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02/2012 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20 DE FEBRER 
DE 2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 20 de febrer de 2012,  essent les 20.01 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
ordinaria presidida  pel Sr. Alcalde,  SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS,  i   amb 
l'assistència  dels  Regidors senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ 
MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, 
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER 
GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME 
TRAMUNT I MONSONET, i per l’Interventor Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ.    
 

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

      I.- PART RESOLUTIVA 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA EL DIA  
16 DE GENER  DE 2012. 

               
  Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 
de gener 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 2012. 
 

  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 13 de febrer de 2012. 

 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: bona nit. Presentem aquesta nit el 
pressupost per a l’any 2012 que hem preparat l’equip de govern per regir l’activitat que 
hem de portar a terme enguany. 
No s’escapa a ningú que ens estigui escoltant que enguany, estranyament, presentem 
els pressupostos tard, molt tard. Tenim com a costum presentar-los abans de final 
d’any, en aquest cas i en condicions normals els haguéssim presentat abans del 31 de 
desembre de 2011. Però ja veuen, enguany ha estat molt difícil tenir un pressupost  
quadrat, més aviat del que l’hem fet. De fet hi ha molts ajuntaments que hores d’ara 
encara no tenen pressupost, i és que a tots ens ha costat més del que és habitual. 
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Enguany presentem un pressupost que sens dubte és el millor que s’ha pogut fer en 
les circumstàncies actuals i evidentment s’adequa a la realitat de la crisi econòmica 
profunda que vivim tant famílies, com empreses, com ajuntaments i com governs 
supramunicipals. Però sobretot presentem un pressupost sense renunciar a mantenir 
la qualitat dels serveis municipals que s’ofereixen, ni a un nivell adequat d’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 
33.622.952,31€, el que significa una disminució de 853.052€, un 2,5%,  respecte el de 
l’any anterior. És a dir, d’entrada els pressupostos baixen 853.000€. Primera xifra 
important a tenir en compte. 
Com ja saben els pressupostos consolidats estan formats per tres pressupostos 
diferents: el del propi ajuntament que s’estableix en 28.412.527€, amb una disminució 
respecte l’any anterior de 837.667€, és a dir un 2.86%; el del Patronat municipal de 
serveis d’atenció a les persones, que és de 10.339.737€, és a dir 250.732€  més que 
l’any anterior, que representa un 2,49% més. I, finalment, el pressupost de l’empresa 
municipal Gessòl, que té un pressupost molt més reduït de 218.688€. 
Per tant, ja veuen, són pressupostos en el seu total més baixos que els de l’any 2011.  
No obstant, considerem que són uns pressupostos adaptats a la realitat econòmica 
que vivim i, insistim, sense renunciar a mantenir la qualitat dels serveis municipals que 
s’ofereixen, ni a renunciar a un nivell d’inversions adequat. 
Si entrem una mica més en el detall en els tres pressupostos, i comencem amb el de 
l’Ajuntament, ens adonarem que és el pressupost que més baixa, a la vegada que es 
el més alt de tots tres. 
En el capítol d’ingressos cal destacar que els impostos directes pugen un 2,10%, 
recordarem que els impostos directes són l’IBI i l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica com a principals que afecten als particulars, i l’IAE que és el principal que 
afecta a les empreses. 
Els impostos indirectes, que és l’impost de construccions, es manté en una xifra molt 
petita, tan sols 400.000€ 
El capítol 3, que és el referent a les taxes i preus públics, en aquest cas són els diners 
que paguem tots pels serveis que rebem de l’ajuntament. El pressupost a nivell total és 
molt similar al de l’any passat. 
La diferència més grossa està en les transferències. A l’ajuntament, les transferències 
baixen 857.091€, que representen el 2.8% del total del pressupost d’enguany. Aquí 
vull fer esment a una dada molt important. Les transferències corrents de l’Estat del 
2008 pujaven 5,8 milions €, tant l’any 2011 com el 2012 aquests diners rebuts de 
l’estat s’han reduït al voltant de 1.400.000€. És a dir, els diners que ens ha donat 
l’Estat espanyol l’any 2011 són 1,4 milions d’euros menys que l’any 2008 i enguany 
també. Només en tributs de l’Estat 1,4 milions d’euros. Com podem fer funcionar 
l’Ajuntament sense que es noti aquesta baixada d’ingressos tan important?. Tan sols 
amb una bona administració es poden pal·liar els greus efectes que representa una 
baixada d’ingressos tan important. Si aquesta comparació la fem en el pressupost 
consolidat i ens mirem tot el capítol IV la baixada entre 2009 i 2012 ascendeix a més 
de 2 milions d’euros. Són xifres molt i molt importants de reducció. 
No obstant aixó, l’aposta d’aquest equip de govern ja hem dit que és la de no renunciar 
al manteniment de la qualitat dels serveis municipals que oferim. 
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Prova d’aixó és el present pressupost de despeses de l’Ajuntament i sobretot el del 
Patronat que veurem més endavant. 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 en 
1.000.000€. Una baixada del 9,74%. Dins d’aquesta partida es contemplen accions 
tals com la restricció severa de les hores extres. Els hi recordaré que en l’últim any les 
hores extres s’han rebaixat a la meitat del que eren anys anteriors, però en aquesta 
ocasió serem encara mes estrictes en el control de les hores extres. A més a més hem 
rebaixat la plantilla de l’ajuntament en 11 llocs de treball de dedicació complerta i se’n 
crea un amb dedicació parcial. 
 
En el capítol II de despeses corrents en béns i serveis el pressupost s’incrementa amb 
336.957€. Aquest capítol com recordaran és aquell per on es paguen tots els serveis 
que contracta l’ajuntament. Com s’ha elaborat  el pressupost d’aquest capítol?. Hi ha 
una part molt important del capítol que són els contractes de serveis i 
subministraments. En aquest cas el que es fa és reconèixer què ens costaran els 
contractes ja signats; per exemple els contractes de recollida d’escombraries. Enguany 
aquest contracte ascendeix fins a 2.671.137€. És la partida mes important d’aquest 
capítol. Els hi haig de dir que estem negociant la revisió d’aquest contracte a la baixa, 
com molts dels contractes que té l’ajuntament, però la prudència pressupostària diu 
que fins que no s’arribi a un acord, la quantitat pressupostada ha de ser suficient per 
pagar els contractes signats i així ho hem fet. La segona partida en importància i que 
puja 1.171.000€ és la d’altres contractes de manteniment que té l’ajuntament. Aquí hi 
englobem el contracte de transport públic, el manteniment dels semàfors, el 
d’eliminació de mosquits, el de manteniment d’espais enjardinats, el de control de la 
legionel·losi, el de manteniment dels ascensors, el de recollida d’animals de 
companyia i tants i tants serveis que dóna l’ajuntament i que s’han de pagar . El criteri 
seguit és el mateix que l’anteriorment explicat, és a dir, pressupostar xifres reals 
encara que s’estigui negociant a la baixa.  
En importància el tercer és el subministrament d’electricitat. Aquest puja 751.500€ un 
13,1% més que l’any anterior. L’increment de punts de llum als carrers i sobretot 
l’augment del preu de l’electricitat fan que l’increment sigui molt alt. En aquest cas haig 
de dir-los que tenim previst realitzar una auditoria de consum energètic en conveni 
amb la diputació per optimitzar la despesa energètica tant de l’ajuntament com del 
patronat.  
En aquesta partida també s’inclou la conservació i manteniment, i en aquest cas també 
hem hagut d’ajustar la partida baixant-la un 11,2% fins la xifra de 399.500€. 
En general dins del capítol II totes aquelles partides que no estan compromeses per 
contractes signats han estat reduïdes. 
 
Quant al capítol III que són les despeses financeres, l’import pressupostat és de 
1.072.000€, un 77% més que l’any anterior. Tot i que a nivell de crèdits a llarg termini 
la quantitat de nous crèdits  subscrits durant el 2011 és de 2.800.000€, 
aproximadament, i la quantitat amortitzada durant aquest mateix 2011 és de 
3.016.000€, és a dir, hem amortitzat aproximadament 215.000€, els interessos pugen 
un 77%. En aquest cas el gran increment ve provocat per dos motius: l’increment dels 
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tipus d’interès que ens fan els bancs i els càlculs d’interessos a pagar per la més 
utilització dels crèdits de tresoreria. No obstant això, els hi recordo que el nivell 
d’endeutament de l’ajuntament a finals d’any era tan sols d’un 61% aproximadament, 
xifra per sota del límit restrictiu del 75% que ens marca l’estat. També m’agradaria 
recordar que fa 2 anys aquest límit estava establert en el 110%, l’Ajuntament de 
Martorell està en el 60. 
Una part d’aquests més interessos la compensem amb la baixa de l’amortització dels 
crèdits a llarg termini; per aquest any 2012, i això és el capítol IX, hem d’amortitzar 
2.773.000€ en concepte de préstecs, un 6% menys que l’any 2011. 
 
En el capítol IV de transferències corrents, ens hem de fixar que l’Ajuntament aporta al 
Patronat 200.000€ més que l’any anterior, fins arribar als 5.300.000€, per entrar en 
detall en parlarem quan estiguem tractant el Patronat. La resta de subvencions, les 
que no van a parar al patronat, passen de 245.197€ l’any 2011 a 159.437€ el 2012. La 
rebaixa també es important. Les subvencions que donarà l’Ajuntament durant l’any 
2012 baixaran aproximadament un 35%. 
 
Finalment i com a partida important de l’ajuntament està el capítol VI d’inversions. En 
aquest cas el descens va des dels 3.957.000€ fins als 3.359.000€, amb 597.747€ de 
diferència, un 15%. En aquest cas és on es nota la falta de subvencions i la rebaixa de 
l’endeutament que farà l’Ajuntament. 
 
Quant a les inversions les més importants son: 
PROGRAMA D’INVERSIONS I ACTUACIONS PRIORITÀRIES DE LA VIA PÚBLICA, 
per un import de 875.000€. Com recordaran aquesta partida és la que ens permet 
actuar en la millora de la via pública i tenir el poble en millors condicions. 
MILLORES EN INSTAL·LACIONS I EDIFICIS SOCIOCULTURALS I ESPORTIUS amb 
475.000€, és el finançament de tots els arranjaments en edificis i instal·lacions 
municipals socio-culturals.  
 
OBRES AL CASTELL DE SANT GENÍS DE ROCAFORT, per 421.067€. Corresponen, 
tal com diu l’enunciat, a les obres de consolidació del castell. Aquesta inversió que en 
una època com l’actual no seria prioritària la fem ja que ve finançada per un conveni 
amb autopistes. 
DESVIAMENT DE SERVEIS EN EL CENTRE D’EXEL·LÈNCIA DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL amb 165.000€. Con saben aquest és el projecte capital d’aquesta 
legislatura. Ha de servir per donar formació als joves en relació principalment en el 
món de l’automoció, és un dels eixos fonamentals d’aquesta legislatura, el donar 
formació als joves. 
Per tant pressupostem l’última part que ens faltava que és el desplaçament dels 
serveis que hi ha dintre del terreny per 165.000€. AMPLIAREM EL CEMENTIRI 
MUNICIPAL, d’això no cal que donem explicació s’ha d’ampliar. 
Acabarem amb el projecte de LA PLAÇA DE LA GERMANA SANT RAMON, amb 
180.000€. Així com farem al menys 2 places públiques, a Buenos Aires per acabar la 
remodelació que durant la legislatura passada vam començar del barri. Aquí hi 
destinem 170.964€. 
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Continuarem amb el projecte de modernització de l’administració pública i per aixó 
dediquem 130.000€ a les inversions informàtiques. 
Dins del pla de barris, dotem una partida de MILLORA DE LA CASA MESTRES de 
130.000€ 
La resta de partides ja són molt més petites però els recordaré que les inversions 
totals pujaran fins a 3.359.761€. 
Tot això 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 10.339.737€, un 2,49% més que l’any anterior. 
Comencem també el comentari pel pressupost d’ingressos. 
 
En el capítol III de preus públics i altres ingressos l’increment serà d’un 14,59%, és 
l’efecte de pressupostar els usos que es fan al CIES, a l’escola de idiomes, a l’escola 
de música, etc, etc, tots els serveis que dóna el patronat. 
La partida més important d’ingressos és per aixó la de transferències corrents; aquest 
any baixen 67.493€, estem parlant sempre d’ingressos. Vostès podran dir: no és molt 
67.000€, però ja saben, perquè ho hem comentat anteriorment. que l’ajuntament 
enguany hi dedica 200.000 euros més al patronat que l’any anterior. Per tant, els 
diners que ens venen de fora, que no venen de l’ajuntament, baixen 267.493€; en 
aquest cas la Generalitat ens paga 175.200€ menys, la partida d’altres entitats locals 
baixa 65.293€ i la d’aportacions d’empreses privades 28.000€, per tant la rebaixa és 
substancial a tots nivells. 
Però aquests diners on els aplicarem?. En primer lloc a despeses de personal que 
tenim per un import de 5.690.760€, amb una baixada de 204.000€ respecte l’any 
anterior. 
En el capítol II de despeses corrents en béns i serveis l’increment es de 698.115€ fins 
arribar a 4.138.010€. En aquestes partides hi tenim els lloguers que paguem que en 
aquest cas tindran una baixada de 13.396€, els reduirem un 40%; aquest any ens 
farem petits, anirem deixant locals ocupats en lloguer i ens anirem traslladant a edificis 
propis. 
La partida de conservació I manteniment que hem vist que en l’ajuntament disminuïa, 
en el patronat augmenta fins arribar a 475.092€, aquí s’incorporen els contractes de 
manteniment del Centre integral d’esport i salut. 
L’altra partida amb augments importants és la de subministrament d’energia elèctrica 
que puja fins a 778.356€, aquesta partida es pot veure reduïda per l’auditoria 
energètica que els hi he comentat que farem durant aquest any 2012, peró de moment 
hem de pressupostar el que creiem que ens costarà enguany amb els contractes que 
tenim i amb la potència instal·lada. 
El servei de neteja també puja fins a 1.524.000€, també és un contracte que està en 
revisió, té un augment de un 6,57%. Finalment com a partides amb pujades importants 
està la de contractes per prestació de serveis d’esports, que l’any passat no tenia 
quantitat en el pressupost inicial i enguany sí que se n’hi posa. Ja saben que alguns 
dels serveis esportius que es donen son a través d’empreses de serveis, no podem 
tenir especialistes en tots els serveis que donem i acudim a les empreses que són les 
que en tenen; la resta de partides que no són contractes compromesos són les que 
pateixen més rebaixes del pressupost, donat que no estan compromeses. 
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També es redueix amb escreix les despeses de distribució i edició de publicacions 
municipals. En aquest cas tots vostès saben que ja des de finals del 2011 es va 
canviar la periodicitat de sortida del butlletí municipal i per tant vam obtenir un estalvi 
de 32.000€. 
En el capítol IV, el que fa referència a les subvencions que dóna el patronat, la partida 
també disminueix en 236.663€, es a dir més del 32%, recordin a l’ajuntament hem dit 
34%. Enguany es una de les partides més sacrificades, no obstant això les partides 
que menys baixen son les corresponents a benestar social.  
 
Respecte a l’última part del pressupost, és a dir Gessòl, les variacions són molt petites. 
Pagarem enguany l’últim pagament de la Torre de Santa Llúcia a la família Barnola, 
seguirem amortitzant el crèdit que vam gestionar per la compra de la torre i seguirem 
donant els mateixos serveis quant a l’Oficina local d’habitatge, intentant mediar entre 
l’oferta d’habitatge i la demanda d’habitatge al millor preu possible. 
Per tant, en global aquest pressupost que presentem és un pressupost fet en època de 
crisi, on hem intentat mantenir la major part de llocs de treball. Ja ho veurem en els 2 
punts següents que crec que per primera vegada a la història, tots els informes de les 
Juntes de personal i comité d’empresa aprecien l’esforç fet per l’equip de govern en 
aquest sentit tot i que s’eliminen 64 llocs de treball de la plantilla de l’Ajuntament. Hem 
apostat, com hem dit abans, per no renunciar a mantenir la qualitat dels serveis 
municipals que s’ofereixen, i a mantenir un nivell adequat d’inversions, i crec que amb 
aquest pressupost ho hem aconsseguit, tot i ser el pressupost més difícil dels que he 
viscut des que formo part d’aquest consistori. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: Sr. Casasayas coincidim plenament amb els 
pressupostos que ha presentat l’ajuntament en que el nostre objectiu és el de donar un 
servei de màxima qualitat al convilatà. Estem també completament d’acord amb un 
dels tres punts bàsics que guien l’esperit d’aquest pressupost que són el manteniment 
dels llocs de treball, la no pujada substancial d’impostos, taxes o preus públics, i 
l’optimització de la despesa i la racionalització de les despeses de l’ajuntament. Tot i 
així al pressupost es veuen certes curiositats a part del descens del 92% de 
subvencions provinents de la Diputació, que tot i així expliciten a la memòria que no 
saben quines línies de subvenció encara es pot beneficiar l’ajuntament, però no deixa 
de ser curiós també l’increment amb l’entrada de multes o infraccions de trànsit, un 15 
%. Un cop vam aprovar pel Ple el traspàs a la Diputació ha de ser que sigui un 15 i no 
pugui ser inclús encara més podent fer el constrenyiment per una entitat 
professionalitzada. Una de les coses que també vostè ha fet esment que era tot 
l’increment de subministraments i serveis, un increment de 405.000 euros amb 
subministraments i serveis, d’aquests 99.000 només són d’enllumenat públic. Clar, la 
part bona, l’auditoria energètica que tenen previst fer, jo crec que potser estem arribant 
tard quan hi ha municipis que fa 5, 6 anys que ja ho han fet i sense mitjans públics sinó 
amb empreses privades que han optimitzat, han fet inversions en millores d’eficiència 
energètica amb uns costos molt assequibles als ajuntaments, hi ha exemples aquí a la 
comarca del Baix Llobregat. Tot el que vagi en la línia de millorar aquesta eficiència 
energètica d’evitar el malbaratament doncs serà benvingut pel nostre grup municipal. 
No deixa de sorprendre que tot i havent actuat amb certes fases de carrers que durant 
la nit, en carrers secundaris, eliminin el consum, és sorprenent tota aquesta pujada. 
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Quant a les despeses de personal el capítol important pel pes que té, aquesta 
disminució de gairebé el 10%, traduït 1.000.000 €, clar que sigui a base de congelar 
les retribucions, les hores extres i les reduccions, ens hagués agradat molt més que 
fos degut a millorar també l’eficiència dels recursos humans dintre de l’ajuntament, 
generant en aquest cas polivalències inclús podent equilibrar les càrregues de treball 
de tots els empleats de l’ajuntament. En aquest cas creiem que el capítol I, el capítol 
de personal ens felicitem que hi hagi un diàleg continuat i que sembla que hi hagi 
hagut pau social, amb això també estem contents que s’hagi avançat cap aquí. De 
totes maneres un dels dubtes que seguim tenint des de fora, des de fora l’equip de 
govern, és el no poder visualitzar el cost real de cada servei; si per prendre qualsevol 
tipus de decisió política, per exemple els preus públics que es van aprovar de l’escola 
de música, d’idiomes i de les llars municipals, doncs una mica al qüestionament de la 
pujada del 20%, no ja tant per qüestionar el 20 sinó, insisteixo, a poder saber quin és 
el cost usuari per si aquella pujada del 20% hagués hagut de ser d’un 80% o només 
d’un 5%. Aquest pressupost, ja ho heu comentat i realment us dono la raó, té el mèrit 
per la situació i l’entorn, però clar aquí també veurem durant aquest any com vagi 
avançant l’exercici l’execució del mateix. 
Tots tenim la nostra part de culpa amb la situació actual en què estem, i així que 
entenc la dificultat amb que podeu confeccionar aquest pressupost, però clar aquesta 
dificultat també ha estat per poder fer els comparatius perquè per bé d’haver tingut 
l’altre pressupost i no un avançament de l’estat d’execució de pressupostos al mes de 
setembre, doncs a vegades també es fa difícil poder fer un anàlisi acurat. 
Lamentablement si no hi participem, si no hi col·laborem, aquesta criatura se’ns fa una 
mica aliena i, per tant, el nostre grup municipal no hi hem participat, no els hem fet; 
reconeixem el mèrit de la situació però el nostre posicionament serà d’abstenció. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: el pressupost de l’Ajuntament de Martorell 
que ens presenta l’equip de govern de Convergència i Unió per aquest exercici 2012, 
en el seu conjunt hem de dir que és un pressupost amb moltes partides que van a la 
baixa, com ha dit abans el regidor d’hisenda; evidentment tothom pot comprendre que 
és fruit dels moments que estem vivint econòmicament. A grans trets s’ha de dir també 
que és bastant semblant al de l’exercici anterior, evidentment amb certs matisos 
importants a tenir en compte que, mica en mica, miraré d’anar desgranant en la meva 
intervenció. 
El pressupost general de l’ajuntament, com ja ha dit el regidor, és de 28 milions i 
escaig d’euros, un 2,85% inferior al de l’any passat, amb un total consolidat que és: 
ajuntament, patronat de servei d’atenció a les persones i l’empresa municipal Martorell 
gestió de sòl, de quasi 34 milions d’euros. 
Pel que fa als ingressos, els impostos directes augmenten un 36% degut principalment 
a l’augment d’impostos que va aprovar l’equip de govern; els impostos indirectes s’ha 
de dir que són pràcticament calcats als de l’any passat, als del 2011; taxes i preus 
públics disminueixen molt poquet, un 0,75% però, com ha dit abans el regidor 
d’hisenda, on pateixen els ingressos un any més una davallada realment espectacular 
és en les transferències corrents, que es veuen reduïdes un 7,5%, ja que la 
participació que té l’ajuntament en els tributs de l’Estat que, per a totes aquelles 
persones que ens estan escoltant, és el que el govern central ens aporta als 
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ajuntaments per a despesa corrent, aquest any, segons els càlculs que ha realitzat 
l’equip de govern es redueix amb més de 400.000 euros. 
Hem de recordar que l’any passat, com ha dit el regidor d’hisenda, ja es va reduir 
aquesta aportació quelcom més d’un milió d’euros, però és que en el 2010 ja es va 
reduir també 900.000 euros més; per tant en tres anys rebrem quasi 2.500.000 euros 
menys per part del govern central, i això evidentment que a un ajuntament li fa molt de 
mal. També s’ha de dir, que aquí el regidor d’hisenda ho ha omès, que l’aportació de la 
Generalitat també es veu reduïda en 287.000 euros, un 25%. S’ha de tenir també en 
compte que en aquest cas la Generalitat de Catalunya també ens deu una quantitat 
important, més de 3.000.000 d’euros. 
Bé, és evident que les administracions locals necessitem una llei de finançament local 
que sigui molt més realista amb les necessitats actuals dels ajuntaments, no podem 
anar cada any perdent exercici en exercici aportacions d’aquestes magnituds, quan 
cada vegada són més les necessitats que tenen els ciutadans i per tant les que han de 
prestar els ajuntaments. 
Els ingressos patrimonials també es veuen reduïts en un 32%, en aquest cas per la 
reducció en els interessos en els dipòsits bancaris, i no es preveu en el pressupost 
presentat cap venda de patrimoni. Els passius financers disminueixen un 6% ja que 
l’operació de crèdit que hi ha prevista a llarg termini de 2.773.000 i escaig euros, per 
finançar majoritàriament el programa d’inversions, és també quelcom menor a la de 
l’exercici passat. 
Pel que fa a les despeses, les de personal es redueixen en un miler d’euros, sobre un 
10%, això, com ja ha dit el regidor, és principalment, a part de la congelació salarial 
per llei, per l’amortització que es fa d’aquelles places de personal funcionari i laborals 
que no estaven ocupades a l’actualitat. Les despeses de béns corrents i serveis 
augmenten un 5%, tot i que en alguns casos s’ha de dir que són “cortar/pegar” dels 
anys anteriors. 
Pel què fa a les conservacions i manteniments es disminueixen 100.000 euros, un 
11%, considerem per tant que a final d’any, com ja ve sent habitual seran del tot 
insuficients. La despesa d’enllumenat públic augmenta 100.000 euros però en canvi la 
despesa de l’enllumenat de les dependències municipals doncs es redueix; la veritat 
és que dubtem que això sigui així a finals d’any per més voluntat que s’hi vulgui posar. 
Pel què fa a les despeses financeres augmenten un 77%, en aquest cas doncs per les 
operacions de tresoreria previstes.  
Pel què fa al programa d’inversions, que en aquesta ocasió és de 3,5 milions d’euros, 
pateix una disminució del 15% respecte l’any passat i les fonts de finançament són 
principalment els 2.773.000 euros de l’operació de crèdit prevista; 165.000 de la Llei 
de barris, i 421.000 de les autopistes per a les obres del castell de Sant Genís de 
Rocafort. En aquest cas potser seria bo, no sé si seria possible, que per part de l’equip 
de govern s’intentés renegociar amb autopistes el poder destinar aquests diners a 
quelcom que fos, en els moments que estem, més adient no?. Perquè possiblement 
moltes persones no arribin a entendre que destinem quasi mig milió d’euros amb 
restaurar en aquest cas el castell de Sant Genís de Rocafort que, després dels anys i 
anys que porta tal com està, doncs potser aquests no siguin els moments més adients 
per a la seva rehabilitació. 
S’ha de dir que la majoria de les inversions que s’han previst doncs són reformes i 
millores a places i equipaments municipals.  
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Pel què fa al Patronat municipal d’atenció a les persones en aquesta ocasió té un 
pressupost de 10.339.000 euros, augmenta 250.000 euros, un 2,5%. En relació als 
ingressos, pel què fa a taxes i preus públics aquests augmenten 322.000 euros, un 
15%, això és degut principalment a l’augment que s’ha fet d’algunes d’aquestes del 
20%, aprovades en aquest cas unilateralment per l’equip de govern. Les més 
importants són la d’utilització en aquest cas del CIES, 360.000 euros, i la dels serveis 
de guarderia que tot i havent augmentat un 20% es preveu que la seva recaptació 
baixi més de 40.000 euros, i això s’ha de dir que és profundament preocupant; el 
mateix succeeix amb l’escola de música i amb d’arts plàstiques. Pel contrari augmenta 
35.000 euros la recaptació en l’escola de música. Els ingressos patrimonials 
disminueixen d’un 40% en compliment dels convenis subscrits amb la Generalitat en 
matèria de Serveis Socials i Educació per les competències cedides. 
Pel què fa a les despeses del patronat les més importants, com és lògic, són les de 
personal que es redueixen 204.000 euros, principalment per l’amortització en els llocs 
de treball, sobretot pel què fa al servei d’esports. I les de béns corrents i serveis que 
en canvi augmenten en aquest cas espectacularment quasi 700.000 euros, un 20%, 
per l’augment principalment dels subministraments i dels serveis: llum, neteja, gas. Les 
activitats esportives i culturals tenen una davallada important; les festes populars 
també es rebaixen uns 70.000 euros, nosaltres considerem que s’havia de fer. 
Partides com la d’atenció a l’immigrant també es rebaixa un 45%, considerem que 
també s’havia de fer, i partides més socials en canvi com atenció a la dependència 
augmenten, considerem aquí que també s’havia de fer. La partida que augmenta molt 
és la de contractes per a la prestació de serveis esportius, 100.000 euros, en aquest 
cas el regidor d’hisenda ja ha explicat el perquè d’aquest augment. 
Bé, una vegada han passat ja uns mesos des que es va posar en funcionament el 
CIES en el Patronat de servei d’atenció a les persones, el grup Popular considera que 
el resultat s’ha de dir que és bastant satisfactori, tot i no està d’acord a vegades com 
amb l’augment tarifari que s’ha aprovat per aquest exercici. S’han optimitzat recursos 
sense que els serveis s’hagin ressentit, no obstant evidentment també s’ha de dir que 
tot és millorable. D’altra banda considerem que a nivell social encara s’han de regular 
temes que han quedat desfasats en relació a la societat actual, i els moments de 
dificultats econòmiques en què vivim. 
Pel què fa a l’empresa municipal Martorell gestió del sòl, amb un pressupost de 
218.000 i escaig euros, un any més el percentatge del pressupost d’aquesta empresa 
és a la baixa; hem de dir, una vegada més, que aquesta és una empresa que per 
comptes d’anar a més cada any que passa, possiblement per les circumstàncies 
econòmiques que estem vivint, doncs cada any que passa va a menys i així ho fa des 
del seu inici. Per tant sincerament per atendre les possibles sol·licituds de subvencions 
de lloguers i tràmits de contractes de lloguer, que és quelcom que tampoc es fa cada 
dia i menys en els temps actuals, des del grup Popular considerem que seria adient fer 
d’una vegada per totes una reflexió en profunditat sobre si seria convenient el seguir 
mantenint aquesta empresa, ho vam manifestar ja l’any passat i ho tornem a 
manifestar ara en aquesta ocasió. 
Bé, per al grup Popular aquest és un pressupost en general de continuïtat, a la baixa 
però de continuïtat, però que en els temps que estem de tantes dificultats 
econòmiques doncs segurament molts ajuntaments voldrien tenir; amb ajustos en la 
plantilla i amb despeses retallades a les festes, com no podria ser d’altra manera en 
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aquests moments de tantes dificultats econòmiques, però que evidentment mantenen 
els serveis bàsics i socials que és el que els interessa principalment als ciutadans. 
Estem en un període de moltes dificultats, tant econòmiques com socials, i molt 
possiblement encara aquestes vagin a pitjor al llarg de l’any. 
Per tant doncs des del nostre grup considerem que és aquest un moment d’unir 
esforços i de deixar de costat allò que ens pugui separar ideològicament, ja que per 
sobre de les ideologies sempre hi ha el sentit comú. 
Bé, el grup Popular per responsabilitat no posarà pals a les rodes d’aquest pressupost, 
que en aquesta ocasió possiblement sigui més pressupost que mai, però bé això 
tampoc vol dir que amb la nostra ma estesa i amb el nostre posicionament ni molt 
menys donem tampoc un xec en blanc a l’equip de govern. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: la nostra exposició de motius sobre els 
seus pressupostos i diem seus perquè en cap moment hem vist cap intenció de 
negociar-los amb la resta de partits polítics, separarem la nostra intervenció segons els 
ingressos i les despeses.  
Si ens centrem en la part d’ingressos queda reflectida la pujada del 20% a les llars 
d’infants i als serveis de cultura i recreatius que van fer fa un parell de plens a les 
quals vam presentar al·legacions en contra. Per altra banda fa un parell de plens vam 
aprovar la pujada en marxa d’una comissió per començar a treballar la incorporació de 
la progressivitat en els impostos; van passant els mesos i encara no hem vist voluntat 
per part de l’equip de govern de començar aquesta tasca a tirar-la endavant.                                               
Pel què fa a les despeses estem totalment d’acord amb vostè que són temps molt 
difícils en què s’ha de reordenar la despesa pública; amb el que no podem estar 
d’acord és en la manera que vostès l’apliquen. Les partides que pateixen retallades 
més importants són aquelles de caire social, deixant altres que en la nostra opinió són 
més factibles de ser reduïdes sense comportar exclusió social. S’afecten partides com 
la despesa pels centres oberts, programes d’inclusió social, programes d’igualtat de 
gènere, serveis residencials d’estada limitada, foment d’iniciatives de ciutadania i 
diversitat, ajudes de menjador, foment d’iniciatives de benestar social, transferències a 
famílies, cooperació, suport a entitats ambientals o subvencions a instal·lacions de 
nens sords. Resumint: les partides de suport a les famílies i institucions sense finalitat 
de lucre pateixen una retallada de gairebé el 30%. Hem vist com la privatització de la 
gestió de l’aigua va portar molts diners a l’ajuntament, algunes partides socials es van 
veure afectades a l’alça, ara que no hi ha aquests diners veiem com aquestes són les 
primeres partides que baixen; a més aquest any desapareixen moltes bonificacions a 
les taxes i preus públics com la de les llars d’infants i aquestes no es recullen amb una 
altra contrapartida. 
Pel què fa a les partides de personal en els propers punts tindrem l’ocasió de debatre 
el nostre posicionament, el punt més preocupant que veiem és l’externalització de 
serveis del personal del CIES, que vostè ja ha explicat abans, i la partida d’hores 
extres que puja més de 80.000 euros. 
Pel què fa a les inversions creiem que hi ha una manca de transparència en els 
documents que ens han fet arribar, només tenim les grans xifres i no podem arribar al 
detall. Com vostè ha explicat les grans partides són: partida de millora instal·lacions i 
edificis socio-culturals i esportius, no sabem quins ni quines millores; obres i millores 
d’edificis i equipaments municipals, tampoc no sabem quins ni com, ens agradaria 



 11 

poder tenir el detall, poder col·laborar en la redacció i la definició, no podem dir que sí 
a unes inversions que no sabem ben bé on anirà a parar.  
Trobem a faltar mesures que permetin regular la despesa energètica d’edificis i 
equipaments i la revisió dels grans contractes; hem vist que vostè ha dit que han fet el 
primer pas i creiem que en la bona direcció. 
Fa alguns anys vam aprovar una moció que pretenia una jardineria sostenible i 
autòctona a Martorell, cosa que creiem que no s’està realitzant degut a que gaire bé 
mig milió d’euros va en aquest concepte. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: en primer lloc hem de reconèixer que per elaborar 
aquest pressupost de l’any 2012 l’equip de govern s’ha d’haver trobat amb moltes 
dificultats, dificultats vingudes en major part per la falta de subvencions tant de l’estat 
central com de la Generalitat de Catalunya. Ens presenta un pressupost que en 
general podríem dir que està tot un percentatge reduït, i després fent unes correccions 
segons les necessitats polítiques o de cada regidoria cap a l’alça o la baixa fins a 
quadrar al final. 
En el capítol de personal que és el que s’emporta la pitjor part amb les amortitzacions 
de llocs de treball, 11 per part de l’ajuntament i molt més en el patronat de serveis a 
les persones, com després ja veurem són amortitzacions de llocs de treball dels 
càrrecs més baixos, però eren càrrecs que no estaven ocupats. Hem de suposar i així 
ho fem que s’ha fet de la millor forma possible i que s’ha intentat que la persona pugui 
mantenir el seu poder adquisitiu; així creiem que també ho ha entès el Comitè 
d’empresa i que ha donat el seu vot favorable. Amb altres partides, i defugint potser de 
totes les dades i totes les xifres que ens ha donat el regidor, i després ha repetit algun 
company, remarquem que el que es veu més i crida més l’atenció són sobretot 
retallades sobre un programa d’estalvi. Retallades que n’hi ha algunes que ens criden 
bastant l’atenció com per exemple les retallades al servei de neteja de locals públics, 
tot i havent augmentat aquest any bastants locals sobretot tant al CIES com al museu 
Muxart. Això sabem que és una empresa externa que ho fa, però tampoc se’ns diu en 
cap moment si s’ha arribat a un acord que aquesta retallada no comportarà tampoc 
una retallada als llocs de treball d’ells, sinó tornaria a ser un peix que es mossega la 
cua i, per part de l’ajuntament, provocaríem indirectament engreixar la llista d’atur amb 
unes empreses externes. 
Unes retallades en subvencions també amb la rehabilitació de façanes i d’ascensors; 
el poble com tots els ciutadans també va envellint, si per part de l’ajuntament no 
donem aquestes subvencions resulta que després el marge que s’haurà provocat serà 
ja insalvable. Per altra part també amb això fem que moltes empreses locals es quedin 
sense feina. De les retallades a subvencions a associacions i entitats ja de per sí molt 
minses, creiem que això que destrueixen el teixit associatiu. Retallades també amb el 
transport urbà, sabem que sempre els governs de dretes promouen el transport privat 
en contra del transport urbà i l’ajuntament nostre fa el mateix. 
Amb l’augment de les taxes per manca de la subvenció de la Generalitat a les llars 
d’infants i a les escoles d’idiomes, de música i d’arts plàstiques, no té en compte el 
govern municipal que subvencionar en cultura és invertir, és invertir en futur, i això al 
cal dels anys veurem que ha estat un error. 
Quant al personal del propi ajuntament la formació de personal aquest any ja ve 
completament eliminada, ja fa anys que havia caigut, que havia anat baixant quasi 
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podríem dir amb una caiguda lliure però aquest any ja ha quedat completament 
eliminada. La formació de personal és pràcticament la millor propaganda i la millor 
publicitat que pot donar un ajuntament, pressupost que, per cert, aquest sí que es 
manté el de publicitat i propaganda. 
Certament n’hi ha un altre que és el de publicacions i edicions que aquest sí que 
queda molt minso, però tenint en compte que és un any que no és electoral suposem 
que les publicacions tampoc són tan necessàries. 
Amb el patronat de serveis a les persones es recullen per primera vegada les taxes del 
CIES, això fa que engreixi molt més la partida de les entrades, encara que després es 
podrà veure que amb aquestes taxes prima més la rendibilitat econòmica que la 
rendibilitat social.                               
En el capítol d’inversions veiem que l’ajuntament demana un crèdit de quasi 3 milions 
d’euros, que si per una part es pot considerar que l’Ajuntament de Martorell no està 
lligadament endeutat, tenim en compte per això que entre amortitzacions i interessos 
té una despesa d’aproximadament uns 4 milions d’euros a l’any i considerem que no 
és el millor moment per demanar un crèdit i sobretot d’aquesta quantia, els rèdits seran 
molt més importants potser en un futur proper que ho haguessin sigut fa un temps no?. 
Per altra part la destinació que se li dóna a aquestes inversions n’hi ha algunes que 
són qüestionables. Molt important és per exemple el de la via pública, el programa 
d’intervenció a la via pública. Molt important també és el programa de rehabilitació de 
la Casa Mestres, un edifici que a part d’encabir la llar d’avis d’aquí la Vila hi ha tota 
una sèrie d’associacions i entitats, pot suplir la mancança d’un centre social aquí a la 
Vila, altres per això, tal com hem dit, són qüestionables. Hi ha algunes inversions que 
més que inversions quasi formarien part d’una despesa comuna, resulta que si 
demanem un crèdit per invertir en una despesa comuna estarem 10 anys pagant 
aquesta despesa, cosa que no ens sembla que sigui del tot correcta. 
Amb la inversió que s’intenta fer a la plaça de l’antic hospital de Sant Joan de Déu aquí 
a la Vila, pensem que en aquesta plaça ja s’hi ha enterrat prou diners; ens diuen que 
és una segona fase però no és la segona fase tal com ens la van presentar en el seu 
moment, això és més aviat una actuació que el que intenta fer és pal·liar uns efectes 
tècnics i constructius que van ser els que van ocasionar el col·lapse de l’arxiu. En 
canvi per altra part també amb aquestes dues inversions, la de la Casa Mestres i la de 
la plaça de l’hospital Sant Joan de Déu, resulta que hi ha una subvenció de la 
Generalitat, que la Generalitat per la seva part ha dit que aquest any en la Llei de 
barris que no donaran subvenció; aleshores aquí una mica ja se’ns presenta una 
discordança, si es posa al pressupost aquesta subvenció de la Generalitat però la 
Generalitat ja amb els seus pressupostos ha dit que no hi haurà subvenció per a la Llei 
de barris, no sabem això com ho han fet encabir. Trobem a faltar i considerem que és 
molt important dedicar una partida al pont de connexió entre els barris de Can 
Carreras i de la Vila, la famosa palanca; pensem que ja n’hi ha prou de palanques, que 
en lloc de pertànyer a un tercer món quasi es podria dir que pertanyen a un inframón. 
Per altra part també hi ha la partida d’autopistes, de 421.000 euros, que es dediquen 
totalment a l’entorn del monestir que no al castell de Sant Genís de Rocafort. Aquesta 
partida que prové d’autopistes és pel percentatge que es dedica a cultura de les obres 
que s’han fet d’ampliació del peatge de l’autopista al terme de Martorell. Ha de ser una 
inversió amb edificis pel patrimoni i de cultura però pensem que es podria, que una 
part d’aquesta inversió es podria dedicar a la Torre Barnola o coneguda també com 
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Torre de Santa Llúcia, que és un edifici emblemàtic de Martorell i que s’està ensorrant 
dia a dia, cada dia de pluja se’n ensorra un tros nou, si no s’hi fa alguna mesura 
irremediablement aquest patrimoni el perdrem.             
En general són uns pressupostos que els veiem mancats d’austeritat i de 
transparència, primen les retallades envers els estalvis i qui s’emporta la pitjor part són 
les millores socials aconseguides amb molts anys enrere. 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en primer lloc agrair-los la comprensió que 
han demostrat a l’hora de parlar dels pressupostos, de valorar-los amb la mesura en 
que són, en l’època en què estem i que si les subvencions que venen de fora van 
baixant doncs no es pot fer gran cosa més del que tenim. Per tant en primer lloc agrair-
los aquest reconeixement de la dificultat que tenia aquesta vegada fer el pressupost. 
Han dit una sèrie de coses que no m’agradaria contradir-les absolutament però que no 
estan massa ben enfocades, no estan massa ben enfocades quant a que, per 
exemple, en primer lloc estem iniciant els nostres tractes amb l’oficina de recaptació de 
la Diputació quant a les multes, vostè deia que li semblava poc que incrementéssim el 
volum de recaptació en un 15%. Bé, és que no tenim altra història, no sabem com ens 
anirà per tant crec que una de les coses principals que ha de tenir aquest pressupost 
és ser realista amb els ingressos i, sobretot, més aviat justejar que no pas donar-se 
alegries, per tant en aquest cas hem suposat, hem pressupostat una millora en el 
resultat d’ingressos de les multes i l’hem pressupostat només amb un 15%, si la cosa 
va millor doncs millor que millor perquè, no ens enganyem, no es tracta de posar més 
multes, es tracta de que les multes que es posen hi hagi un millor resultat a l’hora de 
cobrar-les, sobretot amb executiva. 
Quant als comentaris que m’han fet d’enllumenat públic ho he dit ben clar, i a més no 
solament això sinó que a la informativa ja els hi vam explicar, per això Sr. Simón no 
entenc la sorpresa o el comentari que ha fet, jo mateix els hi vaig dir a la informativa 
que estàvem preparant un conveni amb la Diputació per fer una auditoria de 
l’enllumenat públic o de l’eficiència energètica. Algú altre també ho ha tornat a dir, no 
sé qui ha estat eh, ha tornat a dir que hi ha altres ajuntaments que ja ho han fet això. 
Bé, nosaltres també vam iniciar una primera fase d’aprofitament de l’energia elèctrica 
que, si recorden, va ser el canvi de l’enllumenat públic que teníem, quelcom tan senzill 
com el canvi de les bombetes, agafant-ne unes que consumien menys i canviant-les 
per les que teníem posades que consumien més, aquest primer pas ja el vam fer, això 
és una de les primeres recomanacions que fan aquestes empreses que han sortit aquí 
que han dit vostès, una de les primeres és aquesta; l’altra és adaptar, que també ho 
han comentat vostès i no ens hem d’amagar d’això, adaptar a partir d’una hora 
determinada la quantitat de llum que hi ha al carrer. Això què vol dir?. Doncs que no 
cal tenir tots els fanals encesos durant tota la nit a tot el poble, sinó que anem 
sectoritzant una mica l’enllumenat a fi i efecte de consumir menys energia elèctrica i 
per tant que la factura d’energia elèctrica sigui més baixa. 
Des d’Esquerra Republicana em parlen del personal, del millor aprofitament del 
personal. Bé, des del punt de vista pressupostari i donat que la nostra idea és, en la 
mesura que es pugui, mantenir tots els llocs de treball, en aquesta ocasió buscar, que 
ho buscarem eh però no ens corra pressa, buscar la famosa polivalència, el famós 
aprofitament més del treball de la gent perquè sinó, si em queda gent sense treballar 
què faré?. Segons vostè els haig de posar al carrer?. Això és el que no volem fer, el 
que sí farem és tota aquella gent que es jubili no cobrir el seu lloc de treball. Per tant 
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aquí tenim un cert “timing” que ens permet anar cometent la millora aquesta de 
l’administració, que ja hi ha hagut varies reunions per tirar-ho endavant, i en funció de 
la gent que anem tenint anirem adaptant les feines i els nous programes. 
Em demana també una cosa tan senzilla com que no saben el que ens costa cada 
servei. Bé, això jo insisteixo eh, i veuran que aquest és el meu tarannà de sempre, no 
es tracta de saber si una cosa ens costa 43,5 o 47,5 m’és igual, és més de 100 o és 
menys de 100, i això amb un cop d’ull al pressupost cadascú de vostès ho pot saber. 
Hi ha unes partides que diuen, així de clar li diré, diuen: ingressos, li poso amb una 
que és molt fàcil eh que me l’han tret vostès aquí, ingressos de l’escola de música, 
això que hi ha dues partides només, les que paguen els usuaris i la subvenció que ens 
ve de la Generalitat, aquestes dues partides són els ingressos que ens venen de fora, 
els ingressos que paguen el servei. Què ens costa el servei?. Miri, només agafi neteja i 
ma d’obra, ja n’hi ha prou, amb això només, només amb això ja se’n donarà compte 
que l’import de la despesa és absolutament desmesurat respecte l’import que puja 
l’ingrés que ve de fora, la resta com s’ha de pagar és el que posa l’ajuntament; se’n 
donarà compte que està per sobre el 52%, només amb això eh. Si a més hi hem 
d’incorporar l’enllumenat; hi hem d’incorporar els beneficis socials, diguéssim, dels 
treballadors; hi hem d’incorporar les substitucions; si hem d’incorporar tot això encara 
és molt més. Per tant si estem intentant, a l’hora que modifiquem les ordenances 
fiscals fer el mínim possible, no cal que anem a afinar, ja els hi afinarem, algun dia o 
altre ho farem ben fi però en el moment en que sí que depengui de la finor del càlcul la 
pujada o no pujada; però en definitiva l’ajuntament ja està pagant el 51/52% de tots 
aquests serveis socials i això és molt fàcil de veure, molt fàcil eh, si dediquen 10 
minuts se’n donaran compte que va així. 
Quant al tema de l’1% cultural d’autopistes que un parell de vegades han dit que 
veurien més bé fer altres coses, bé, això funciona de la següent manera. No es tracta  
d’un conveni que nosaltres anem a autopistes i diguem: escolti és que hem de fer això. 
No, això té una reglamentació determinada que diu: escolti vostè ha de presentar 
projectes que han d’entrar dintre de la tipologia que marca aquest famós 1% d’inversió 
cultural que diu l’Estat, i presentin uns quants projectes que entrin dintre d’aquestes 
bases. Sr. Arqué, nosaltres vam presentar la torre de Santa Llúcia també aquí, però la 
torre de Santa Llúcia val 10 vegades més arreglar-la que el que ens donaven, l’1% 
d’interès cultural. Per tant dintre dels 3 projectes, que nosaltres considerem que 
podrien entrar dintre de la normativa que parla de l’1% d’inversió cultural, és 
Autopistes i l’Estat els que diuen quin és el projecte que volen finançar, i el financen el 
100%. Per tant en el cas aquest que parlava el Sr. Arqué que reparéssim la torre de 
Santa Llúcia hi ha un problema d’import, va d’1 a 10 l’import; i en el cas de fer altres 
coses han d’estar dintre del que diu la normativa d’aquest 1% de gestió cultural. 
Quan a Gessòl que em comentava el Sr. Arpal, no sé si ja li havíem comentat o no li 
havíem comentat però sí que està passant, ens estem plantejant el que l’empresa 
municipal sigui absorbida per l’ajuntament, es presti el mateix servei però des de dintre 
l’ajuntament. Per què?. Perquè no veiem que els altres tipus de treballs com eren les 
promocions ara no, no, costarà encara de començar això; aleshores si ens podem 
estalviar quelcom, que de fet ja han vist que hem deixat l’oficina i hem col·locat aquí 
baix les persones que treballen a Gessòl, i hem cedit l’oficina, l’hem cedit, pagant ells, 
l’oficina a recaptació de la Diputació, és una de les coses que hem fet per anar 
rebaixant les despeses que teníem. Per tant Sr. Arpal sí que estem pensant en que 
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sigui absorbit per l’ajuntament, hem de veure com es fa i quin moment és el més 
adient per fer això. 
M’he apuntat una sèrie de coses molt per sobre però no sé qui de vostès ho ha dit eh. 
La neteja de locals públics no ha baixat en el pressupost, no ha baixat; si agafen tots 
els imports que parlen de neteja en el contracte de neteja veuran que l’import del 
contracte de neteja no ha baixat, sí que pot ser que s’hagi repartit entre diferents 
locals, però si sumen totes les partides que parlen de neteja veuran que no ha baixat,  
no sé algú ha dit que havia baixat i que li preocupava què passaria amb el personal de 
les empreses de neteja; no ha baixat, molt al contrari. També els hi haig de dir que sí 
que estem en contacte amb aquests senyors per intentar un abaratiment del contracte 
de neteja, però de moment en el pressupost no està reflectit cap abaratiment d’aquest 
contracte de neteja, molt al contrari hi ha una certa pujada. 
La política que hem utilitzat en aquest cas per tot el que és el tema de subvencions 
tant si són façanes, com ascensors, com resta de subvencions ha estat; escolti’m si 
amb prou feines ens aguantem drets no anem a subvencionar coses que fins ara es 
podien subvencionar, ha canviat, si és que la situació arreu d’Espanya, arreu de 
Catalunya, arreu del món la situació ha canviat. Per tant, entengui’m, si un senyor; això 
vol dir que l’any que ve no podrem tornar a tenir subvencions més copioses amb 
ascensors, amb façanes, amb el que sigui?. L’any que ve serà l’any que ve, ja en 
parlarem de l’any que ve el que passarà; ara en aquests moments, home, jo crec que 
és més important mantenir llocs de treball que donar subvencions per façanes o 
ascensors, en aquests moments; per tant hem anat a rebaixar partides de 
subvencions, ja els hi he dit obertament, del voltant del 30% que és el que ens sembla 
que podíem aguantar. 
Quant a formació de personal estic totalment d’acord amb vostè Sr. Arqué amb que és 
molt important la formació de personal, amb una reunió que vaig tenir amb el Comitè 
d’empresa, crec que en aquest cas era del Patronat, els hi vaig dir que malauradament 
aquest any una de les coses que caurien, i els hi vaig explicar el perquè que tots 
podem entendre, seria el tema de la formació, aquest any la formació cau, cau del 
pressupost. Ja em poden explicar que és molt important que la fent estigui formada, 
etc, etc, etc, ja m’ho poden explicar, aquest any cau la formació, cau, hi ha coses més 
importants que la formació de l’any 2012; potser l’any 2013 haurà canviat la cosa i la 
formació tornarà a estar en partides més suculentes dintre del pressupost. 
Quant a la resta de taxes jo entenc que és un pèl complicat sobretot en el Patronat fer 
un seguiment de què passa amb els ingressos del Patronat, perquè no és que s’hagin 
augmentat les taxes, no és que s’hagin augmentat les taxes i preus públics sinó que 
s’ha variat la tipologia, per tant vostès han pogut comprovar que, potser eh, que una 
partida que deia: taxa per a la utilització de les pistes de tenis pala; abans hi havia 
10.000 euros i ara no hi ha res. Això no és que haguem rebaixat el preu de jugar a 
tenis pala, és que, com saben vostès, amb la reorganització que hi ha hagut dels 
serveis esportius està inclòs dintre de l’entrada i només es paga el llum. Per tant jo ja 
entenc que és difícil però sí que els hi demano que abans de fer una crítica així, jo crec 
que sense massa fonament, es mirin bé què ha passat amb els ingressos del Patronat. 
Al Sr. Arqué al final, amb ganes de voler dir que el que fem no està bé, parla que 
farem un endeutament de quasi 3 milions d’euros. És de 2.770.000, home digui de 
quasi 2.800.000, però no m’ho exageri tant dient quasi 3 milions; a més és exactament 
la mateixa quantitat que creiem que podrem amortitzar, per tant serà un canvi de 
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cromos. Nosaltres amortitzarem 2.700.000 euros de préstecs vius i ens endeutarem 
per 2.700.000; per tant a nivell de quantitat de diners deixats ens mantindrem amb la 
mateixa xifra, que si ara estava en un 61% esperem que puguem liquidar ingressos 
perquè aquesta xifra es mantingui al voltant del 60%, xifra que en altres circumstàncies 
jo els hi diria que és baixa i que hauríem de pujar-la eh, en altres circumstàncies diria: 
escolti’m si el 60% no és res, si això no és res. Això és un senyor que estigués cobrant 
un salari de 1.500 euros tingués una hipoteca de 20.000 euros; escolti els 
endeutaments de les persones privades són molt més elevats que aquest que té 
l’ajuntament. Per tant en altres circumstàncies en que es veiés un futur més, que ja 
anéssim sortint del túnel aquest, jo encara diria que hi hem de posar més endeutament 
aquí, seria el normal, en aquest cas que anem tots plegats justos, que les subvencions 
que venen de fora van baixant, millor ser prudents i deixar-ho d’aquesta manera; dir: 
no ens endeutem més, quedem amb la mateixa xifra d’endeutament que tindríem. 
Em reclama també que ja va sent hora que es canviï la palanca. Té raó, ja va sent 
hora que es canviï la palanca; després de 70 anys d’haver-hi la palanca; a l’any de 
més crisi del món mundial hem d’anar i canviar la palanca?. Hem de gastar els diners 
amb això?. Home, si hem passat 70 anys o 80, no sé quants eh, amb la palanca 
perquè ens esperem un any més, i a més tots saben que hi ha el projecte de la 
passera del riu Anoia que està dintre del Pla de barris, per tant aquesta substitució ja 
existeix. No em tregui ara el que s’ha de canviar la palanca en aquests moments que 
hem de mirar molt bé en què ens estem gastant els diners. 
Quant al tema del Pla de barris no hi haurà plans de barris nous, nosaltres podem 
pressupostar el fer les obres; si no estiguessin pressupostades no podríem tirar-les 
endavant. Per exemple la preocupació que el Sr. Arqué té amb la Casa Mestres si no 
estigués en el pressupost no ho podríem arreglar, per tant ho hem de posar en el 
pressupost, com és una partida que ve de Pla de barris hem de dir que està finançada 
amb Pla de barris; una altra cosa serà en quin moment la Generalitat ens pagarà la 
subvenció aquesta del Pla de barris. Si nosaltres aquest arranjament, imagini’s ara que 
diguéssim que anem tan justos de diners que l’arranjament aquest no el farem fins al 
mes de novembre d’aquest any, perquè aleshores tindrem la garantia que la 
Generalitat ens ho pagarà dintre del primer semestre de l’any que ve; bé, és una opció 
i no estem endeutant tant a l’ajuntament. Per tant, insisteixo, crec que els 
pressupostos són uns pressupostos molt adequats per l’època en què estem; entenc i 
els agraeixo la comprensió que han tingut amb la lectura d’aquests pressupostos, i 
crec que amb aquests pressupostos garantirem els serveis que està donant 
l’ajuntament, i garantirem la major part, molta d’ella, dels llocs de treball que té 
l’ajuntament. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: qualsevol decisió política ha de tenir en 
compte els recursos i aquests són els que han de centrar el debat. Enguany, després 
de 4 anys d’una severa crisi econòmica, els pressupostos cada cop són menys 
polítics, per això cal ser agosarats, curosos i generosos. El pragmatisme i sobretot 
l’entesa entre les parts és primordial; cal ser més avantguardistes i agosarats amb tot, 
mantenir el bon clima de diàleg amb la força laboral és primordial i el millor camí cap a 
l’excel·lència. Cal ser més curós amb les eines de control, perquè totes siguin tan 
fàcils de llegir com l’escola de música, ja m’agradarà veure la lectura tan fiable del 
patronat. Cal ser més generós, només amb l’equip trobarem alternatives que amb 
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imaginació i amb més esforç podrem aplicar per contenir i ajustar la despesa. Perquè 
som agosaradament pragmàtics, curosament crítics i generosament confiats amb la 
tasca de tot l’equip, és per això que nosaltres ens abstindrem. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: abans ja li hem reconegut que veiem 
molt bé el primer pas que vostè diu que faran una auditoria per tal de tirar endavant 
l’estalvi energètic de l’energia, cosa que no veiem amb la jardineria, com hem dit 
abans, que creiem que encara és una despesa massa important per un municipi com 
Martorell. Nosaltres pensem que hi ha partides que sí que són susceptibles de passar 
a la mínima expressió, com per exemple les despeses de protocol, publicitat, 
propaganda, estudis d’altres empreses, premsa i revistes, dietes, quilometratge, festes 
populars, enllumenat de Nadal, entre d’altres. El nostre posicionament serà de vot en 
contra, sobretot pel que fa a la pujada del 20% de les llars d’infants i els centres 
culturals; la no posada en marxa de la progressivitat en els impostos, la seva política 
de despesa social i la seva política d’inversions. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: tot es pot rebaixar més Sr. Simón però 
atencions protocol·làries baixen un 14% i se situen en 18.000 euros; publicitat i 
propaganda baixa un 22,8% i es situa en 47.300 euros; anuncis, que són anuncis 
oficials que això no és propaganda, baixen un 22,9%, se situa en 27.000 euros; 
despeses diverses baixen un 40%. És a dir, l’esforç fet per l’equip de govern amb les 
partides que ha he dit abans que no tenim compromeses, les que no estan 
compromeses l’esforç fet és important; en premsa i revistes baixem un 41%; en 
serveis postals baixem un 45%; és a dir, l’esforç fet amb aquestes partides ja és un 
esforç absolutament important; amb altres partides, aquelles petites que hi solen 
haver, que en el pressupost en altres ocasions sempre vostès criticaven baixem un 
60%. A veure, a mi em sembla que és veritat, podríem fer una ratlla i dir: mira això 
zero; i una altra ratlla i això zero, però s’ha de ser una mica pragmàtic amb les coses i 
saber fins on es pot arribar, en aquest cas em fa l’efecte que les ganes o l’intentar 
justificar el perquè diuen que no no s’ha diu amb els arguments que donen. I li 
recordaré una cosa, la postura habitual del seu grup municipal, si no recordo malament 
i sinó em corregeixen era de que s’havia d’apropar el pagament dels serveis amb el 
servei prestat, s’havia d’apropar, això va pel que em diu dels increments aquests que 
vostès han impugnat que saben perfectament que tant llars d’infants, com escola de 
música, com escola d’arts plàstiques, com escola de la moda tenen uns dèficits 
absolutament astronòmics, i vostès sempre o últimament deien que estaven d’acord 
amb apropar, jo no dic que sigui pagar el 100% però amb apropar, i no deixar que tots, 
absolutament tots els serveis que té l’ajuntament, que no són de primera necessitat, 
estiguin amb uns finançaments, per part de la resta de la població que no utilitza 
aquests serveis, al voltant del 50%. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor,  7 vots en contra 
dels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA i JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, i  3 abstencions dels senyors FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, VICENTE 
CASAL CARRIEDO i ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, acorda: 
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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 almenys 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 Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell ha remès al President el pressupost de l’entitat que esta 
conformat pels mateixos documents que els corresponents a l’Ajuntament  
 
III.- La societat mercantil Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal SL ha enviat al 
President el seu estat de previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2012.  
 
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 
2012 que ha estat prèviament informat per la intervenció.   
  
        Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General de L’Ajuntament de Martorell 
per a l’exercici 2012 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 SL 
amb el detall que tot seguit s’especifica:   
 

      

  PRESSUPOST ENTITATS   

  AJUNTAMENT PMSAP GESSOL SL Total 

Estat de d'ingressos       Consolidat 

Cap 1 Impostos directes   14.424.500,00 €                         -   €  
                     -   

€     14.424.500,00 €  

Cap 2 Impostos indirectes        400.000,00 €                         -   €  
                     -   

€          400.000,00 €  

Cap 3 Taxes, preus públics i altres ingressos     4.741.750,00 €       2.526.564,00 €  
        

97.764,00 €       7.318.078,00 €  

Cap 4 Subv i transferències corrents     5.354.515,75 €       7.808.173,00 €  
        

18.424,00 €     7.881.112,75 €  

Cap 5 Ingressos patrimonials        132.000,00 €              5.000,00 €  
                     -   

€          137.000,00 €  

Cap 6 Alienació inversions reals                       -   €                         -   €  
                     -   

€                         -   €  

Cap 7 Subv i transferències de capital        586.067,00 €                         -   €  
                     -   

€          586.067,00 €  

Cap 8 Actius financers                       -   €                         -   €  
                     -   

€                         -   €  

Cap 9 Passius financers     2.773.694,56 €                         -   €  
      

102.500,00 €       2.876.194,56 €  

      

 TOTAL   28.412.527,31 €     10.339.737,00 €  
      
218.688,00 €     33.622.952,31 €  

      

   PRESSUPOST ENTITATS    
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   AJUNTAMENT   PMSAP   GESSOL SL   Total  

Estat de despeses        consolidat  

Cap 1 Despeses de personal     9.274.559,28 €       5.690.760,00 €  
        

29.476,00 €     14.994.795,28 €  

Cap 2 Béns corrents i serveis     6.452.963,00 €       4.138.010,00 €  
        

54.952,00 €     10.597.925,00 €  

Cap 3 Despeses financeres     1.072.111,14 €              8.400,00 €  
        

12.060,00 €       1.092.571,14 €  

Cap 4 Subv i transferències corrents     5.459.437,77 €          502.387,00 €  
                     -   

€          661.824,77 €  

Cap 6 Inversions reals     3.359.761,56 €                 180,00 €  
        

91.000,00 €       3.450.941,56 €  

Cap 7 Subv i transferències de capital          20.000,00 €                         -   €  
                     -   

€            20.000,00 €  

Cap 8 Actius financers                       -   €                         -   €  
                     -   

€                         -   €  

Cap 9 Passius financers     2.773.694,56 €                         -   €  
        

31.200,00 €       2.804.894,56 €  

      

 TOTAL   28.412.527,31 €     10.339.737,00 €  
      
218.688,00 €     33.622.952,31 €  

 

      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 2012, 
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 
2012, 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 2012. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 13 de febrer de 2012. 

 

-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest moment, igual que en el punt 
posterior, portarem a aprovació en aquest punt la plantilla de l’ajuntament i en el 
següent la plantilla del patronat. Tal com hem explicat, en ambdós casos tot i que fan 
una sèrie d’apreciacions que tindrem en compte, tant la Junta de comitè com el Comitè 
d’empresa fan una sèrie d’apreciacions sobre certs punts, entenen quina és la dificultat 
de l’any 2012 i ens fan un informe favorable, cosa que, ja els hi he dit abans, tots els 
organismes de l’ajuntament amb informe favorable no ho havíem tingut mai. En el cas 
de l’ajuntament s’amortitzen 11 places i se’n crea una a temps parcial. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: per posicionar el nostre vot amb els dos punts, 
només farem servir aquesta intervenció, és a dir, tant la plantilla del patronat com la 
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plantilla de l’ajuntament, som conscients, i això ho hem repetit en més d’una ocasió, de 
les dificultats econòmiques que tenim per tirar endavant els serveis públics, però 
també pensem que ara més que mai que sobretot alguns cal recolzar-los i potenciar-
los, digues-li amb imaginació, digues-li amb millor gestió, en tot cas amb més 
dificultats que en altres èpoques. En aquest sentit ens preocupa que s’hagi trencat el 
pacte signat entre tots els partits en el moment de la creació del patronat únic, en el 
que es deia que no s’externalitzarien serveis públics, i al patronat això s’està fent. 
D’altra banda veiem amb molt bons ulls, i per això també volem donar un vot de 
confiança a l’equip de govern, als comitès d’empresa i juntes de personal tant del 
patronat com de l’ajuntament, que en els seus informes diuen que hi ha hagut un 
canvi, s’ha trencat una tònica negativa i que l’actual clima de negociació és positiu i 
encoratjador, per tal d’aconseguir uns pactes laborals dignes, per aquest motiu el 
nostre vot en els dos punts serà d’abstenció, amb aquest vot de confiança a les meses 
de negociació per tal que s’arribi a uns bons acords, sense oblidar aquest 
incompliment que s’ha fet per part de l’equip de govern. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: el nostre posicionament serà també d’abstenció 
en els dos punts. Referent a l’ajuntament ja ens hem pronunciat abans i pel que fa al 
patronat sí que hi ha una situació que ens preocupa una mica que és el servei que es 
donava durant la temporada d’estiu, que fins ara ha estat donat per l’ajuntament i ha 
estat donat amb molt bona qualitat i no sabem ara el que passarà. La selecció de 
personal que es contractava temporalment la feia l’ajuntament, la qual cosa et donava 
certa garantia, en canvi ara no sabem com serà aquest servei, ni en aquests moments  
sabem qui el donarà. És un servei que es donava per acollir a tots els infants el mes 
de juliol que no hi ha escola i ara no sabem com quedarà, queda ben bé penjat. De 
totes formes seguint el que ha fet el comitè d’empresa que ha donat el seu vot 
favorable, nosaltres pensem que s’ha fet el millor que s’ha pogut i el nostre 
posicionament serà d’abstenció, tal com he dit abans. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: em pensava que en aquest cas respectarien 
els pactes entre patronal i personal i veig que quan fem les coses bé, que en parlem i 
mirem d’arribar a acords, quan ho fem bé aleshores ja es poden abstenir. Bé, alguna 
cosa és alguna cosa, Però clar quan expliquen que no ens podem entendre i que de 
fet nosaltres ja ho dèiem, ells també ho estan dient ara, home hi ha una relació bastant 
més fluida entre els polítics, diguéssim, i els representants dels treballadors, doncs 
home ara era moment de dir: va hi ho votem a favor. En aquest cas no tinc res més a 
dir, ja saben vostès que la reducció a l’ajuntament, que és el que anem a votar ara, és 
de 11 places que amortitzem. 
 
- Sotmesa la proposta a votacó, l’Ajuntament Ple, per 13 vots a favor i 8 abstencions 
formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER 
GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO 
SIMÓN CABRERA i ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, acorda: 
 

 

 



 21 

Vista la proposta d’aprovació de la Plantilla de personal de la corporació, formulada 
per l’Alcaldia mitjançant la Memòria de data 3 de febrer de 2012, així com els informes 
que figuren a  l’expedient. 

 
        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   0 
  

 
B) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
        

 
B.1) Subescala Tècnica 
 

3   Tècnics d'Administració General         A1   0 
 

 
B.2) Subescala Administrativa 
 

5   Administratius     C1   1 
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B.3) Subescala auxiliar 
 
24   Auxiliars administratius   C2   2 
   (2 reserv. discapacitat i 1 a amortitzar) 
 

 
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   3 
 
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 = 99 
 

 
 
 
 
 
 

 

NÚM. PLACES DENOMINACIO    GRUP  VACANTS 
 

 
II) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 

 
 
A) DEDICACIÓ COMPLETA 
 

2   Tècnics Superiors Arquitectes  A1   0 
1   Tècnic Superior Enginyer   A1   0 
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 
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1   Tècnic de Mercats, Comerç i Consum A2   0 
1   Tècnic d'Ensenyament   A2   0 
1   Tècnic de Participació Ciutadana  A2   1 
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 
7   Porters d'escoles (2 reserv. discapac.) Agr.Prof.  3 
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 = 91 
 

 
 

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 2.151,52 € 
Patronat  
267,56 € 

Cap Servei Tresoreria Tresoreria Habilit. Nacional A1 30 2.151,52 €  
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Cap Secció Patrimoni 
Governació i Srv.Grals. 
Dedicació Patronats 

 
 
Secretaria 

Admó. Gral. 
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   Admó. Especial     
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Servei de Recaptació  
Tècnic Recaptació 

 
Tresoreria 

Tècnica 
Tècnic Auxiliar 

 
C1 

 
18 

 
1.365,25 € 

Cap Recap. 
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 

 
33 agents 
Policia Local 

 
Policia Local 

Admó. Espec. 
Serv. Especials 
Policia Local 

 
 
C2 

 
 
14 

 
 
   998,00 € 

 
33,47 € 
Carnet B2 

 
2 agents  
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 

 
 

Admó. General 
Auxiliar  

 
 

 
 

 
 

Secretària 
Alcaldia 
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Gabinet Alcaldia Gabinet Alcaldia Aux. Admtius. C2 16   936,74 € 307,41 € 

Auxiliar Administratiu 
Estadística i  
Delegació lleves 

 
 
Secretaria 

Admó. General 
Auxiliar  
Aux. Admtius. 

 
 
C2 

 
 
16 

 
 
   636,21 € 

 
Lleves 
6,88 € 

 
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 € 

 

Auxiliar Administratiu 
Urbanisme i  
Contractació 

 
 
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 
Serveis Municipals 

 
Serveis  
Municipals 

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 € 

 

 
 

 
Recursos 

Admó. General 
Subalterna 

 
 

Ag.Prf. 
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3 Conserges orden. Humans Conserges orden. 10    568,72 € 

 
 
Conserge ordenança 

 
Recursos 
Humans 

Admó. General 
Subalterna 
Conserges orden 

 
 
Ag.Prf. 

 
 
10 

 
 
   568,72 € 

 
Reservada 
Discapac. 

 
 
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  
Serveis Tècnics 

 
Serveis Tècnics 

 
Tècnic Superior 

 
A1 

 

Cap d’Àrea 
Serveis Municipals 

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  

 

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 

 

Tècnic auxiliar Inform. Informàtica Tècnic auxiliar C1  
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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  

Auxiliar administratiu Serveis Tècnics Auxiliar Administratiu C2  

3 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 
De Serveis Generals 

 
Serveis  
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Plus conductor Municipals Peó Ag.Prf. 

 
Peó jardiner 

Serveis 
Municipals 

 
Peó 

 
Ag.Prf. 

 

 
Peó pintor 

Serveis 
Municipals 

 
Peó 

 
Ag.Prf. 

 

 
Porter 

Col·legi 
Els Convents 

 
Porter 

 
Ag.Prf. 

 
Adscripció PMSAPM (*) 

 
Porter 

Col·legi 
V. Aleixandre 

 
Porter 

 
Ag.Prf. 

Reserv. Discap. 
Adscripció PMSAPM (*) 

 
Porter 

Col·legi 
Echegaray 

 
Porter 

 
Ag.Prf. 

 
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.  
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III) ANNEX-I 
 
 

 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL SERVEI: AIGÜES DE MARTORELL 
 

 

 

NÚM. PLACES DENOMINACIO    GRUP  VACANTS 
 

 

I) PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA 

 

 

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 
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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 
1   Peó      Agr.Prof.  1 
 

 

TOTAL PERSONAL LABORAL= 8 

 
QUADRE DE LLOCS DE TREBALL: Aigües de Martorell 
 

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

IMPORT  
C.E. ANY 

OBSERVAC. 

 
Cap tècnic del 
Servei d’Aigües 

Admó. Especial 
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  

Peó Peó Ag.Prf. Guàrdies 
 

        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 2012, i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), com a condició inexcusable 
per a la seva efectivitat. 
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        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. 
 
(*) Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les persones de Martorell. 
 

       4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE 
MARTORELL, EXERCICI 2012. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 13 de febrer de 2012. 

 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: volia fer dues aportacions: primera, crec 
recordar que en la primera intervenció referent al pressupost he parlat de 65 places en 
total, ni he afegit 3 més del compte perquè no he comptat les que es creaven aquí que 
modifiquem 3 places i en creem 3, per tant estem parlant de 11 més 51, això en primer 
lloc. En segon lloc jo no ho veig com una externalització de serveis que està donant 
l’ajuntament, no ho veig així, no ho veig com vostès. Per exemple eh, un exemple molt 
clar: si nosaltres ara estem fent classes de spinning, bicicleta indor o com es digui això 
eh. Hem de tenir un monitor titular en plantilla de bicicleta d’aquestes que el dia que es 
posi de baixa, perquè s’ha constipat o ha agafat un grip o alguna cosa així, haurem 
d’anar a buscar algú de fora?. No és millor amb coses d’aquestes tan puntuals, bé si 
és millor, ho deixo aquí, jo crec que sí que és millor, que contractem empreses de 
serveis que tenen varies persones que es dediquen a això i que, per tant, el servei el 
tens garantit passi el que passi, en aquest esperit és el que s’està fent. No hem agafat 
gent que estava de plantilla i els hem col·locat al carrer, sinó que donem serveis nous i 
com és una cosa tan puntual doncs aquests els subcontractem a fora. Jo crec que és 
una cosa totalment normal i absoluta sobretot quan són llocs de treball que es puguin 
anar substituint. En el cas de monitors de temporada de l’escola d’estiu són monitors 
que cada any es van contractant, no sé com anirà la contractació aquest any a través 
de l’empresa aquesta, potser contracta a la mateixa gent, no ho sé, d’això ja en 
parlarem, el mateix tipus de gent, d’això ja en parlarem, són ells, l’empresa que guanyi 
el concurs serà la que decidirà; però en definitiva no sé quina és la preocupació que 
tenen quan saben que no estem posant gent al carrer sinó que el que estem fent és 
reduir l’envergadura de l’ajuntament, i en casos molt puntuals contractem els serveis a 
fora. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: el que volíem dir amb la intervenció anterior, i no 
hem posat de manifest ni hem fet un judici de quina és la millor gestió, el que posàvem 
de manifest és que en el moment de creació del patronat i amb l’acord unitari que vam 
signat tots els grups municipals, una de les qüestions importants i que per part nostra 
va ser un dels punts que ens interessava que quedés clar és que no hi hagués 
aquesta externalització. D’altra banda també, i en tot cas si m’equivoco em podrà 
corregir, no només estan externalitzant serveis d’aquest tipus molt especialitzats que sí 
que pot haver-hi molta mobilitat o que avui es donen i demà no, sinó que ens consta 
que també s’estan externalitzant per exemple consergeries i places similars que són 
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més estables. Posem de manifest això i, com deia, no tenia intenció d’intervenir però 
volíem aclarir aquesta qüestió. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: que l’exemple que ens ha posat el Sr. Regidor, el 
Sr. Casasayas, al contrari, que encara em crea més dubtes, jo podria entendre que el 
CIES una cosa que és molt especialitzada com és el spinning, que una empresa que 
es dediqui a fer spinning doncs ho porti allà, però tots sabem que si allò no funciona o 
va malament sabem on podrem presentar les nostres queixes que és el coordinador 
del CIES, però amb l’altre cas no; l’altre cas seran 63 noves contractacions que no 
sabem com es farà, qui ho farà i quin servei es donarà i, sobretot, que és dedicat a uns 
personatges que són molt modelables com és la infància. Jo penso que això fins ara 
ha funcionat molt bé per part de l’ajuntament i em sembla que hagués hagut de 
continuar funcionant igual. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: li agraeixo la confiança que ens té a l’hora 
de fer les seleccions de personal, espero que aquesta confiança que ha demostrat en 
aquest cas quan li dic que no les farem nosaltres que les farà altra gent, també es vegi 
manifestada en altres seleccions de personal que puguem fer, i no les que fem estiguin 
mal fetes i les que no fem també estiguin mal fetes. De totes maneres el que deia el 
Sr. Gómez si vostè llegeix aquí no hi ha cap plaça de conserge que l’estiguem 
amortitzant, cap ni un tot el contrari, jo li haig de recordar que si algú va contractar 
vigilants de fora per fer de conserge no vam ser nosaltres van ser altres grups polítics, 
per tant aquí això que diu vostè no hi és, no ho estem fent; i en el cas del Sr. Arqué, 
bé, li agraeixo que ens tingui tanta confiança a l’hora de fer les contractacions, li 
recordarem més endavant quan en tinguem que fer alguna. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: de fet m’ha despistat quan ha dit que no intervindria i ara vol 
intervenir dues vegades.  
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: crec que val la pena que els grups puguem 
aclarir allò que estem interessats a aclarir. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: ho ha dit vostè que no volia intervenir eh, jo no li he privat en 
cap moment d’intervenir. 
 
-El Regidor Sr, XAVIER GÓMEZ diu: per això utilitzem els nostres torns d’intervenció, 
jo no he posat en dubte que no s’eliminin places de consergeria per exemple, era un 
exemple, el que dic és que s’estan contractant via empresa externa els serveis de 
consergeria que són estables, no són temporals, no són com altres serveis esportius 
molt específics, em referia a això. I d’altra banda, que abans m’ho he deixat, també és 
cert que fa uns mesos quan es va posar en marxa aquest sistema de contractació via 
empresa externa alguns serveis esportius específics, ens van dir que seria de manera 
temporal, i això suposo que a les actes del patronat hi deu ser, que seria de manera 
temporal mentre es formava el personal propi perquè poguessin fer aquest servei; això 
ho van dir vostès no ho vam dir nosaltres. Per tant en aquest sentit entenem que s’ha 
trencat una mica aquella línia i això és el que motiva que no estiguem del tot d’acord 
amb la proposta. 
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-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: només dir-li que no entenc que haguem 
trencat cap tipus de pacte que haguéssim fet amb res ans al contrari, estem 
convençuts que tots els treballs específics amb poca gent o amb poca plantilla, aquell 
treball específic s’ha de fer amb empreses de fora. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 13 vots a favor i  8 abstencions 
formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER 
GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO 
SIMÓN CABRERA i ADOLF BARGUÉS ASTÚRIAS, 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 13 de febrer de 
2012, va aprovar la seva plantilla de personal per a l’exercici 2012. 

 

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. 

 
        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 2012, 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 
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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 

 
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 0 0 
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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 10 9 1 4 1 

 
Personal de temporada: 

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

Monitor específic 17 0 17 0 17 

Conserge 4 0 4 0 4 

 
 
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 
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Escoles Municipals: 

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 1 

 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 4 0 4 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 2012, 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 L’EXPEDIENT PER A 
L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE VIVER D’EMPRESES I 
CLUB DE L’EMPRENEDOR DE MARTORELL. 
 

  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 13 de febrer de 2012. 



 40 

 

-El Regidor Sr. LLUÍS AMAT diu: en aquest cas presentem la proposta d’aprovació 
definitiva de l’expedient per a l’establiment del servei públic municipal de viver 
d’empreses i club de l’emprenedor de Martorell; només remetre’ns a l’aprovació 
provisional de novembre d’aquest any passat. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: tal com ens vam posicionar el nostre vot serà 
favorable, de totes maneres el grup municipal d’Esquerra Republicana troba a faltar 
algun element de bens marquing amb d’altres vivers d’empreses de la zona com vam 
comentar en el seu dia. De totes maneres també reiterem, com vam comentar en el 
seu dia també, que el cost d’oportunitat d’aquesta activitat jo crec que pot ser enorme  
la qual cosa encara reafirma més el nostre vot favorable. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: des del partit popular de Martorell tornarem a 
recolzar definitivament aquesta opció, perquè entenem que tot el que sigui fomentar la 
creació de llocs de treball i afavorir als emprenedors és positiu per al poble, i les bones 
idees són bones idees i bona feina vingui d’on vingui, per tant el nostre posicionament 
serà favorable. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: tornarem a votar a favor no pot ser d’una altra 
manera i seguim interessats a poder conèixer el servei a fons, i fins i tot el mateix 
equipament que el mateix regidor va dir que ens portaria i esperem poder quedar amb 
una data concreta i poder-ho fer. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: com hem fet altres vegades doncs votarem 
favorablement aquest punt de l’ordre del dia, creiem que qualsevol iniciativa que pugui 
ajudar als emprenedors o la gent que estigui buscant el seu autoempleo doncs serà 
benvinguda; i en tot cas reiterar el nostre suport amb tot allò que tingui que veure amb 
l’emprenedoria, l’ocupació i la generació de llocs de feina; fins i tot encoratgem l’equip 
de govern a que exploti altres vies que poguessin donar un millor servei o, com a 
mínim, ampliar el que ara s’inicia i que esperem que tingui molt d’èxit en el futur. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS AMAT diu: tal i com vam comentar al novembre, per l’equip de 
govern aquest és un projecte en el qual hi creiem molt i creiem que és necessari amb 
l’entorn actual. Dir-li al Sr. Bargués que comencem ara amb els serveis que tenim, i 
que evidentment això ho anirem potenciant i ho anirem dinamitzant amb el pas del 
temps. 
 
- Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 

I.- En sessió plenària celebrada el dia 21 de novembre de 2011 es va prendre l’acord 
del qual a continuació es transcriu la part dispositiva: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment l’establiment del servei públic municipal de viver 
d’empreses i club de l’emprenedor de Martorell. 
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Segon.- Aprovar inicialment, com a forma de gestió del servei creat, la gestió directa a 
través de la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament de Martorell. 
Tercer.- Aprovar inicialment els següents documents: 
. Memòria justificativa de l’establiment del servei públic municipal de viver d’empreses i 
club de l’emprenedor de Martorell. 
. Projecte d’establiment i prestació del servei públic municipal de viver d’empreses i 
club de l’emprenedor de Martorell. 
. Reglament del servei públic municipal de viver d’empreses i club de l’emprenedor de 
Martorell. 
Quart.- Sotmetre l’expedient instruït a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans escrits de comunicació 
diària, i en els taulers d’edictes de la Corporació i de la plana web www.martorell.cat, 
per tal que qualsevol persona pugui formular reclamacions, al·legacions o 
suggeriments. 
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament de promoció econòmica.” 
 
II.- L’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anuncis inserits en el diari “El Punt Avui” de data 29/11/2011, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6015 de data 29/11/2011, en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 5/12/2011, i en els taulers 
d’anuncis de la Corporació i de la plana web www.martorell.cat   
 
Durant el termini d’informació pública no es va formular cap reclamació, ni al·legació, 
ni suggeriment, tal com s’acredita en el certificat emès pel secretari de la Corporació 
en data 18 de gener de 2011. 
 
III.- L’òrgan competent per aprovar la forma concreta de gestió d’un servei és el ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local –atribució que és indelegable, tal com prescriu 
l’article 22.4 de la mateixa Llei. Aquest acord s’ha d’adoptar per majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, tal com preveu l’article 47.2 k) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril. 
 

        Primer: Aprovar definitivament l’establiment del servei públic municipal de viver 
d’empreses i club de l’emprenedor de Martorell. 
 
        Segon: Aprovar definitivament, com a forma de gestió del servei creat, la gestió 
directa a través de la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament de Martorell. 
 
        Tercer:  Aprovar definitivament els següents documents: 
. Memòria justificativa de l’establiment del servei públic municipal de viver d’empreses i 
club de l’emprenedor de Martorell. 
. Projecte d’establiment i prestació del servei públic municipal de viver d’empreses i 
club de l’emprenedor de Martorell. 
. Reglament del servei públic municipal de viver d’empreses i club de l’emprenedor de 
Martorell. 

http://www.martorell.cat/
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        Quart: Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva del Reglament del servei 
públic municipal de viver d’empreses i club de l’emprenedor de Martorell i la còpia 
íntegra i fefaent del text reglamentari. 
 
        Cinquè: Publicar aquest acord i el text íntegre del Reglament esmentat en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona. Igualment s’ha de publicar en el butlletí 
informatiu local, inserir-se en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en 
què s’hagi publicat íntegrament el text del Reglament. 
 

        Sisè: Notificar aquest acord al departament de promoció econòmica d’aquest  
Ajuntament.  
 
         6. PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ D’UN DELS DIES D’OBERTURA 
AUTORITZADA EN DIUMENGES I FESTIUS DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS 
A MARTORELL DURANT L’ANY 2012. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 13 de febrer de 2012. 

 
-La Regidora Sra. MARIA HINOJO diu: el que portem és la proposta de substitució 
d’un dels dies d’obertura autoritzada en diumenges i festius dels establiments 
comercials a Martorell durant el 2012. Hem de dir que els 8 diumenges i festius són els 
següents: el 8 de gener, l’1 de juliol, el 12 d’octubre, el 6, el 8, el 16, el 23 i el 30 de 
desembre, i que en conseqüència la Comissió informativa proposa el Ple l’adopció dels 
següents acords: Primer.- Substituir el dia 1 de juliol pel 30 d’abril de 2012 que és la 
festa local. Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya i l’entitat sol·licitant. Tercer.- Una vegada admès aquest canvi 
de la Direcció General de Comerç, aquest ajuntament haurà de fer-ho públic 
adequadament per tal que els establiments comercials situats al seu terme municipal 
en prenguin coneixement. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: em sorprèn una mica que hagi de ser un 
particular el que faci la petició al·legant un bon servei als clients i perquè no quedés 
afectat. Personalment m’agradaria saber si hi ha la informació a nivell municipal, el 
grau d’afectació de la gent que fa festa a Martorell en els festius locals, a part 
evidentment dels empleats municipals, perquè les empreses inclús erradicades aquí  
Martorell normalment no deixem de funcionar el dia de festa local per un tema d’entorn 
i per un tema de dinamisme econòmic. Sent previsible els dies de festa local 
normalment de tot arreu es treballa menys a Martorell i les úniques coses que estan 
tancades són els establiments municipals. Sent reiteratiu, el dilluns de Fira no em 
deixa de sorprendre això que sigui un particular el que digui: escolta, sent diumenge, 
dilluns és Fira, l’1 de maig cau en dimarts, doncs bé, quan hi hagi aquesta casuística 
em sorprèn que hi hagi aquesta manca de previsió de l’equip de govern municipal, des 
de la responsabilitat de comerç, de no preveure-ho. 
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-La Regidora Sra. MARIA HINOJO diu: de fet el que m’està dient és que normalment 
el dia de festa local es tanquem tots els establiments de Martorell, el què passa és que 
moltes vegades coincideix en que per exemple el dia 30 en aquest cas és un dilluns, 
em sembla, i el dia 1 és una festa que no es pot; per tant és dissabte, diumenge i 
dilluns que serien festa, i el que demanen precisament és que no hi hagi aquests 3 
dies tancats els establiments. Ens ha semblat correcte poder-ho rectificar i en aquest 
cas doncs mirarem d’aprovar que sigui el dilluns el dia que puguin obrir tots els 
establiments de casa nostra, fins ara sempre s’ha tancat eh, el dia de festa local a 
Martorell sempre s’ha tancat, era obligatori tancar. 
 
- Sotmesa la proposta de referència a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 
I.- En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6020, de data 7 de 
desembre de 2011, es va publicar l’Ordre EMO/337/2011, de 21 de novembre, per la 
qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i 
dies festius per a l'any 2012, de la qual es transcriuen a continuació els articles 1 a 3: 

“Article 1 
Els vuit diumenges i dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden 
romandre oberts al públic durant l'any 2012, d'acord amb la Llei 8/2004, d'horaris 
comercials, són els següents: 
8 de gener. 
1 de juliol. 
12 d'octubre. 
6, 8, 16, 23 i 30 de desembre. 
 
Article 2 
Els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, poden substituir fins a dues 
dates del calendari previst a l'article 1 d'aquesta Ordre, per qualsevol diumenge o dia 
festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l'article 2.3 de la Llei 
8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials. 
 
Article 3 
3.1 Els ajuntaments poden efectuar el canvi assenyalat a l'article 2 d'aquesta Ordre, 
amb efectes a tot el seu terme municipal, sempre que presentin abans del dia 29 de 
febrer de 2012 una comunicació a la Direcció General de Comerç on es detalli quins 
són els dies substituïts i per quins els substitueixen. Una vegada admès aquest canvi 
els ajuntaments l'hauran de fer públic adequadament per tal que els establiments 
comercials situats al seu terme municipal en prenguin coneixement. 
3.2 A instàncies del Departament d'Empresa i Ocupació es publicarà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya la relació dels ajuntaments que hagin efectuat els canvis 
autoritzats, així com les dates corresponents a les substitucions respectives.” 
 
II.- Mitjançant escrit presentat el dia 30 de desembre de 2011, amb número 
E2011007713 del registre d’entrada de la Corporació, la senyora Núria Garcia Villalba, 
en nom i representació del Grup Supeco-Maxor, S.L. sol·licità que aquest Ajuntament 
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substituís el dia 1 de juliol pel dia 29 d’abril o 30 d’abril de 2012, atès que els dies 29 i 
30 d’abril i 1 de maig de 2012 són tots tres festius, per tal de donar un millor servei als 
clients. 
 
        Primer: Substituir el dia 1 de juliol de 2012, en què els establiments comercials 
poden obrir al públic a Catalunya- pel dia 30 d’abril de 2012 –festa local a Martorell-, 
de tal manera que en aquesta data estigui autoritzada l’obertura al públic dels 
establiments comercials de Martorell. 
 
        Segon: Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya i a l’entitat sol·licitant, així com al departament d’indústries i 
establiments de l’Ajuntament de Martorell. 
 
        Tercer: Una vegada admès aquest canvi per la Direcció General de Comerç, 
aquest Ajuntament haurà de fer-lo públic adequadament, per tal que els establiments 
comercials situats al seu terme municipal en prenguin coneixement. 
 
 
         7. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS, TITULAR I 
SUPLENT, DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL EN ELS ÒRGANS DE GOVERN 
DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT. 
      
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 13 de febrer de 2012. 

 
-El Sr. ALCALDE diu: el Consell comarcal del Baix Llobregat ha modificat el reglament 
orgànic i de funcionament del Consell econòmic i social, per tal de donar entrada dins 
dels seus òrgans de govern als ajuntaments de la comarca. Per aquest motiu cal 
nomenar un representant titular i un de suplent, la nostra proposta, com han pogut 
veure, és el Sr. Lluís Amat i Ferrer com a titular i de suplent el Sr. Josep Casasayas i 
Puig. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: només per posicionar el nostre vot, com en altres 
ocasions ens abstindrem donat que, evidentment, és una decisió que prèn l’equip de 
govern. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: el nostre posicionament serà de votar 
favorablement entenent que l’òrgan al que ens estem referint és un òrgan on tots els 
grups polítics hi estan representats, i entenent que a més les persones que s’estan 
presentant són les indicades donada la matèria que es tractarà en aquell òrgan. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 18 vots a favor i  3 abstencions 
formulades pels senyors/es XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA 
FERNÁNDEZ OCHOA i JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA, acorda: 
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha modificat el reglament orgànic i de 
funcionament del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, per tal de donar 
entrada dins dels seus òrgans de govern als ajuntaments de la comarca. Per aquest 
motiu, cal nomenar els representants titular i suplent de l’Ajuntament de Martorell en el 
ple i la comissió executiva de l’esmentat Consell. 
 
        Primer: Nomenar els representants titular i suplent de l’Ajuntament de Martorell 
en el ple i la comissió executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, que 
seran les següents persones: 
. titular: Lluís Amat i Ferrer, regidor de promoció econòmica 
. suplent: Josep Casasayas i Puig, regidor d’hisenda i règim interior 
 
        Segon: Notificar aquest acord al departament de promoció econòmica del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com als regidors nomenats. 
 

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 09.01.2012 i fins el dia 10.02.2012, en 
compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 2586/87, de 28 de novembre. 
 
B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
  No n’hi ha. 
 
C.  INTERPEL.LACIONS. 
 
 -El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ llegeix la interpel·lació que diu: “Interpel·lació 
que presenta el grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya al Ple de 
l’Ajuntament de Martorell. L’exposició de motius és que atesa la informació 
facilitada per alguns usuaris del Centre integral d’esport i salut, que sembla que 
fins i tot han recollit signatures; volem saber què pensa l’equip de govern sobre 
mantenir les bonificacions econòmiques que reconeixen els col·lectius més 
sensibles i empadronats a Martorell com són els aturats, etc, per l’ús del servei”. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: Sr. González, tal com exposa en el seu escrit i 
vostè sap perfectament que hem rebut una sèrie de signatures amb la petició respecte 
a la necessitat de mantenir les bonificacions fonamentalment per als col·lectius aturats, 
jubilats i pensionistes. Deia que ho sap perfectament perquè, com a mínim, algú dels 
que encapçala aquesta recollida de signatures, i és un fet anecdòtic eh, ho cito i tot i 
citar-lo no deixa de ser anecdòtic, és una persona evidentment que és molt propera al 
seu partit i per tant tot i que vostè s’expressa en uns termes d’absoluta ambigüitat en la 
seva part expositiva quan parla: “atesa la informació facilitada per alguns usuaris”, o 
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també diu: “sembla que fins i tot han recollit signatures”; vostè sap perfectament, 
coneix perfectament aquests fets ni que sigui, ja dic, de manera anecdòtica eh. Però 
bé, aquest no és el tall de la qüestió, probablement aquesta relació directa és la que el 
porta, diguem-ne, a preocupar-se públicament per aquest tema quan no fa gaire 
setmanes el vam tractar en aquesta sala de plens. 
Respecte al tema de les bonificacions, no només del CIES que és l’únic servei al que 
vostè fa referència en el seu escrit sinó a tots els serveis que presta aquest 
ajuntament, vam manifestar no fa pas gaire setmanes la voluntat d’establir 
bonificacions en base a la tarifació social. Dic vam perquè els grups municipals de 
manera majoritària vam recolzar aquesta proposta, conceptes que s’han utilitzat fins 
avui per afavorir les bonificacions poden tenir o no relació directa amb situacions 
desafavorides, n’hem parlat molts cops i hem posat molts cops exemples com el d’un 
pensionista, l’important no està en la condició sinó en la suficiència o no econòmica. 
L’important per tant no és tant que cataloguem una persona de pensionista sinó la 
condició de suficiència econòmica d’aquesta persona.  
El nostre ajuntament, però també el de Sant Cugat ja en vam parlar, ha començat a 
caminar en aquest sentit que ens sembla encertat; és per tant doncs que volem posar 
èmfasi en les persones més desafavorides econòmicament, però per poder fer això cal 
racionalitzar i prioritzar i és obvi que ningú que pagui avui un euro més que abans pot 
estar content ni estarà content, però aquest no és el debat en el context actual, el 
debat de la gratuïtat o de la bonificació de determinats serveis ha quedat superat per 
les circumstàncies. 
Benvolgut senyor, vostès en el passat van tenir responsabilitats de govern i ho sap 
perfectament cal prioritzar quins serveis són prioritaris, quins serveis són els 
essencials i, tenint en compte que la seva majoria ja estan bonificats de sortida, cal 
veure el grau de contribució de les persones usuàries del servei per poder-los fer 
també sostenibles, sense oblidar evidentment que cal facilitar l’accés a aquelles 
persones que ho necessiten per insuficiència econòmica. És en aquest sentit que a la 
darrera modificació de l’ordenança fiscal que es recull en el seu article 5è, en el seu 
punt 3r, vam establir doncs la voluntat, és a dir, la finalitat de facilitar l’accés al servei 
de les persones que acreditessin insuficiència econòmica per fer front a les taxes de 
determinats serveis recollits a l’ordenança, de manera que el departament de Serveis 
socials disposa d’una dotació pressupostària destinada a ajuts econòmics per a 
famílies o persones que ho requereixin. La voluntat és doncs que hi ha un ferm 
compromís de garantir la viabilitat dels serveis i, com he explicat, també hi ha una 
ferma voluntat de garantir l’accés de les persones que ho requereixin. Els hi he 
comentat abans l’exemple de Sant Cugat, hem entrat en contacte amb l’Ajuntament de 
Sant Cugat, hem parlat amb els regidors responsables que estan portant el tema de la 
tarifació social, evidentment amb els regidors del govern, i estan treballant en aquesta 
línia; és una línia que és complicada, ells ja tenen algun impost que l’estan fent amb 
tarifació social, ho estem estudiant, ho estem mirant i, tan bon punt acabem l’aprovació 
pressupostària, posarem en marxa la comissió que vam aprovar en aquest Ple per tots 
plegats treballar en aquest sentit i en aquesta línia. 
 
-El Regidor Sr, JAVIER GONZÁLEZ diu: sí, com deia abans, la situació segurament 
era anecdòtica perquè ja li haig de dir que els comentaris que ens han arribat sobre 
determinades queixes de la pujada de preus, que determinats usuaris han rebut per 
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carta, ha estat no només un usuari sinó d’algú més i evidentment la seva condició de 
pertinença o no a determinats grups, clubs o el que toqui, doncs sí és anecdòtica. El 
que sí que intentava a través d’aquesta interpel·lació era no posar en qüestió una cosa 
en la que estem d’acord que és valorar el que seria la tarifació social, el que seria la 
progressivitat de determinades persones que han de complir una sèrie de condicions 
d’insuficiència econòmica. Aquí el dubte que se’ns genera és que creiem que en el seu 
moment es va reconèixer unes bonificacions que tenien a veure amb determinades 
condicions: eren pensionistes, aturats, famílies nombroses o monoparentals, més 
grans de 64 anys jubilats o pensionistes; que en certa manera se’ls hi reconeixia un 
50% de bonificació a les tarifes d’ús normal. Nosaltres el dia que vam aprovar els 
preus, diguéssim les taxes que es posaven als serveis del Centre d’esport i salut, tot i 
que teníem les nostres reserves sobre el model de funcionament dels trams horaris, 
una cosa que ens va fer posicionar favorablement i donar-los un vot de confiança era 
mantenir, diguéssim, aquests preus i tenint aquesta sensibilitat a determinats 
col·lectius. Clar, nosaltres hem vist com persones que estaven en situació d’atur han 
rebut una carta en el mes de gener o febrer on aquest reconeixement se’ls hi treia i 
se’ls hi cobrava el 100% de la quota, i no m’atreviria a dir pensionistes per dubtar si 
estan empadronats o no, però clar aturats tinc constància que sí que han rebut 
aquesta carta on ja se’ls hi cobra el 100%. Llavors, clar, un aturat que no rep cap 
aportació, entenc que com a mínim és una aportació podríem dir de caràcter 
subsidiari, atur, se m’allunya una mica saber com han pres ja aquesta decisió de 
manera unilateral sense haver muntat encara el que seria aquest reconeixement de 
determinats aspectes de caràcter econòmic o de progressivitat del que és les 
aportacions que un pot rebre, que entenc que seria el camí que s’ha d’encetar. Per 
tant és aquesta la interpel·lació, si vostès ens diuen que ho volen tenir present i que és 
al seu full de ruta doncs ho entenem, però sí que no ens lliga amb una situació que 
s’està produint ja on la gent ha estat notificada, de fet aquí tenim alguna carta d’alguna 
persona que ha vist com se li ha incrementat aquest 50%. Clar, com nosaltres ja érem 
co-partíceps d’aquest vot de confiança, d’aquest compromís de totes les forces 
polítiques de veure com anava la cosa, doncs ens trobem una mica desorientats, 
podríem dir; desorientats per la presa de decisió i potser el no acompanyament de com 
es podia equilibrar amb el reconeixement, i si ha estat així no ho sabem eh, és a dir, 
com no hi ha hagut en aquest cas diàleg, en el sentit que no hem pogut dialogar 
d’aquest tema, doncs no sabem si realment ja s’està posant en marxa o ha estat un 
error o, senzillament què sé jo, que és una cosa transitòria pendent d’una resolució 
d’aprovació definitiva d’algunes al·legacions que es van produir, no ho sabem. Però sí 
que ens agradaria saber que si a més a més de la voluntat, no sabem aquestes cartes 
que s’han enviat ja incrementant no acabem d’entendre, no acabem d’entendre una 
mica com no han lligat l’altre part, però segurament que ens ho podran explicar o, com 
a mínim, en aquest segon torn de paraules explicar-nos una mica millor com ha anat la 
cosa. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: no m’he degut explicar molt bé, probablement 
perquè parlem de coses diferents. Vostè parla de manera genèrica de col·lectius i 
parla del col·lectiu pensionista, del col·lectiu aturat. Nosaltres el que diem és que la 
nova taxa, la nova ordenança el que fa és, no recull aquests col·lectius, és a dir, vostè 
parla de manera genèrica de col·lectius i nosaltres parlem de persones, per tant 
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l’accent el posem no tant en que una persona pugui ser o no pensionista per rebre una 
determinada bonificació perquè, com vostè molt bé sap, hi ha pensionistes molt 
diferents, ni tots els jubilats tampoc són iguals, però és que ni tan sols les condicions 
dels aturats són absolutament iguals. Què fa l’ordenança?. L’ordenança posa èmfasi 
en les persones i el que hem fet és assegurar via aquest punt que li he comentat, que 
les persones que no tinguin suficiència econòmica i requereixin de la prestació de 
determinats serveis, no em refereixo exclusivament al CIES com vostè presenta a la 
seva intervenció, pensem que hi ha serveis que presta el patronat que són molt més 
importants i essencials que per exemple el del CIES. És evident que hem viscut durant 
aquests mesos experiència i hem tingut coneixement; és evident que també s’han 
detectat utilitzacions inadequades d’aquestes comissions aèriques. D’acord, vostè en 
té coneixement igual que en tenim coneixement nosaltres i li diré que, també a nivell 
anecdòtic eh, gairebé un 10% d’aquestes persones que es beneficien d’aquesta 
rebaixa del 50% estaven utilitzant aquest servei, diguem-ne a la seva quota màxima 
que vol dir que justament no es va crear, diguem-ne, amb aquesta filosofia i amb 
aquesta voluntat. La voluntat és que hi hagi compromís de viabilitat del servei, és a dir, 
que el servei sigui sostenible, que es pugui seguir prestant, i la voluntat és que 
aquelles persones que demostrin absència de suficiència econòmica tinguin els ajuts i 
els recursos necessaris per poder accedir a la prestació d’aquests serveis, i aquestes 
són les dues premises. Per tant des de l’aprovació de la nova ordenança no treballem 
tant, diguem-ne, amb el col·lectiu de manera genèrica sinó que treballem amb la 
situació personal de les persones, això és des que vam aprovar l’ordenança. És a dir, 
qualsevol persona que d’una manera o altra es dirigeixi a l’oficina d’atenció al públic 
fent valer aquest apèndix que nosaltres li hem referit en el punt explicatiu, hi ha un 
procediment establert on hi ha la valoració dels Serveis socials de la situació personal 
d’aquest senyor o senyora, per poder rebre o no l’ajut econòmic pertinent. Això és 
complementari a la tasca, que nosaltres a nivell intern ja hem encetat i que hem 
d’encetar tots plegats, d’intentar de manera pública aprovar l’ordenança de tarifació 
social, que jo entenc que no s’ha de subscriure només amb taxes o amb ordenances 
determinades sinó que volem que sigui quelcom més ampli, i el camí, diguem-ne, que 
volem encetar és aquest.  
 
-El Sr. ALCALDE diu: pel que fa referència a la tarifació social que n’hem parlat, que 
se’ns acusa de no haver-la posat en pràctica encara, jo els hi diré que és complexa, és 
molt complexa i, per tant, jo he pogut saber que en el Ple últim de la Diputació es va 
aprovar la creació d’un equip per assessorar els diversos ajuntaments que ho 
sol·licitin, per tal de posar en marxa aquesta tarifació que és complicada i complexa. 
Per tant també els hi diré que ja hem sol·licitat la concurrència d’aquest equip, jo crec 
que, tinc la idea que serem dels primers que podrem gaudir del seu concurs, i que el 
que volem és fer-ho com més aviat millor posar-nos a estudiar, però que jo crec que es 
pot reconèixer que no fa tants mesos que ho vam aprovar i la veritat m’ha semblat una 
mica extrem que se’ns retragués que encara no està en marxa aquí quan, que jo 
sàpiga, no és enlloc. 
. 
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D   PREGUNTES. 
 
 Preguntes “in voce” Ple passat 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: en primer lloc dèiem, llegeixo literalment de 
l’acta: “Aprofitant la intervenció del Sr. Lluís Esteve que s’ha mostrat obert a oferir tota 
la informació que calgui als grups municipals, preguntem com és que en algunes 
ocasions el nostre grup municipal i jo mateix no hem rebut resposta a algunes 
informacions demanades, fins i tot utilitzant el registre municipal, de fa setmanes, 
mesos i algunes anys a aquest ajuntament”. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: de fet el Sr. Gómez personalitza la pregunta i jo 
per tant li personalitzo la resposta. És cert que li he manifestat a vostè i també als 
altres grups municipals la voluntat d’informar-los d’allò que precisin o demandin, ho 
reitero; i en allò que em compateix directament haig de dir que he intentat respondre 
aquelles qüestions que m’hagi fet directament entenent que molt probablement, pel 
que vostè explicita en el seu parlament, no ho he fet en els termes i condicions que 
vostè deu considerar convenients. 
   
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: vam preguntar en el seu dia que voldríem saber 
si a data d’avui, es referia evidentment a la data de l’altre Ple, tots els vehicles de la 
flota de l’Ajuntament de Martorell tenen en regla i actualitzada tota la seva 
documentació legal per poder transitar?.   
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: davant d’aquesta pregunta que vostè ens 
va fer en el darrer Ple i coneixent-lo, perquè ja fa uns quants anys que ens coneixem 
Sr. Gómez, vam pensar que dins de la flota de l’ajuntament devia haver-hi algun 
vehicle, vostè devia tenir algun coneixement que algun vehicle no devia complir amb 
tota la legalitat, que bàsicament és tenir els papers en regla, haver passat la ITV, i tenir 
l’assegurança en vigor. Hem fet, i ho tenim aquí, la inspecció de tots i cada un dels 
departaments, amb un informe del cap del departament, i tant als Serveis municipals, 
que és on hi ha més vehicles, com a la Policia local, com el Patronat de serveis i 
atenció a les persones doncs amb números de matrícula, marca, data de la ITV, de la 
propera ITV, i les assegurances, el permís de circulació i la fitxa tècnica, doncs en 
principi tots els vehicles, allò com es deia antigament: “salvo error u omisión”, tots els 
vehicles de la flota municipal estan en regla per poder circular; de tota manera si vostè 
té coneixement algun dia que algun dels vehicles, com qualsevol altra incidència, vostè 
aprecia o té la sensació de que no està prou correcte, jo li demano que ens ho digui 
directament i estalviarem tota aquesta feinada que hem donat als caps dels 
departaments. 
 
Preguntes escrites 
 
-La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA llegeix la pregunta: Atès que recentment 
el Centre de promoció econòmica s’ha traslladat al Molí fariner i que això suposa 
una ampliació del servei, el grup municipal del partit dels Socialistes pregunta el 
següent: S’han creat nous càrrecs en aquest centre?. En cas que sigui així, 
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quins són?. I per a la contractació de nou personal el criteri que s’ha seguit quin 
és?. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS AMAT diu: bé, dir-li que nous càrrecs en el Centre de promoció 
econòmica no n’hi ha hagut cap altre, però sí que, tal com he manifestat en alguna 
ocasió, el fet de voler potenciar i voler donar-li curs al viver d’empreses, i aprofitant que 
des d’un inici el viver va néixer gràcies a recursos tant de la Diputació de Barcelona 
com recursos del FEDER, el que sí estem fent és potenciar i intentar tenir el màxim de 
recursos per tirar endavant el projecte. La contractació de personal també li haig de dir 
que té una data de finalització, de venciment, que és aquest 31 de desembre de 2012, 
per tant no són places laborals sinó que són places temporals a fi i efecte d’arrencar 
amb força aquest projecte. 
Per l’altre tema que em pregunta, bé, dir-li que els criteris que hem agafat bàsicament 
són dos: és gent que estigui lligada al món empresarial, persones que tinguin un caire 
d’empresari i, per una altra banda, gent que ja tingui experiència degut al curt termini 
de temps que tenim aquest tema, que ja tingui experiència en el món del Club de 
l’emprenedor i empresari. 
 
Preguntes “in voce” 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: darrerament hem tornat a visitar el web municipal 
i hem vist que segueix en un estat de poca actualització i poca informació preocupant; 
ens fixem en dos exemples concrets que volem que serveixin per il·lustrar la pregunta. 
Per exemple un incompliment legal, encara es fa referència al web municipal a un 
carrer que aquest Ple va canviar de nom complint amb la Llei de memòria històrica; i 
un altre exemple és una informació desfasada, aquest web municipal encara apareix la 
composició d’aquest plenari de l’any 2007, són dos exemples que posen de manifest 
com està aquest web. La pregunta és quan pensen completar la informació i 
actualitzar el web de l’Ajuntament de Martorell, que estem pagant, perquè realment 
sigui una eina d’informació per a la ciutadania i no el que és ara. 
 
L’altra pregunta és: segons la base 6 que diu: informació sobre execució 
pressupostària que recullen les bases d’execució del pressupost que acaben 
d’aprovar, doncs aquesta base no s’està complint en aquest ajuntament tal i com 
marca la llei. Aquesta és una obligació que l’equip de govern té en ares de la 
transparència en la gestió econòmica municipal, i, també tenint en compte que ja fa 
temps que des del grup municipal, i em consta que d’altres grups, s’ha demanat 
informació sobre factures pendents de pagament i no ens l’han donat. Preguntem quan 
pensen començar a informar, tal i com és obligació, al Ple de la relació i quantia 
d’impagaments que l’ajuntament té amb proveïdors. 
 
-La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA diu: tot i que ja se’m va respondre en 
plens anteriors encara tornaré a formular la pregunta, la repeteixo perquè segueixo 
interessada amb què es fa concretament a la primera planta de la Casa de cultura, 
entenent per primera planta el que trobes un cop es pujat l’escala, perquè la regidora 
em va donar una resposta molt àmplia, em va contestar també tot el que era planta 
baixa i jo preguntava per la primera planta. Crec recordar que vaig demanar que si 
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m’ho podien respondre per escrit, detallant-me des de quan va començar l’activitat de 
tot el que em va contestar. Torno a preguntar el mateix, si em pot dir el que es fa a la 
primera planta, un cop has pujat les escales, de la Casa de cultura.  
 
-El Sr. ALCALDE diu: els serà respost adequadament. 
 

E. PRECS. 
                    
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: és un tema que ja se’n ha parlat, és un prec que 
teníem preparat. Nosaltres li preguem a l’equip de govern, a tots els seus membres, 
que passin un dia per la palanca sobre el riu Anoia, que uneix els barris de la Vila i 
Can Carreras. Li donem la raó al Sr. Casasayas, ho ha dit abans que segurament és 
un moment complicat per plantejar determinades inversions, però és cert que les 
palanques que hi havien hagut, anteriorment a la que ara hi ha, eren d’una construcció 
i d’una accessibilitat diferent; els hi preguem que passin, que passin si pot ser amb un 
cotxet de nen, amb un carro de la compra i veuran com és de difícil accedir a la 
palanca per les barreres que suposa i també l’estabilitat de la mateixa palanca. Per 
tant no ens referim a un prec per una gran inversió sinó com a mínim que aquella 
palanca sigui com les que s’havien fet metàl·liques fins ara. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: jo li diria que no cal que ens pregui que hi passem, precisament 
som un equip de govern que passegem absolutament per tot el poble, jo li diré doncs 
que ahir mateix vaig passar per aquesta palanca que vostè diu; per tant no cal que ens 
ho pregui, en tot cas pregui’ns que mirem d’arreglar-la, o fer-la més maca o al seu 
gust, però no ens pregui que l’anem a veure. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: pregaria també, fent un passeig virtual per 
internet amb google maps, a veure si des de l’ajuntament es pot fer algun tipus de 
requeriment perquè la gent buscant la rambla de “las tejeras” els hi costa trobar-ho, o 
la “calle del muro” els hi pot costar trobar. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: sí però carregar-nos a nosaltres el tema del google, farem un 
passeig i ho veurem. 
                                      
 ===== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 22.09 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 


