’irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o 
restrictives de drets individuals. 
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Una altra possibilitat que podria pal·liar els efectes negatius d’aquesta disposició seria 
l’avançament de la paga extraordinària del mes de juny de 2013 al gener, i la prevista 
per al Nadal al juny de 2013. Aquesta seria una mesura transitòria que no implica cap 
renúncia a la percepció íntegra de la paga extraordinària de Nadal de 2012. 
 
Reiterem i manifestem també el nostre total desacord amb la resta de les mesures 
laborals que han tingut cabuda al Reial Decret 20/2012 i que pràcticament obliga a 
suspendre o modificar l’aplicació de gran part dels convenis i acords que s’ha assolit 
amb els representants dels empleats públics. 
 
Són mesures que limiten enormement la capacitat de negociació sobre les condicions 
de treball i suposen un desballestament d’un model de relacions laborals basat en el 
respecte, entre d’altres: 
• La limitació en la capacitat de decisió sobre el complement de les retribucions en el 
cas de les incapacitats temporals per contingències comunes. 
• La dràstica reducció de dies d’assumptes personals com a permisos, que no 
privilegis, acordats en les negociacions entre Administració i Sindicats el desembre de 
1983 com a mesura de compensació en “temps” a canvi de no incrementar les 
retribucions en una quantitat equivalent a l’IPC d’aquell any, que era del 12,2 %. 
• La supressió de dies de vacances. 
• La limitació dels crèdits sindicals 
 
Recordem que aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària del 21 de juny de 2010, 
va acordar: 
• Recuperar gradualment els conceptes retributius dels treballadors i treballadores 
municipals afectats pel Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, a partir de la 
finalització de les mesures adoptades en el període 2010-2013. 
• Fer una clara defensa dels serveis públics de qualitat i dels empleats/des públics. 
• Crear una Comissió, formada per representants de tots els Grups Municipals del 
Consistori, que tingui com a objectiu estudiar l’impacte del Reial Decret- Llei en els 
serveis que es desenvolupen al municipi i les seves conseqüències, tenint en compte 
especialment als col·lectius més desafavorits. 
 
Per tot això, els Grups Municipals sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament de 
Martorell l’adopció dels següents acords: 
 
1. Mostrar el nostre rebuig al Reial Decret Llei 20/2012 de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
2. Instar a l’equip de govern que, per tal que l’eliminació de la paga extraordinària de 
Nadal tingui el menor impacte possible sobre el personal de l’Ajuntament de Martorell, 
del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones i de Martorell Gestió del 
Sòl empresa municipal, SL: 
 
a. Es pagui durant el mes de desembre la part de la paga extraordinària de Nadal que 
ha estat meritada abans de l’entrada en vigor del RDL 20/2012. 
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b. S’avanci la quantitat que resta fins a completar la totalitat de la paga extraordinària 
de Nadal de manera que es faci efectiva, com a màxim, el 5 de gener, a compte de la 
paga extraordinària d’estiu de 2013. 
c. Cas que la mesura exposada al punt a) no fos viable, que s’avancin, 
successivament durant els anys 2013, 2014 i 2015, les pagues d’estiu al gener i les 
pagues de Nadal al juny. 
 
3. Instar a l’equip de govern a trobar solucions per tal que el personal de la Corporació 
no perdi més poder adquisitiu. 
 
4. Sol·licitar al Secretari, a l’Interventor i al Lletrat de Recursos Humans municipals que 
realitzin els informes jurídics pertinents per analitzar l’aplicació de les mesures 
contingudes en el RDL 20/2012, en salvaguarda de la nostra capacitat d’autonomia 
municipal. 
 
5. Donar trasllat de l’acord a la Junta de Personal i als Comitès d’Empresa de 
l’Ajuntament i del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell 
(i a qui es consideri oportú).” 
 
Simplement aclarir que aquesta moció l’hem presentat aquests tres grups a proposta 
dels representants dels treballadors que ens la van fer arribar. 

 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: d’una banda aquest Reial Decret Llei 
20/2012, per garantir l’estabilitat pressupostària, té evidentment moltes altres més 
mesures, una d’elles és aquesta de l’eliminació de la paga extra de Nadal de 
funcionaris i treballadors d’empreses públiques, per tant doncs en el seu global es pot 
estar a favor d’unes mesures i en canvi estar en contra d’unes altres com pot ser el 
cas d’aquesta. 
Els membres del grup Popular de l’Ajuntament de Martorell, estic parlant pels 
membres del grup municipal de l’Ajuntament de Martorell, no pas ningú més, estem 
també en contra d’aquesta mesura entre d’altres perquè, a part que considerem que 
és una mesura injusta, també som part implicada i en el meu cas per partida doble, i 
considerem que ja són molts els sacrificis que s’estan demanant als treballadors 
públics en aquesta crisi. 
D’altra banda creiem que en aquesta moció el que s’està fent és instar a l’equip de 
govern a que més que trobar, que possiblement això seria una obligatorietat, no trobar 
sinó buscar possibles solucions, si és que n’hi ha, per tal que els treballadors 
d’aquesta corporació no perdin més poder adquisitiu, serà doncs l’equip de govern el 
que tindrà l’última paraula en aquest respecte. Per part del nostre grup, el grup 
Popular, si és que hi ha algun tipus de solució legal al respecte doncs endavant. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: estem en un carreró sense sortida amb 
aquesta moció, un carreró sense sortida perquè en definitiva el grup de Convergència i 
Unió està d’acord amb aquesta moció, absolutament. Quin problema tenim?. El 
problema que tenim és que no podem saltar-nos la llei o no volem saltar-nos la llei, 
això és el que succeeix. Per tant estaríem d’acord amb tot el que són totes les 
disposicions, estaríem d’acord amb el que són els 5 punts que posen a la part 
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dispositiva, però els apartats a, b i c del punt 2 no hi podríem estar d’acord; i no hi 
podríem estar d’acord perquè seria impossible que ho complíssim, podríem dir:  
escolta sí, vinga, i aleshores no complir-ho, per fer això no podem fer-ho. 
Què hem fet mentrestant al veure la moció?. Hem portat a terme el punt 4, i el punt 4 
el que diu és sol·licitar al Secretari, a l’Interventor i al Lletrat de recursos humans els 
informes jurídics pertinents per analitzar l’aplicació de les mesures contingudes al 
Reial Decret 20/2012, en salvaguarda de la nostra capacitat d’autonomia municipal, i 
tenim l’informe fet pel Secretari, per l’Interventor i pel Lletrat de recursos humans. En 
aquest informe, que si volen els hi puc llegir ara, el que ens estan dient és que no 
podem fer-ho això, per tant si els hi sembla ja que ho demana la moció, ja que tenim 
l’informe fet, passarem a la lectura d’aquest informe.  
 
“En compliment de la moció de l’alcaldia d’aquest Ajuntament de data 17 de 
desembre de 2012, els sotasignats emeten informe sobre la moció de rebuig al 
Reial Decret Llei 20/2012 i en favor de la recerca de solucions per a que els 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones i de Martorell Gestió del Sòl, empresa municipal, no 
perdin més poder adquisitiu, moció que figura a l’ordre del dia de la sessió 
plenària ordinària del dia 17 de desembre de 2012. 
 
Primer.- Normativa aplicable. 
 
. L'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a 
l’any 2012, estableix en el seu apartat dos: 
 
"En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en 
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo ". 
 
. Articles 2 i 6 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que a continuació es 
transcriuen: 
 
“Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector 
público. 
1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la 
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus 
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como 
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes. 
2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes 
medidas: 
2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que 
se refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios. 
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Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos 
retributivos que integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, 
pudiendo, en este caso, acordarse por cada Administración competente que dicha 
reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en 
el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación 
extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o 
equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de 
todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los 
convenios colectivos que resulten de aplicación. 
La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre 
de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción 
en los ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este 
caso, acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las 
nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor 
de este Real Decreto-ley. 
La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de 
aplicación al personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al 
no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo. 
3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación, 
asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y de los consorcios 
participados mayoritariamente por las Administraciones que integran el sector público, 
así como al del Banco de España y personal directivo y resto de personal de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
y de sus entidades y centros mancomunados. 
4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas 
adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo 
con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar 
aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los 
términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de 
presupuestos. 
5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo 
la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá 
una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al 
rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir 
en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos 
empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al 
rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo 
interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre. 
7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.” 
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“Artículo 6. Aplicación del artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, al personal laboral del sector 
público. 
Durante el año 2012, se suprime para el personal laboral del sector público la 
percepción de la gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad 
contenida en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 2, apartado 2.2 de este mismo Real Decreto-ley.” 
 
Segon.- Instruccions de la Secretaria d’Estat per a les Administracions 
Públiques. 
 
Les Instruccions de la Secretaria d’Estat per a les Administracions Públiques 
(trameses als secretaris i interventors dels municipis de la província de Barcelona, 
mitjançant correu electrònic, pel Subdelegat de Govern a Barcelona en data 7 de 
desembre de 2012) després de transcriure el contingut dels articles 2.1 del Reial 
Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol i 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2012, prescriu el següent: 
 
“L'aplicació del que disposen les normes esmentades amb anterioritat obliga les 
corporacions locals i organismes que en depenen, igual que a la resta del sector 
públic, a complir amb una triple obligació en relació a les retribucions a percebre, en 
aquest any 2012 , pel personal al seu servei. Per personal al seu servei s'entén tant el 
vinculat per una relació d'ocupació estatutària, com funcionarial o laboral, així com 
aquell que tingui una relació laboral d'alta direcció, el personal amb contracte mercantil 
i el no acollit a conveni col·lectiu que no tingui la consideració d'alt càrrec. Aquesta 
triple obligació es concreta en: 
1) Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de complement de 
destinació equivalents, corresponents al mes de desembre. 
2) Reducció de les retribucions anuals previstes, a l'import corresponent a les 
esmentades pagues. 
3) No superar, en cap cas i en termes d'homogeneïtat, en els imports de les 
retribucions a percebre pel personal en el present any, els abonats l'any 2011, 
minorats en la quantia de les pagues a suprimir. 
No es poden adoptar actes o acords de creació o increment de qualsevol concepte 
retributiu (productivitat, incentius al rendiment, etc), que suposin increment de les 
retribucions anuals del 2011, descomptat l'import de la paga extraordinària. Així 
mateix, no podran adoptar actes o acords com ara modificacions pressupostàries per 
transferir crèdit des d'altres capítols del pressupost al capítol 1 "Despeses de 
personal", que tinguin com a efecte l'incompliment de les obligacions indicades 
anteriorment. 
Aquests actes o acords podran ser objecte d'impugnació, a l'empara del que disposa la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
aplicable, per tractar-se d'actes dictats amb infracció de l'ordenament jurídic vigent.” 
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En definitiva, les Instruccions de la Secretaria d’Estat per a les Administracions 
Públiques deixen molt clar que l’incompliment o la conculcació dels preceptes 
esmentats és una infracció de l’ordenament jurídic vigent. 
 
Tercer.- Sobre el pagament de la part de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012 corresponent als períodes anteriors al 15 de juliol de 2012 
(data d’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 20/2012) ja meritats.  
 
El dret a percebre la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, tant del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Martorell, com del personal laboral d’aquest 
Ajuntament i dels seus ens dependents (Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell i Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L.), 
corresponent als períodes anteriors al 15 de juliol de 2012 (data d’entrada en vigor del 
Reial Decret-Llei 20/2012) és una situació  creada sota la vigència d’unes normes 
anteriors al Reial Decret-Llei 20/2012. Per aquesta raó, l’aplicació de l’article 2 del 
repetit Reial Decret-llei a aquestes situacions i a tots els seus efectes, constitueix una 
retroactivitat en grau màxim, prohibida per l’article 9.3 de la Constitució espanyola, que 
garanteix la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o 
restrictives de drets individuals, així com per la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional i del Tribunal Suprem.  
 
Som coneixedors que la Defensora del Poble, mitjançant el seu escrit de data 15 
d’octubre de 2012, núm. d’expedient 12086851, adreçat al Secretari d’Estat 
d’Administracions Públiques, recomana: 
“Que se interpreten las previsiones del Real Decreto-ley en lo referido a la supresión 
de la paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre de 2012, de acuerdo con 
la doctrina constitucional a que antes se ha hecho referencia, restringiendo su 
aplicación a la cuantía no devengada de la misma referida al momento en que se 
publicó la medida”. 
 
No obstant, malgrat que els preceptes transcrits del Reial Decret-Llei 20/2012, en 
la nostra modesta opinió, puguin ser inconstitucionals per conculcar el principi 
d’irretroactivitat recollit per l’article 9.3 de la Constitució, a hores d’ara són 
vigents i aplicables, en no haver estat derogats pel legislador estatal, ni tampoc 
haver estat anul·lats per cap tribunal, per la qual cosa són vàlids, eficaços i 
d’obligat compliment per a totes les administracions públiques que integren el 
sector públic. 
 
Quart.- Sobre l’avançament de la paga extraordinària de l’estiu de 2013 al mes de 
gener de 2013, o  els avançaments durant els anys 2013, 2014 i 2015 de les 
pagues d’estiu al gener i de les pagues de Nadal al juny. 
 
1. Ni l’avançament de la paga extraordinària de l’estiu de 2013 al mes de gener de 
2013, ni els avançaments durant els anys 2013, 2014 i 2015 de les pagues d’estiu al 
gener i de les pagues de Nadal al juny, tenen cap cobertura legal. En efecte, no hi ha 
cap norma del nostre ordenament jurídic que empari aquesta pretensió per al personal 
de l’Administració local, tant si es tracta de personal funcionari, com si es tracta de 
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personal laboral. Els avançaments de les pagues extraordinàries quan encara no s’han 
meritat tampoc estan contemplats en l’Acord de Condicions de Treball del Personal 
Funcionari de l’Ajuntament de Martorell ni en els convenis col·lectius del personal 
laboral de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de 
Martorell.  
 
Els únics avançaments de les retribucions del personal de l’Administració local 
legalment permesos són les bestretes reintegrables. Aquestes bestretes, pel que fa al 
personal funcionari es troben regulades en el Reial Decret-Llei de 16 de desembre de 
1929 que, malgrat que es va dictar per als funcionaris de l’Administració de l’Estat, és 
aplicable a l’Administració Local en virtut de la Reial Ordre de 26 de desembre de 1930 
(norma que tot i la seva antiguitat encara no ha estat derogada); i en aquest 
Ajuntament estan contemplades en l’article 36 del Xè. Acord de Condicions de Treball 
del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Martorell. Quant al personal laboral, les 
bestretes es regulen en l’article 29.1 de l’Estatut dels treballadors.  
 
El Reial Decret-Llei de 16 de desembre de 1929 només permet bestretes per l’import 
d’una o dues pagues o mensualitats (diu literalment “import”, en cap cas bestretes 
d’una paga concreta, mensual o extraordinària, ja que encara no s’han meritat) per 
necessitats urgents i disposa que el seu reintegrament s’ha de fer amb caràcter 
mensual. 
 
L’article 36 del Xè. Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari de 
l’Ajuntament de Martorell, preveu una bestreta fins a un import màxim de 3.000 euros 
(en aquest cas també es parla d’import i no d’una paga mensual o extraordinària, ja 
que encara no s’han meritat). Aquesta bestreta s’atorga a instància de part. S’han 
d’explicitar la quantia i els motius pels quals es demana i el seu atorgament ha de 
quedar justificat. 
 
L’article 29.1 de l’Estatut dels Treballadors només preveu la  possibilitat de bestretes a 
compte del treball que ja s’ha realitzat. 
 
A més a més, s’ha de remarcar que tota aquesta normativa en cap cas  faculta a 
l’Ajuntament per a l’atorgament de bestretes d’ofici i amb caràcter col·lectiu. 
 
En qualsevol cas, les bestretes que es poden concedir als funcionaris i als treballadors 
de l’Administració local sempre tenen el caràcter de reintegrables, característica que 
no tenen els avançaments de les pagues extraordinàries sol·licitats.  
 
2. És il·legal percebre una paga extraordinària quan encara no s’ha meritat. 
 
De conformitat amb l’article 2.2. del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual 
s’aprova el règim de retribucions dels funcionaris d’Administració Local, el sou, triennis 
i pagues extraordinàries es meritaran i faran efectius de conformitat amb la legislació 
aplicable als funcionaris de l’Administració Civil de l’Estat. I la legislació aplicable als 
funcionaris de l’Administració Civil de l’Estat en matèria de pagues extraordinàries és 
l’article 33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, per la qual s’aproven els 



 109 

pressupostos generals de l’Estat per a l’any 1988, precepte que estableix que les 
pagues extraordinàries dels funcionaris de l’Estat es meriten el dia 1 dels mesos de 
juny i desembre. 
 
Pel que fa al personal laboral de l’Ajuntament, en virtut de l’article 19è. del Xè. Conveni 
col·lectiu de treball, la paga extraordinària de desembre es merita des de l’1 de gener 
al 31 de desembre. 
 
Quant al personal laboral dels ens dependents de l’Ajuntament de Martorell (Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i Martorell Gestió del Sòl, 
Empresa Municipal, S.L.), segons la pràctica seguida en matèria retributiva la paga 
extraordinària de desembre es merita des de l’1 de gener al 31 de desembre. 
 
La normativa sobre meritació de les pagues extraordinàries fa absolutament inviable 
els avançaments de la percepció d’aquestes pagues a un moment temporal en que 
encara no s’han meritat.  
 
En conseqüència, els sotasignats informem desfavorablement sobre: 
. el pagament de la part de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 
corresponent als períodes meritats amb anterioritat al 15 de juliol de 2012. 
. l’avançament de la paga extraordinària de l’estiu de 2013 al mes de gener de 
2013, o  els avançaments durant els anys 2013, 2014 i 2015 de les pagues d’estiu 
al gener i de les pagues de Nadal al juny. 
No obstant, la Corporació acordarà el que estimi oportú. 
Martorell, 17 de desembre de 2012 
Signat: El secretari,  Jaume Tramunt Monsonet. L’interventor,  Antoni Calpe Jordà i el lletrat de recursos 
humans, Josep Garrido Erencia”.  

       
Aquesta moció demanava aquest informe suposo que pensant que l’informe podria dir 
alguna altra cosa diferent, però l’informe diu el que diu, diu que no és possible portar a 
terme el que diu aquesta moció. De totes maneres, tot i que ho haig de dir, amb la 
presentació d’aquesta moció per part del personal, en una fase en què n’estàvem 
parlant m’he sentit personalment traït per la Junta comitè del personal, personalment, i 
vull que ho sàpiguen i els hi vull dir a tots vostès. De totes maneres com el que hi 
havia abans d’això, abans que presentessin la moció, el compromís que jo mateix, en 
representació de la corporació, va prendre va ser, i ho vaig dir amb aquestes paraules: 
no portarem la bandera de les reivindicacions d’això, no anirem a davant perquè ens 
tombin la cara, hi ha ajuntaments, hi ha Generalitat, hi ha diputacions, hi ha ens molt 
més importants que l’Ajuntament de Martorell de 27.000 persones, perquè designin 
quines coses sí que es poden fer i quines coses no es poden fer, i per tant en aquell 
moment em vaig comprometre amb dir: escolti si hi ha molts ajuntaments, una majoria 
d’ajuntaments, que prenen alguna determinació nosaltres hi anirem darrere en la 
mesura en que les disponibilitats econòmiques ens ho permetin. Tot i que després de 
la flamant actuació que ha tingut avui el personal d’aquest ajuntament no és del meu 
grat, en absolut, trobo que és una sortida de to absolutament fora de lloc. Aquesta 
opció que vam prendre en una reunió de fa, suposo jo, dos dilluns, que buscaríem la 
solució és la que seguim mantenint, però en cap cas podem aprovar aquesta moció en 
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la que el punt 2 diu: “Es pagui durant el mes de desembre la part de la paga 
extraordinària de Nadal que ha estat meritada abans d’entrar en vigor pel Reial Decret 
20/2012”, l’informe del secretari, l’interventor i del cap de recursos humans diu que 
això no es pot fer. “S’avanci la quantitat que resta fins a complementar la totalitat de la 
paga extraordinària de Nadal de manera que es faci efectiva com a màxim el 5 de 
gener, a compte de la paga extraordinària de 2013”. L’informe que vostès mateixos 
demanen en el punt 4 diu que no es pot fer. I tercer: “Cas que la mesura exposada en 
el punt a) no fos viable, que s’avancin successivament durant els anys 2013, 2014 i 
2015 les pagues d’estiu al gener i les pagues de Nadal al juny”, cosa que l’informe 
d’intervenció, secretaria i recursos humans diuen que no es pot fer. 
Per tant la nostra proposta seria que a l’estar d’acord amb el fons de la qüestió 
aquesta, de l’aplicació de la Llei 20/2012, dir que no hi estem d’acord amb aquest 
Reial Decret 20/2012, si en la moció aquesta, en la part dispositiva els punts a, b i c 
que no ens permeten fer-ho per informe de l’interventor, del secretari i del cap de 
recursos humans, sí que, i seguin amb les mateixes converses que havíem tingut fa 
dos dilluns, la part que està dient aquí: “Mostrar el nostre rebuig al Reial Decret Llei, 
d’acord. “Instar a l’equip de govern per tal que l’eliminació de la paga extraordinària 
tingui el menor impacte possible sobre el personal de l’ajuntament, del patronat 
municipal d’atenció a les persones i de Gesòl, SL, també hi estem d’acord. “Instar a 
l’equip de govern a trobar solucions”, també, “i sol·licitar al secretari, a l’interventor i al 
lletrat de recursos humans que realitzin els informes”, ja el tenim, “i donar trasllat a qui 
s’hagi de donar trasllat”, amb tot això hi estàvem d’acord, per tant la nostra proposta 
és: si nosaltres hem de votar favorablement a aquesta moció, els punts a, b i c per, 
diguéssim, imperatiu legal, perquè no els podem complir; traient aquests punts a, b i c 
també votaríem favorablement aquesta moció, per tant fins aquí la postura que 
prendrà el govern en aquest punt. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: Sr. Casasayas qualsevol moment és bo per 
poder negociar o aportar esmenes a una moció presentada, però com comprendrà en 
aquest moment és dur que ens faci aquesta presentació quan han tingut tota la 
setmana, des del dia que vam comentar-ho a la Junta de portaveus, per poder-ho 
treballar. Miri, desconec sincerament quina és la millor fórmula per evitar més 
retallades a tots els treballadors afectats per aquest decret. Diferents administracions i 
ajuntaments han buscat solucions encara que provisionals per avançar, sigui amb 
bestretes o amb avançaments, amb complements o dividint les del propi exercici 
evitant així una altra estisorada: Navarra, Extremadura, Fuenlabrada, Bilbao, Getafe, 
Barcelona, Tortosa, Roses i molts altres fins arribar a 80.000 funcionaris que podran 
comptar amb aquests diners. Avui mateix l’Ajuntament de Donostia ha pagat la nòmina 
de desembre i avançarà l’extra de juny a l’1 de gener, a més de crear un fons per 
garantir que la paga que deixin de percebre pugui compensar-se al futur. 
Els treballadors de la funció pública no han de pagar per la mala gestió de la classe 
política, o no és mala gestió que a sobre cotitzin pel que no cobraran. Com poden 
vostès quedar-se al marge?. Agrairia que fessin els passos necessaris per avançar 
cap a una solució a la merma continuada del poder adquisitiu de tots els treballadors, 
per això també proposo la creació d’un grup de treball per buscar les mesures que 
atenuïn l’impacte d’aquesta retallada, d’aquest reial decret que ens ve de Madrid i d’un 
govern del PP. 
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-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: com he dit quan he llegit la moció i crec que ha 
quedat clar però volíem reiterar-ho. En aquesta moció el que fem Esquerra 
Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds i el PSC és remetre en aquest Ple una 
proposta que els representants de la plantilla ens han fet arribar, i entenem que ho han 
fet conscients dels riscos, conscients de les circumstàncies; entenc que conscients de 
l’escenari de negociació que hi ha en aquest ajuntament, i quan dic ajuntament em 
refereixo a ajuntament i patronat, amb l’equip de govern. Entenem i podem entendre 
quan per una banda han presentat aquesta moció i per altra banda avui han optat 
moltes persones d’aquest ajuntament a mobilitzar-se i a fer sentir la seva veu que 
s’han sentit traïts, entenem que potser l’equip de govern hauria de revisar, això és un 
tema que hem parlat en altres ocasions en aquest plenari, i estic convençut que alguns 
membres de l’equip de govern estan d’acord amb mi, haurien de revisar quins 
mecanismes, quins canals de negociació s’estan portant a terme amb els 
representants dels treballadors. Perquè, com deia, han optat per presentar aquesta 
moció i han optat per venir avui a ¾ d’11 de la nit a manifestar la seva veu; és una 
llàstima, i en això estem d’acord, haver arribat a aquest extrem.  
Pel què fa a la seva proposta entenem per part del nostre grup que sense els acords a, 
b i c la moció no té cap mena de sentit, més enllà que restar amb una declaració 
d’intencions que per desgràcia, i creiem que això també ho han de valorar, i sembla 
que potser nosaltres això ho diem massa però és que és la realitat, l’incompliment 
reiterat d’alguns acords adoptats en aquest Ple fan que no puguem confiar amb 
aquestes declaracions d’intencions, i la mateixa moció fa esment a les primeres 
retallades de l’any 2010 amb les quals aquí, en aquest plenari, es va acordar que entre 
totes i tots buscaríem solucions alternatives, i no es van convocar mai ni s’ha fet mai 
cap pas en aquest sentit. Per tant la sorpresa del regidor Casasayas en relació a que 
hem arribat a aquest extrem no crec que hagués de ser tant, perquè els antecedents 
són importants i són greus. 
D’altra banda entenem la seva postura i això ho hem pogut parlar amb el portaveu del 
seu grup durant els darrers dies, i jo li traslladava que podia entendre que, 
evidentment, com equip de govern podien tenir dificultats a l’hora de prendre aquesta 
decisió, a més a més amb la situació que el nostre Alcalde també és President de la 
Diputació, i evidentment les decisions que es prenen aquí tenen una volada a vegades 
que va més enllà del propi municipi, i això ho comprenem i entenem que també pot 
pesar a l’hora de prendre una decisió.  
Però el que nosaltres els hi demanem més enllà de textos legals complicats, el que els 
hi demanem és valentia, i els hi demanem valentia perquè pensem que si tots els 
municipis de l’Estat aprovessin aquesta moció, o molts municipis de l’Estat aprovessin 
aquesta moció el govern central retiraria aquesta iniciativa, estem convençudíssims, si 
fins i tot els representants, cosa que m’alegro moltíssim, del partit Popular de Martorell 
en la seva intervenció ha manifestat que comprenia i entenia que aquestes mesures, i 
més en ajuntaments on es pot pagar aquests diners com és el cas, doncs la injustícia 
encara és més difícil d’entendre. Per tant valentia, valentia, valentia, encara que 
només sigui per abstenir-se, i encara que només sigui per poder fer veure a la resta de 
municipis, i altres ja ho estan fent fins i tot del seu color, que no podem tolerar més 
atacs d’aquest tipus. En aquest sentit, i no vull allargar-me més, perquè com deia no 
crec que haguem d’entrar en un debat legal i tècnic sobre aquesta qüestió, perquè per 
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començar ni en sé ni estic preparat, per això volíem centrar la defensa de la moció a 
demanar-los sobre tot a l’equip de govern, que són al cap i a la fi qui té l’opció que 
aquesta moció s’aprovi o no, que com a mínim s’abstinguin. D’altra banda volem 
encoratjar també a la plantilla i a la ciutadania a revelar-se, aquests atacs als 
treballadors són intolerables, són violents, són molt violents, i no és una violència física 
és una violència d’una altra mena, i formen part d’això que molts en diuen crisi i que en 
realitat és una estafa, és una estafa perquè només afecta a uns. Per això, i torno a 
repetir, si us plau valentia. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: des del grup municipal Socialista hem donat 
suport a aquesta moció per diversos motius. En primer lloc perquè no estem d’acord 
amb aquest decret llei 20/2012, que des del govern central han redactat. I en segon 
lloc tampoc estem d’acord amb aquests conceptes que es fan servir, els conceptes de 
paga extraordinària, paga de Nadal, gratificació, perquè realment és el sou anual, és el 
sou anual que tenim els treballadors públics, el sou anual que està dividit en aquest 
cas en 14 pagues, 14 pagues, uns termes una mica franquistes però que han continuat 
al llarg de tots aquests anys. A l’empresa privada n’hi ha molts que tenen 15 pagues o 
inclús 16, o n’hi ha que senzillament només en tenen 12.  
Jo crec que el 17 de desembre tot aquest sou anual o almenys en la seva gran part ja 
està meritat, amb la qual cosa els treballadors públics tenim dret a aquest sou anual, 
aquest sou anual que o se’ns doni en 14 pagues, o en 12, o en 13, o en les que es 
vulgui, però en definitiva és un sou anual, i també és pel què paguem a l’IRPF que 
paguem per aquest sou anual. En definitiva aquí el què passa és que està encoberta 
una retallada, una retallada de quasi un 8% d’aquest sou anual traient aquesta 14a 
paga; i demanem a l’equip de govern que de la mateixa forma que avui ens hem 
assabentat pels diaris que s’ha pagat a 80.000 treballadors públics, se’ls hi ha pagat 
aquesta part del seu sou doncs que ell busqui una solució, busqui una solució  i si 
aquesta solució és una bestreta reintegrable doncs que es faci així, i per favor que no 
tracti, que no ens tracti als treballadors públics que exercint el nostre dret de llibertat 
ens manifestem aquí i allà on sigui en contra d’aquesta retallada que ens fan, que els 
tracti com en un pati de col·legi de dir: si us porteu malament no ho tindrem en compte 
i si us porteu bé doncs potser ho tinc en compte; això és una cosa que als treballadors 
públics no se’ns pot fer, no se’ns pot fer de cap manera. 
Demano doncs a l’equip de govern que sigui conscient i que intenti per tots els mitjans 
acceptar aquesta moció que s’ha presentat, recolzada pels tres grups municipals, i 
realment aquesta moció feta pels treballadors públics i mirar per tots els mitjans 
possibles de sumar-se també, de sumar-se a aquests 80.000 treballadors públics que 
han cobrat aquesta part del seu sou i que doncs els d’aquí Martorell també ho puguin 
cobrar, sempre per no perdre el nivell adquisitiu que és en definitiva el que volem amb 
aquesta moció. 
 
-Sotmesa la Moció a votació, aquesta resulta rebutjada per 8 vots a favor, 11 vots en 
contra dels senyors/es SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS, 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 CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRÀ I SESÉ i LLUÍS 
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AMAT I FERRER, i 2 abstencions formulades pels senyors FRANCESC ARPAL 
MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO. 
 
       11. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER 
CATALUNYA VERDS, D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, I DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA 
RESIDÈNCIA HABITUAL. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: he dit Convergència i Unió tot i que a l’ordre del dia no hi consta 
perquè hi hem participat i hi hem estat d’acord. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: passo a llegir la moció, espero no equivocar-me 
amb la versió perquè hem fet un procés, en aquest cas sí, de poder arribar a un bon 
acord amb aquesta moció. 
 
 “La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i 
vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers 
en patir les conseqüències d’aquesta.   
 
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik 
(Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 “ A 
Espanya s’han executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007, i a l’any 2011 
es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes 
investigacions recents indiquen que la major part (el 70%) dels impagaments registrats 
a Espanya tenen relació amb l’atur i que el 35% de les propietats executades 
pertanyen a immigrants ”. 
 
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de la crisis 
en los órganos judiciales” recull que en el primer semestre de l’any 2012 s’han iniciat 
més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar l’any, 
amb la qual cosa, se superaran les 400.000 execucions hipotecàries des de l’esclat de 
la crisi. 
 
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un 
context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma 
social, que ha estat reconeguda pels diversos agents. 
 
En aquest sentit, l’Asociación Española de Banca en un comunicat públic del passat 
12 de novembre  reconeix l’alarma social generada pels desnonaments i exposa el 
compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de paralitzar els llançaments 
hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits en que concorrin circumstàncies 
d’extrema necessitat. 
 
El Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic als 
policies que es neguin a participar en llançaments hipotecaris. 
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El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden 
actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret, 
emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret 
contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació o d’atemptat a 
un dret fonamental com és el de l’habitatge. 
 
L’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que “ les entitats 
bancàries han convertit els Tribunals en les seves oficines recaptatòries” i que “es 
tracta d”una situació preocupant i molt dolorosa. Un drama social”. 
 
El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la situació 
social generada pels procediments d’execució hipotecària i ha manifestat que “ 
estamos viendo cosas, terribles, inhumanas...”. No obstant la resposta oferta, en un 
primer moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de 
protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de Bones 
Pràctiques, de caràcter voluntari per les entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs. 
 
I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures 
urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del tot insuficient. 
 
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les 
preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i quants i com 
es crearan; i es limita a suspendre els llançaments sobre habitatges habituals dels 
col·lectius que considera especialment vulnerables durant el termini de 2 anys, segons 
una sarcàstica Exposició de Motius que motiva la suspensió referint-se en els 
afectats/des “ con la confianza de que, a la finalización de este período, habrán 
superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.  
 
Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la profunditat i 
complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives 
excepcionals de reforma estructural per l’assoliment d’una veritable justícia social, i no 
una mera suspensió dels llançaments hipotecaris al que es pot acollir a la pràctica una 
petita part dels afectats/des. 
 
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment vulnerable 
una unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu càrrec amb 
un únic fill/a de 4 anys d’edat. 
 
Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden 
cancel·lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en pagament, de 
forma que puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils. 
 
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat 
reiteradament que els procediments d’execució hipotecària massius deixen a les 
persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica dels 
drets humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per l’Estat Espanyol. 
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L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les conclusions 
presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió prejudicial sol.licitada per 
un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola sobre 
execucions hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 
1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La 
Directiva empara a què l’òrgan judicial suspengui  el procediment executiu fins que no 
s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita 
que el consumidor perdi l’habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil 
reparació posterior. 
 
Els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les ciutadanes no 
poden restar indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de 
mecanismes legals eficaços provinents de l’Estat i  de la pràctica abusiva de les 
entitats bancàries. 
 
Per aquest motiu el grup municipal d’ICV, atenent als motius exposats, presenta al Ple 
Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la 
residència habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius veritablement 
vulnerables. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins que no 
es promulgui una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil, adaptada a la 
Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del 
sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres les mesures, la 
dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries, la 
possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de 
lloguer social. 
 
TERCER.-  Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les 
següents accions: 
 
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment als Serveis 
Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el 
llançament de les persones demandades, així com que es suspengui qualsevol acte 
de desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula 
contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre 
clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. 
 
- Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària en l’Oficina Local 
d’Habitatge i/o Oficina d’Atenció al Consumidor. 
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- Acollir-se als serveis d’assessorament jurídic a les OLH  que la Diputació de 
Barcelona ha posat en marxa en aquesta matèria. 
 
- Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la 
residència habitual de persones amb risc d’exclusió social, segons Informe dels 
serveis socials d’aquest Ajuntament, empadronades en aquest municipi. Aquest 
cessament d’operacions es realitzarà de forma immediata pels nous productes que es 
contractin i s'estudiarà la possibilitat de rescindir aquells productes bancaris no 
subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual, sempre que la operativa 
financera de l’Ajuntament ho permeti.  
 
- Ordenar la guàrdia urbana a què deixi de prestar suport a la policia judicial en el 
llançament de les persones empadronades de la seva residència habitual, excepte si 
el jutjat ho sol.licita expressament. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, al 
President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà del partit judicial, al cap de la policia 
local i als directors/es de les entitats bancàries que disposin d’oficines en aquest terme 
municipal.” 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: abans d’entrar en el fons de la moció, la qual 
recolzarem, voldria entrar un moment amb la forma ja que en el registre d’entrada la 
moció que es va presentar era diferent, en aquest cas Convergència i Unió ha 
presentat una sèrie d’esmenes que considerem que s’han fet d’una manera que no 
s’hauria de fer; si es vol presentar unes esmenes a una moció que està entrada per 
registre, jo crec que el correcte era fer-ho avui aquí o haver-ho fet abans d’entrar-la per 
registre, però no un cop ha estat entrada per registre que avui aquí es llegeixi una 
moció que no sigui la que s’ha entrat en primera instància. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: no tenim cap inconvenient, vostè ho sabia això també perquè 
s’ha comunicat a tots, però no tenim cap inconvenient a presentar nosaltres les 
esmenes i per tant ara votarem l’esmena i a continuació parlarem de la moció. Ho fem 
així?. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: en tot cas, a no sé que jo hagi comès algun 
error, mitjançant correu electrònic hem anat enviant a tothom, fins i tot al Secretari, les 
diferents propostes que s’anaven  creuant, més que res per aclarir que, ho dic perquè 
algú podia pensar que ho hem parlat oralment i no ha estat així. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: es deia textualment en el seu mail, que hem rebut sembla ser 
tots, que si no hi havia inconvenient seria aquesta la que es discutiria en el Ple, però si 
hi té alguna objecció legal doncs cap problema, votem. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: aquesta moció ja hem dit que la votaríem a 
favor, però clar és que aquesta manera de fer es podria fer amb un altre tipus de 
moció a la que sí podríem tenir-hi objecció, per tant jo l’únic que demano és que es faci 
de la manera que s’ha de fer, res més. 
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-El Sr. ALCALDE diu: doncs fem-ho tal com s’ha de fer. Hem presentat unes 
esmenes, en primer lloc votarem si s’accepten les esmenes o no. S’accepten les 
esmenes?. 
 
-Sotmesa la Moció a votació amb les esmenes formulades, aquesta resulta acceptada 
per 19 vots a favor i  2 abstencions formulades pels senyors FRANCESC ARPAL 
MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: ara passem a parlar de la moció pròpiament amb les esmenes 
incloses. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: com he dit abans el nostre grup recolzarà 
també aquesta moció, no obstant voldria fer un petit recordatori de que tal com es 
posa de manifest en l’exposició de motius, des de l’any 2007 hi ha hagut més de 
350.000 execucions, des de l’any 2007, i no s’ha començat a abordar aquest problema 
i a buscar-hi solucions fins al novembre d’enguany, amb un govern del partit Popular. 
Estem d’acord que possiblement les solucions no siguin suficients, segurament 
sempre en trobarem de millors, però el que sí hem de dir és que durant tots els anys 
del govern anterior no hi ha hagut cap mena de solució al respecte, ni bona ni dolenta, 
no n’hi ha hagut absolutament cap. Com he dit abans, és evident que es poden 
millorar, que segurament es milloraran, però que també és veritat que fins ara, fins fa 
un mes ningú hi havia posat fil a l’agulla. 
D’altra banda també volem parlar una mica d’aquesta esmena que es presenta amb el 
tema de la policia urbana que no recolzi la policia judicial si no hi ha un jutge que ho 
demana, és que si no ho demana un jutge ja no és policia judicial, aquesta esmena és 
que s’hauria de treure; no és que la guàrdia urbana recolzi la policia judicial és que la 
guàrdia urbana fa de policia judicial quan li mana el jutge, per tant, no sé, és quelcom 
que trobo que no hauria d’aparèixer. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: per part del grup municipal Socialista donem 
suport a aquesta moció i també ens hi afegim a aquesta moció a ser possible. Ens hi 
podem afegir no?. Amb les esmenes fetes ens afegim a aquesta moció, bé, de totes 
formes donem suport a la moció que és el que importa. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: jo crec que és important que les coses quan es 
diuen aclarir-les. Des de l’any 2007 el grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida Alternativa al Congrés dels Diputats ja presentava propostes de 
reforma de la Llei hipotecària, votades en contra pel PP, pel partit Socialista, per gaire 
bé tots els partits de l’arc parlamentari; no voldria faltar a la veritat, jo diria que 
Esquerra Republicana també participava en aquestes propostes de reforma de la Llei 
hipotecària, any 2007, encara no havia engegat la crisi econòmica, ho deia perquè 
vostè comentava que no hi havia hagut mai fins ara propostes, sí que n’hi ha hagut al 
Congrés dels diputats que és on s’aproven les lleis. 
Per altra banda, com deia abans, jo crec que és important que fins i tot en un Ple com 
el d’avui amb punts molts calents i de molta diferència, amb un tema tant important 
com aquest, ens posem d’acord totes i tots i des de la poca capacitat que pot tenir 
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l’ajuntament en aquesta matèria, intentar fer-hi front. Qüestions com aquestes i altres 
que poden sorgir en plens posteriors que jo crec que són importants, que fan 
referència a entitats financeres, o que fan referència a pràctiques abusives que estem 
patint la ciutadania, jo crec que és important que des de l’administració més propera 
les puguem defensar, res més; com deia, felicitar-nos per tirar endavant aquesta 
proposta i, sobretot, que aquells punts que aquí s’aproven que es puguin realment 
acurar bé per tirar-los endavant. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: aquesta, malgrat ara ho deia el company 
d’Iniciativa, el Sr. Gómez, és veritat que probablement des d’aquí no hi puguem fer 
massa més que demanar o instar altres administracions a que es facin coses en 
aquest sentit. Però sí que crec que, igual com vostè en l’anterior moció ho deia i 
probablement tingui tota la raó del món, si moltes administracions adoptem aquesta 
postura al final sí que hi ha una certa pressió cap a l’administració que té 
competències plenes i per tant alguna cosa s’hi ha de fer. El que és cert i és una 
realitat, i és una realitat molt dura, i sobretot per aquell pobre que s’hi troba doncs és 
desesperada, és el fet de perdre la feina, haver de pagar una hipoteca, tenir nens i 
veure que al no poder fer front a això, doncs hi ha un banc que no només et deixa 
sense ser propietari de l’habitatge sinó que a més a més et diu que deus no sé quants 
diners més, i a més a més et diu que has de marxar de casa sense tenir on anar. 
Jo crec que no només aquí a Catalunya sinó a l’Estat Espanyol i també a Europa, a 
diferència de la resta del món, jo crec que és una de les diferències importants que no 
hem de perdre mai a Europa, i és que tenim un alt grau i un alt nivell de protecció 
social envers els nostres ciutadans. Això no passa enlloc més del món, és a dir, a 
Estats Units una cosa com aquesta ni se la plantegen, ni al Japó, i ja no cal dir als 
països que no estan tan desenvolupats. Per tant una singularitat important d’Europa 
que evidentment ens costa cada cop més suportar, però que és la protecció social que 
per als nostres ciutadans també inclou o un pas més, és anar contra el desnonament 
d’aquelles persones que tenen risc d’exclusió social i que no tenen enlloc més on anar. 
Per tant jo crec que és molt bo que hi hagi un consens ampli, jo crec que avui si no 
m’equivoco ho aprovarem per unanimitat i, a més a més, hem pogut tenir la possibilitat 
de fer algunes esmenes que podien incomodar-nos, sobretot des del punt de vista 
operatiu que és el que havíem parlat, però que jo crec que tots les hem assumit de bon 
grat, per tant malgrat no puguem fer gran cosa des dels ajuntaments, si tots ho fem jo 
crec que finalment això tindrà un resultat i una traducció normativa. 
 
-A continuació es passa a la votació de la Moció amb el text definitiu, resultant la 
mateixa aprovada per  unanimitat dels assistents: 
 
 
“La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i 
vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers 
en patir les conseqüències d’aquesta.   
 
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik 
(Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 “ A 
Espanya s’han executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007, i a l’any 2011 
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es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes 
investigacions recents indiquen que la major part (el 70%) dels impagaments registrats 
a Espanya tenen relació amb l’atur i que el 35% de les propietats executades 
pertanyen a immigrants ”. 
 
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de la crisis 
en los órganos judiciales” recull que en el primer semestre de l’any 2012 s’han iniciat 
més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar l’any, 
amb la qual cosa, se superaran les 400.000 execucions hipotecàries des de l’esclat de 
la crisi. 
 
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un 
context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma 
social, que ha estat reconeguda pels diversos agents. 
 
En aquest sentit, l’Asociación Española de Banca en un comunicat públic del passat 
12 de novembre  reconeix l’alarma social generada pels desnonaments i exposa el 
compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de paralitzar els llançaments 
hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits en que concorrin circumstàncies 
d’extrema necessitat. 
 
El Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic als 
policies que es neguin a participar en llançaments hipotecaris. 
 
El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden 
actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret, 
emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret 
contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació o d’atemptat a 
un dret fonamental com és el de l’habitatge. 
 
L’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que “ les entitats 
bancàries han convertit els Tribunals en les seves oficines recaptatòries” i que “es 
tracta d”una situació preocupant i molt dolorosa. Un drama social”. 
 
El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la situació 
social generada pels procediments d’execució hipotecària i ha manifestat que “ 
estamos viendo cosas, terribles, inhumanas...”. No obstant la resposta oferta, en un 
primer moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de 
protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de Bones 
Pràctiques, de caràcter voluntari per les entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs. 
 
I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures 
urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del tot insuficient. 
 
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les 
preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i quants i com 
es crearan; i es limita a suspendre els llançaments sobre habitatges habituals dels 
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col·lectius que considera especialment vulnerables durant el termini de 2 anys, segons 
una sarcàstica Exposició de Motius que motiva la suspensió referint-se en els 
afectats/des “ con la confianza de que, a la finalización de este período, habrán 
superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.  
 
Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la profunditat i 
complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives 
excepcionals de reforma estructural per l’assoliment d’una veritable justícia social, i no 
una mera suspensió dels llançaments hipotecaris al que es pot acollir a la pràctica una 
petita part dels afectats/des. 
 
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment vulnerable 
una unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu càrrec amb 
un únic fill/a de 4 anys d’edat. 
 
Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden 
cancel·lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en pagament, de 
forma que puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils. 
 
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat 
reiteradament que els procediments d’execució hipotecària massius deixen a les 
persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica dels 
drets humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per l’Estat Espanyol. 
 
L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les conclusions 
presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió prejudicial sol.licitada per 
un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola sobre 
execucions hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 
1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La 
Directiva empara a què l’òrgan judicial suspengui  el procediment executiu fins que no 
s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita 
que el consumidor perdi l’habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil 
reparació posterior. 
 
Els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les ciutadanes no 
poden restar indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de 
mecanismes legals eficaços provinents de l’Estat i  de la pràctica abusiva de les 
entitats bancàries. 
 
Per aquest motiu el grup municipal d’ICV, atenent als motius exposats, presenta al Ple 
Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
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PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la 
residència habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius veritablement 
vulnerables. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins que no 
es promulgui una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil, adaptada a la 
Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del 
sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres les mesures, la 
dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries, la 
possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de 
lloguer social. 
 
TERCER.-  Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les 
següents accions: 
 
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment als Serveis 
Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el 
llançament de les persones demandades, així com que es suspengui qualsevol acte 
de desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula 
contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre 
clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. 
 
- Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària en l’Oficina Local 
d’Habitatge i/o Oficina d’Atenció al Consumidor. 
 
- Acollir-se als serveis d’assessorament jurídic a les OLH  que la Diputació de 
Barcelona ha posat en marxa en aquesta matèria. 
 
- Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la 
residència habitual de persones amb risc d’exclusió social, segons Informe dels 
serveis socials d’aquest Ajuntament, empadronades en aquest municipi. Aquest 
cessament d’operacions es realitzarà de forma immediata pels nous productes que es 
contractin i s'estudiarà la possibilitat de rescindir aquells productes bancaris no 
subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual, sempre que la operativa 
financera de l’Ajuntament ho permeti.  
 
- Ordenar la guàrdia urbana a què deixi de prestar suport a la policia judicial en el 
llançament de les persones empadronades de la seva residència habitual, excepte si 
el jutjat ho sol.licita expressament. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, al 
President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà del partit judicial, al cap de la policia 
local i als directors/es de les entitats bancàries que disposin d’oficines en aquest terme 
municipal.” 
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       12. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER 
CATALUNYA VERDS, D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA,  I DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PER DECLARAR MARTORELL CIUTAT LLIURE DE 
CIRCS AMB ANIMALS. 
 
-La Regidora Sra. OLGA FERNÁNDEZ llegeix la moció: 
 
 “ATESOS els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers 
dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 
 
ATÈS que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, 
no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents 
ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o 
causar-los estats d’ansietat o de por. 
 
ATÈS que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats 
psicoetològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen 
viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs 
de camions on no poden gaudir d'un enriquiment espaial, estructural, alimentari ni 
social de qualitat. 
 
ATÈS que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges 
que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el 
procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a 
través de la violència. 
 
ATÈS que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un 
benefici per a la conservació de les espècies. 
 
ATÈS que les administracions locals també han de afavorir i potenciar les conductes 
cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
 
ATÈS que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 
aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra. 
 
ATÈS que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació medi-ambiental 
apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot 
antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d’aquests espectacles. 
 
ATÈS que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el 
món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris. 
 
ATÈS que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la 
salut pública per la possible transmissió de malalties. 
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ATÈS que alguns animals salvatges poden ser molt perillosos i existeixen casos 
d’animals que han escapat de les instal·lacions d’un circ i han causat greus danys 
materials i personals, a més de perillar la vida del propi animal. 
 
Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Martorell amb els principis 
ètics, socials i medi-ambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja 
siguin domèstics, de companyia o salvatges. 
 
SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges 
en circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb 
independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores 
d’aquests animals. 
 
TERCER.- No permetre la instal·lació a Martorell de circs amb animals salvatges, 
encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat 
ciutadana de possibles escapades. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA!, a la Fondation 
Franz Weber, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis i al Govern de la 
Generalitat.” 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: sí, únicament per aclarir que el nostre grup dóna 
suport a aquesta moció, però que també ens agradaria que també inclogués a tots 
aquells espectacles, que sota el paraigües de la cultura, hi ha animals que són tan 
salvatgement maltractats com són els espectacles que fan per les terres de l’Ebre, dels 
bous embolats i aquestes coses semblants, de totes formes donem suport a aquesta 
moció.   
 
-El Sr. ALCALDE diu: estem parlant de Martorell, jo no he vist mai cap espectacle de 
bous embolats, si algú n’ha vist que ho digui. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÈ diu: ja ho sé però precisament dic que també 
m’agradaria que inclogués aquests animals, ja ho sé que aquí no en fem. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: nosaltres també la presentem aquesta moció . 
 
- La Regidora Sra. OLGA FERNÁNDEZ diu: nosaltres encantats que finalment sembli 
que aquesta proposta pugui ser en principi recolzada per tots els grups municipals, 
evidentment nosaltres som animals racionals i com a tals hem de ser capaços de 
vetllar per la resta dels animals que ens envolten; a més a més no hem d’oblidar que 
els animals salvatges, tots els animals en sí només fan mal a un animal de la seva 
espècie o d’una altra espècie per preservar el seu territori o bé per alimentar-se, i per 
tant no fan mai un espectacle gratuït i nosaltres som responsables de no fer-ho també. 
A més a més aprovant aquesta moció també estem complint un compromís per part de 
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molts dels nostres partits polítics que van prendre en els seus programes electorals a 
l’hora de presentar-se a les eleccions del Parlament, per la qual cosa ho celebrem. 
    
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: de manera molt ràpida perquè quan parles 
últim ja passa això que la major part de coses ja les heu dit la resta de companys 
d’altres grups municipals. Bé, nosaltres no només recolzem sinó que per això hem 
volgut també subscriure la moció i presentar-la junt amb Iniciativa per Catalunya 
Verds, que va ser qui va tenir la iniciativa de portar-la a aquest Ple. Jo crec que és una 
bona iniciativa, repeteixo molt ràpidament igual com he dit a l’anterior moció, això no 
som la primera ni l’última ciutat que al llarg d’Europa està prenent resolucions com 
aquesta de prohibir expressament que en el seu terme municipal es facin exhibicions, i 
a més a més exhibicions d’animals salvatges sense cap mena de sensibilitat pel que 
representa la seva dignitat com animal i per tant nosaltres ens hi sumem i creiem que 
tenim un ampli consens, per tant ens congratulem que tots arribem també a un acord 
amb aquesta matèria que és molt específica, però que denota molt quin nivell assoleix 
el nostre municipi. 
 
-Sotmesa la Moció de referència a votació, l’Ajuntament Ple, per 19 vots a favor i                      
2 abstencions formulades pels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE 
CASAL CARRIEDO, acorda la seva aprovació: 
 
“ATESOS els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers 
dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 
 
ATÈS que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, 
no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents 
ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o 
causar-los estats d’ansietat o de por. 
 
ATÈS que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats 
psicoetològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen 
viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs 
de camions on no poden gaudir d'un enriquiment espaial, estructural, alimentari ni 
social de qualitat. 
 
ATÈS que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges 
que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el 
procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a 
través de la violència. 
 
ATÈS que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un 
benefici per a la conservació de les espècies. 
 
ATÈS que les administracions locals també han de afavorir i potenciar les conductes 
cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
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ATÈS que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 
aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra. 
 
ATÈS que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació medi-ambiental 
apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot 
antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d’aquests espectacles. 
 
ATÈS que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el 
món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris. 
 
ATÈS que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la 
salut pública per la possible transmissió de malalties. 
 
ATÈS que alguns animals salvatges poden ser molt perillosos i existeixen casos 
d’animals que han escapat de les instal·lacions d’un circ i han causat greus danys 
materials i personals, a més de perillar la vida del propi animal. 
 
Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Martorell amb els principis 
ètics, socials i medi-ambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja 
siguin domèstics, de companyia o salvatges. 
 
SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges 
en circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb 
independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores 
d’aquests animals. 
 
TERCER.- No permetre la instal·lació a Martorell de circs amb animals salvatges, 
encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat 
ciutadana de possibles escapades. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA!, a la Fondation 
Franz Weber, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis i al Govern de la 
Generalitat.” 
 
       13.  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA 
DE MARTORELL  PER A L’ELABORACIÓ D’UN ESTUDI SOBRE LA MILLORA DE 
LA SEGURETAT VIÀRIA A LA RAMBLA DE LES BÒBILES DE MARTORELL. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ llegeix la moció: 
 
 “Atès els accidents i els quasi accidents haguts en lo que portem d’any 2012 a les 
Rambles de Les Bòbiles de Martorell. 
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Atès que el Grup Municipal del Partit Socialista de Martorell ja va fer un preg al Plenari 
de l’Ajuntament de Martorell demanant que es revises la seguretat viària en aquesta 
Rambla. 
 
Atès que no s’ha rebut resposta ni cap informe al respecta. 
 
Es per això que sol.licitem al Plenari l’aprovació dels acords següents: 
 

- Encarregar l’elaboració d’un estudi sobre la millora de la seguretat viària de 
la Rambla de Les Bòbiles de Martorell. 

 
- Notificar aquesta resolució a l’Associació de Veïns del Torrent de Llops, a 

l’Associació de Comerciants Nou Martorell i a tots els veïns residents a la 
Rambla de Les Bòbiles”. 

 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: qualsevol millora en la seguretat viària, en la 
seguretat dels nostres convilatans sempre serà benvinguda, però aquí en aquest cas 
de debò trobo a faltar o els agrairia que portessin alguns tipus de quantificació o de 
descripció d’aspectes a millorar; la falta d’informació fa d’aquesta moció una proposta 
plena de bones intencions però buida de concrecions, tot i així la recolzarem perquè 
creiem que si cal millorar quelcom doncs endavant perquè es pugui fer. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: com deia el company d’Esquerra Republicana 
crec que tot el que sigui mirar de potenciar i millorar la seguretat, crec que aquests 
darrers dies o setmanes s’ha aprovat una proposta similar pel carrer Llosellas, 
entenem que si hi ha ciutadania que detecta que a la rambla de les Bòbiles pot haver-
hi o pot ser susceptible de millora en matèria de seguretat, creiem que està bé que es 
valori la possibilitat de fer-ho. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS SAGARRA diu: primer que tot contestar-li al Sr. Arqué que sí 
que vam tenir en compte el prec i la prova és que es van fer controls de cinemòmetre 
en diversos punts de la rambla de les Bòbiles durant el mes de novembre, per no 
avorrir-vos amb dades els hi diré que es van controlar 419 vehicles amb una mitjana 
de velocitat de 23,5 km/h, per tant no és una velocitat en cap cas alta. Després també 
deixar molt clar que la prioritat absoluta d’aquest equip de govern és la seguretat de 
les persones. També vull remarcar que ara fa aproximadament dos anys aquest equip 
de govern va portar a terme una remodelació important de la rambla de les Bòbiles, 
entre altres motius per millorar-ne la seguretat, així ara tenim les places d’aparcament 
en diagonal i en sentit de la marxa, molt més segures, alhora que al tronc central de la 
rambla s’hi van instal·lar jardineres que forcen als vianants a passar pels passos de 
vianants, evitant per tant que es pugui creuar per qualsevol lloc. 
Per acabar també remarcar que aquest equip de govern, com he dit abans, sempre 
estem pendents de la seguretat i les dades que tenim, com he dit amb el cinemòmetre, 
de velocitat dels cotxes a la rambla de les Bòbiles com d’accidents, no pressuposen 
més sinistralitat que la resta de població. Evidentment i sempre d’acord amb els 
excel·lents professionals d’aquest ajuntament seguirem vetllant a fi de millorar la 
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seguretat viària de la rambla de les Bòbiles i òbviament també de la resta del poble, 
per tant no hi podem donar suport. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: al demanar-nos que nosaltres presentéssim un 
informe tècnic és una cosa que no podem fer, el Sr. d’Esquerra Republicana, l’Adolf 
ens demana que presentem un informe tècnic, no ho podem fer senzillament, per això 
hi ha els tècnics perquè el facin i precisament és el que demanem, demanem que es 
faci un estudi tècnic. Ens sembla que aquesta remodelació que es va fer precisament li 
mancava això, li mancava precisament un estudi de seguretat viària, per una part sí 
que es van canviar els aparcaments en línia a bateria, però precisament això el que fa 
és que a moltes cruïlles a l’estar els cotxes en bateria, fa que el vianant no pugui veure 
el transit viari fins que ja està pràcticament a la meitat de la via pública, i en aquest 
moment el vianant ha de passar i és quan el vehicle el troba allà al mig, i sobretot si en 
aquests aparcaments en bateria hi ha un cotxe gran, un 4X4 o una furgoneta, és quan 
realment la visibilitat està completament limitada. Els dos accidents aquests que hi ha 
hagut això ho demostra, no senzillament perquè els vianants es saltessin alguna 
norma, sinó perquè inclús el que va amb cotxe ha d’estar pendent del cotxe que li ve 
per una banda, i ha d’estar pendent també del vianant que està passant, de fet és molt 
complex i és per això precisament que demanem un estudi sobre aquesta seguretat 
viària. Si ha hagut dos accidents amb el que portem d’any doncs ja és suficient motiu 
per demanar que s’estudiï, i a part de totes les frenades o quasi accidents que hi ha 
hagut. Ens sembla de la mateixa forma que ara es fa aquest estudi precisament al 
carrer Llosellas, també al nostre parer a destemps perquè precisament quan s’ha de 
fer una reforma d’un carrer és abans que s’ha de fer l’estudi de seguretat viària, no 
després que s’ha remodelat, passa el mateix amb la rambla de les Bòbiles, es va 
remodelar, es va fer completament nova amb la manca d’aquest estudi, i és per això 
precisament que el demanàvem i el continuem demanant.                  
 
-Sotmesa la Moció a votació, aquesta resulta rebutjada,  per 8 vots a favor,                                                 
2 abstencions formulades pels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE 
CASAL CARRIEDO, i 11 vots en contra dels senyors/es SALVADOR ESTEVE I 
FIGUERAS, 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 
CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ i LLUÍS AMAT I FERRER. 
 

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 01.11.2012 i fins el dia 30.11.2012, 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. 
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B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
 No n’hi ha. 
 
C.  INTERPEL.LACIONS. 
 
 No n’hi ha. 
 
D. PREGUNTES. 
 
 No n’hi ha. 
 
Preguntes “in voce” 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: la pregunta és si seria possible els plens de la 
mateixa manera que es radien, ja que tenim la infraestructura de les càmeres poder-
los enregistrar perquè la gent, sigui per Internet o des de casa, pugui visualitzar el Ple 
tal com es fa en altres ajuntaments, el cost seria mínim i jo crec que la informació 
ciutadana estaria plenament complerta.  
 
-El Sr. ALCALDE diu: li serà respost adequadament. 
 
E. PRECS. 
 
-La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA diu: el prec que realitzo ara és més aviat 
amb una forma de petició, com tothom sabrà, perquè se’n haurà donat compte, davant 
de la mena de placeta que queda davant del pavelló esportiu a Martorell s’hi aparquen 
molts cotxes, em sembla bé, em sembla bé que s’hi aparqui perquè falten espais i és 
un bon lloc per fer-ho. El que demanaríem des del grup municipal del partit dels 
Socialistes és que això s’adeqüés una mica, que poguéssim posar un espai per poder 
aparcar persones disminuïdes o bé que poguéssim fer inclús un espai per on poder 
accedir una ambulància, no em vull ni imaginar que pugui passar alguna cosa i tot allò 
estigui atapeït de cotxes i l’ambulància no pugui passar; doncs el meu prec ve en 
aquest sentit de veure si l’equip de govern pot regularitzar una mica aquest espai que 
s’està fent des de ja sempre com a ús d’aparcament. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: voldríem fer-li un prec a l’equip de govern, 
concretament al Sr. Casasayas, entenem que la situació que avui hem viscut i el clima 
en el qual hem debatut els diferents punts, especialment aquell que feia referència a la 
plantilla, doncs ens ha fet a tots segurament viure’l d’una manera diferent, però que 
tenint en compte les seves paraules de que se sentia amb més dificultats potser que 
abans a l’hora d’asseure’s a negociar. Bé, que això que ha quedat avui amb el Ple, 
que aquesta situació doncs no sigui així, i que realment segueixin endavant amb 
aquestes negociacions i que en tot cas tots plegats prenguem nota del que ha passat 
avui aquí.    
 



 129 

-El Sr. ALCALDE diu: el Sr. Casasayas jo no he entès pas que digués que modificaria 
la seva manera de negociar, ha dit que s’ha sentit dolgut i tothom té dret a sentir-se 
com vulgui, no ha parlat mai d’un canvi de postura en les negociacions. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: pregaria que si la brigada municipal neteja els 
cartells que empastifen el nostre poble ho faci amb tots i no només amb aquells on hi 
surt retratat el nostre alcalde, dos dies seguits de treball de 5 treballadors de la brigada 
poden semblar fins a cert punt malversació de fons públics. 
 
 ===== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 23.29 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 

 

 

 


