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01/2013 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 21 DE GENER 
DE 2013.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 21 de gener de 2013,  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 EUGENIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME 
TRAMUNT I MONSONET, i per l’Interventor Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ.  
 
Oberta la sessió pel senyor Alcalde, a continuació es passa a l’exàmen dels diferents 
punts de l’ordre del dia, de conformitat amb el detall següent: 
 

       I.- PART RESOLUTIVA 
 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 

17  DE DESEMBRE  DE 2012. 
   

Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 17 
de desembre de 2012, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 

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

 
      2. PROPOSTA DE DONAR CONFORMITAT A LA XIFRA DE POBLACIÓ DE 
MARTORELL A 1-1-2012, PROPOSADA PER L’INSTITUT NACIONAL 
D’ESTADÍSTICA. 
 

 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de gener de 2013. 

 
-L’Alcalde Sr. SALVADOR ESTEVE diu: l’Institut Nacional d’Estadística ens proposa el 
nombre de 28.070 habitants.  Com acostuma a passar en aquests casos, segons les 
nostres dades n’hi ha algun més, però com sempre fem també, donem conformitat a 
aquesta xifra que serà la xifra de referència pels diners que ens toquen de la 
participació en els Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda:  
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Vist que l’INE amb escrit de data 22 de març de 2012, registrat d’entrada en aquest 
Ajuntament amb data 27 de març de 2012, amb el número 2054, ens comunica que la 
xifra provisional de població proposada per la seva aprovació posterior pel Govern, 
com a xifra oficial de població d’aquest municipi a 1 de gener de 2012 és de 27.935 
habitants. 
 
Vist l’escrit de l’INE de data 30 de novembre de 2012, registrat d’entrada amb data 13 
de desembre de 2012, en el que ens comunica que un cop acabat el procediment per 
l’obtenció de xifres oficials de població, definitivament la xifra oficial de població a 1 de 
gener de 2012 d’aquest municipi, és la de: 28070 habitants. 
 
Vist que efectuat llistat de les dades que existeixen en els nostres arxius informàtics, 
dónen una xifra de població a 1 de gener de 2012, de 28475 habitants. 
 
Atès que aquesta diferència pot ser deguda a les variacions existents a causa de les 
baixes de ciutadans estrangers pendents de renovació,  descomptats per l’INE i de 
duplicats pendents de resolució en el fitxer d’intercanvi. 
 
Atès el que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de l’Institut 
Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local, sobre la Revisió del 
Padró d’Habitants i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
población. 
 
 
        Primer:  Donar conformitat a la xifra de població d’aquest municipi referida a 1 de 
gener de 2012, que ha estat proposada per l’INE de 28070  habitants. 
 
        Segon:  Trametre certificació d’aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística als 
efectes d’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2012. 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 

      3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DELS ESTABLIMENTS DE SERVEIS TELEFÒNICS PER A ÚS PÚBLIC AL 
MUNICIPI DE MARTORELL. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Area de Territori i 
Sostenibilitat, de data 14 de gener de 2013. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: al Municipi de Martorell existeixen 
actualment un total de 15 locutoris.  Malgrat la proliferació d’aquest tipus 
d’establiments per tot el país en els darrers anys no existeix cap normativa sectorial 
específica que reguli les condicions mínimes exigibles.  Aquest buit normatiu fa 
convenient l’aprovació d’una ordenança que reguli: per una banda les característiques 
dels locals i la forma de prestació del servei de cara a assegurar unes mínimes 
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condicions higièniques i de comoditat per als usuaris, per altra banda, les activitats que 
s’hi exerceixen, per tal d’evitar la barreja clàssica d’activitats difícilment compatibles 
des del punt de vista sanitari o que propiciïn una activitat més pròpia de la restauració 
que no pas d’un establiment de comunicacions. Per tant, per decret d’alcaldia de 26 de 
desembre, es va crear una comissió d’estudi encarregada de redactar l’ordenança 
reguladora dels establiments de serveis telefònics  per a ús públic al municipi de 
Martorell i en compliment d’aquest mandat la comissió d’estudi en reunió celebrada el 
dia 10 de desembre de 2012 va aprovar el projecte d’ordenança que avui els 
presentem. 
En conseqüència es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
-Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per 
a ús públic al municipi de Martorell.  
-Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de l’Ordenança pel termini 
de 30 dies hàbils per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments.  
-I concedir simultàniament el tràmit d’informació pública i audiència a les persones 
titulars d’establiments de serveis telefònics per a ús públic al municipi de Martorell, per 
tal que en el termini de 30 dies puguin examinar l’expedient, i si s’escau, formular-hi 
alguna al·legació. 
També disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment dins el 
termini d’informació pública i audiència a les persones interessades, l’ordenança  que 
ara s’aprova inicialment, la seva aprovació esdevingui definitiva sense necessitat de 
cap tràmit ulterior. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: recolzem plenament l’aprovació inicial 
d’aquesta ordenança tal com han fet altres poblacions com Igualada, Mataró, Cornellà 
o Banyoles. Tot el que sigui una millora de les condicions de determinats temes de 
cabudes de locals, protecció de menors, horaris,  jo crec que està ben fet, i de totes 
maneres en cas de voler presentar algun tipus de millora, doncs sempre hi ha aquest 
termini per poder-ho fer. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: respecte a aquesta Ordenança reguladora dels 
establiments dels serveis telefònics estem d’acord gairebé en tot el document, l’únic 
que potser en el capítol de sancions em sembla bastant fluix  que per exemple les 
sancions màximes no superin els 3.000 euros. Es a dir, una persona que tingui un 
negoci  que per exemple fent altres activitats com nosaltres tenim un al davant que es 
diu “locutorio-peluqueria” si un lloc que et tallen el cabells a part de tenir la llicència de 
locutori guanya 500 euros al mes li surt a compte pagar 3.000 euros i continuar fent la 
doble activitat sense la llicència amb el perjudici que això pot provocar en un altre 
negoci que tingui l’activitat establerta.  Llavors nosaltres no hi estem d’acord, com he 
comentat abans amb el regidor, que en les faltes greus no pugi ser suspesa la 
llicència.  Ja he comentat perquè.  I bé, i no estem d’acord amb el capítol de sancions i 
per aquest motiu nosaltres ens abstindrem. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: el nostre posicionament serà el mateix que hem  
manifestat en les informatives i en la comissió on es va debatre aquest text, serà 
favorable.  En qualsevol cas ja hem parlat de la proposta que feien des del Partit 
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Popular i si ells decideixen presentar alguna esmena ho valorarem en el seu moment.  
En qualsevol cas amb el text que hi ha ara hi votarem favorablement. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: el nostre vot també és favorable tal com ens vam 
manifestar a les comissions i a la trobada aquella informativa que ens vàreu fer.  El 
nostre vot és favorable en aquesta ordenança.  Creiem que Martorell ja s’ho mereixia 
tenir aquesta ordenança.  
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: només per respondre al suggeriment que 
ens feien des del grup Popular, aquesta és una ordenança que va néixer amb una 
doble  intenció. La primera és, com en principi es fan totes les ordenances o noves 
normatives que regulen algun àrea específica d’aquest Ajuntament, que era néixer 
amb  una certa voluntat de consens.  Jo crec que l’havíem aconseguit.  Hem tingut una 
certa sorpresa avui, perquè fins avui no se’ns havia comunicat, o no en teníem 
coneixement, o aquest regidor no en tenia coneixement, de que hi havia alguna 
disfunció en quant al procediment sancionador.  Just abans d’iniciar el Ple, nosaltres 
hem parlat amb el regidor Casal, que volia doncs incloure que en les faltes greus dins 
el procediment sancionador hi hagués una sanció que comportés la suspensió de la 
llicència.   Això sembla ser que des del punt de vista jurídic, ho hem consultat amb el 
Secretari, no és gens clar, no és fàcil.  De tota manera nosaltres ens emplacem perquè 
si podem millorar aquest text i el Grup Popular creu que es pot modificar, doncs dins 
d’aquest termini de 30 dies o fins i tot després, un cop esdevingui ferm i definitiu 
aquest reglament, doncs porti una iniciativa tan senzilla com intentar modificar o 
enfortir el procediment sancionador precisament perquè no es donin situacions que 
segons diu vostè, jo no en dubto d’això, perquè 3.000 euros avui en dia son molts 
diners, però que algú pugui esquivar el compliment de l’ordenança amb reiterades 
sancions de 3.000 euros i que es pugui arribar al final a la suspensió de l’activitat.  
Llavors cap problema amb això, jo crec que és bastant unànime aquest extrem i per 
tant jo li repeteixo que tot el que sigui millorar el compliment d’un reglament ens 
sembla bé i per tant si vostès ho volen proposar en un altre moment doncs en principi 
sempre i quan estigui dins el marc legal que regula les llicències d’activitats, doncs 
nosaltres li donaríem recolzament si es consensua amb la resta dels grups municipals. 
  
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: volia dir al Sr. Fonollosa que potser a vostè li ha 
sorprès que haguem presentat avui l’al.legació, però jo el dia que van fer la comissió 
d’estudi precisament aquest punt el vaig comentar i de fet consta a l’acta de la sessió. 
 
-Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Ple, per 19 vots a favor i 
2  abstencions formulades pels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE 
CASAL CARRIEDO, acorda: 
 
I.- Al municipi de Martorell existeixen actualment un total de quinze locutoris. Malgrat la 
proliferació d’aquests tipus d’establiments per tot el país en els darrers anys, no 
existeix cap normativa sectorial específica que reguli les condicions mínimes exigibles. 
Aquest buit normatiu fa convenient l’aprovació una Ordenança que reguli, per una 
banda, les característiques dels locals i de la forma de prestació del servei, de cara a 
assegurar unes mínimes condicions higièniques i de comoditat dels usuaris; per altra 
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banda, les activitats que s’hi exerceixen, per tal d’evitar la barreja d’activitats difícilment 
compatibles des del punt de vista sanitari o que propicien una activitat més pròpia de 
la restauració que no pas d’un establiment de comunicacions. També cal recollir en 
l’Ordenança preceptes ja establerts en altres normatives pel que fa als drets de 
consumidors i usuaris. 
 
II.- L'article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya reconeix 
als municipis una sèrie de competències que incideixen en l'activitat dels locutoris 
públics telefònics, entre les quals s’han d’esmentar: la seguretat en llocs públics (art. 
66.3.a); la prevenció d'incendis (art. 66.3.c); l’ordenació, la gestió, l’execució i la 
disciplina urbanístiques (art. 66.3.d); la defensa d'usuaris i de consumidors (art. 
66.3.g); i, la protecció de la salubritat pública (art. 66.3.h). Així mateix, l'article 236 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya reconeix que la intervenció 
dels ens locals en l'activitat dels ciutadans pot realitzar-se mitjançant ordenances.  
 
En exercici de les esmentades competències municipals i de la potestat reglamentària 
reconeguda per l'article 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l'Ajuntament de Martorell cal tramitar l’elaboració i aprovació d’una 
Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic al 
municipi de Martorell. 
 
III.- Per decret de l’alcaldia núm. 1668/2012, de 26 de desembre, es va crear una 
comissió d’estudi encarregada de redactar l’Ordenança reguladora dels establiments 
de serveis telefònics per a ús públic al municipi de Martorell. En compliment d’aquest 
mandat, la comissió d’estudi en reunió celebrada el dia 10 de desembre de 2012 va 
aprovar el projecte de l’Ordenança esmentada. 
 
IV.- La tramitació de l’aprovació d’aquesta Ordenança s’ha de regir pel que estableixen 
els articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 178 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 60 a 66 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. De conformitat amb aquests preceptes, el 
procediment ha de ser el següent: 
a) Aprovació inicial del ple. 
b) Informació pública (mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el  Butlletí Oficial 
de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en els taulers d’anuncis de la Corporació i de la plana web 
www.martorell.cat) i audiència a les persones interessades, pel termini mínim de trenta 
dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
d) Tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de quinze dies, de l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança i de la còpia 
íntegra i fefaent d’aquesta. 
e) Finalment, el text íntegre de l’Ordenança s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província i no entrarà en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el seu text i 
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 

http://www.martorell.cat/
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reguladora de les bases del règim local. Igualment, s’ha de publicar en el butlletí 
informatiu local, en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
 
 

        Primer: Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora dels establiments de serveis 
telefònics per a ús públic al municipi de Martorell, el text de la qual figura a l’expedient. 
 
        Segon: Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de 
l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar 
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i als taulers 
d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat . El termini 
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials suara esmentades. 
 
        Tercer: Concedir, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència a les 
persones titulars d’establiments de serveis telefònics per a ús públic al municipi de 
Martorell, per tal que durant el termini de trenta dies hàbils puguin examinar l’expedient 
i, si s’escau, formular al·legacions, reclamacions o suggeriments. 
 
        Quart: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
dintre del termini d’informació pública i d’audiència a les persones interessades, 
l’Ordenança que ara s’aprova inicialment restarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
      4.  PROPOSTA DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 444/2012, TRAMITAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Area de Territori i 
Sostenibilitat, de data 14 de gener de 2013. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en data 3 de gener de 2013 es va rebre 
l’escrit del Jutjat Contenciós- administratiu núm. 4 de Barcelona per comparèixer en el 
recurs ordinari núm. 444/2012, Secció E, interposat per la Societat Captasolvent, SL, 
en relació a l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Martorell en sessió celebrada el 
dia 17 de setembre de 2012, pel qual no es va admetre a tràmit la sol·licitud de 
declaració de nul·litat del contracte de concessió administrativa per la gestió del servei 
públic municipal del sol·licitament d’aigua potable de Martorell.  La Diputació de 
Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de defensa judicial a les 
entitats locals de la província en els procediments en els quals aquestes entitats en 
siguin part segons regula el reglament sobre assistència jurídica, tècnica i econòmica 
de la Diputació.  D’acord amb el que disposa la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, correspon al Ple l’exercici d’accions judicials i 

http://www.martorell.cat/
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administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària. 
Com en el recurs contenciós interposat  s’impugna un acord plenari, correspon al Ple 
l’exercici de la present acció judicial, en conseqüència, es proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
-Comparèixer i oposar-se al recurs ordinari núm. 444/2012, Secció E, interposat per la 
Societat Captasolvent, SL, i tramitat pel Jutjat Contenciós-administratiu núm. 4 de 
Barcelona.  
-Trametre al Jutjat Contenciós-administratiu núm. 4 l’expedient administratiu 
corresponent.  
-Conferir la representació de l’Ajuntament de Martorell en el referit recurs a la 
procuradora dels tribunals Immaculada Lasala Buxeres.   
-I sol·licitar l’assistència jurídica consistent en la defensa judicial en l’esmentat recurs i 
designar com a lletrat el que nomeni la Diputació de Barcelona. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: tal com vam recolzar al Ple del mes de 
setembre vam estar d’acord amb recolzar aquesta proposta, i ara també hi tornem per 
poder presentar aquest recurs contenciós. 
 
-El Regidor Sr. ANTONIO SIMÓN diu: tot i que el nostre grup municipal va mostrar el 
seu rebuig a la privatització del servei d’aigües des del començament i que ara, avui 
en dia, ja comencem a patir totes les pujades d’aigua i totes les coses no complertes 
d’aquesta privatització, des d’un primer moment vam veure que era un procés fosc, 
però, tot i això, volem deixar clar que votarem a favor d’aquesta compareixença al 
Jutjat Contenciós-administratiu per defensar els drets de Martorell. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: la nostra postura és que sempre, en front d’un 
Contenciós-administratiu, doncs sempre has de defensar-te, aquesta és l’única 
solució.  Encara que desitjaríem que coses tan antigues i tant mal fetes que al final es 
poguessin arreglar.  Però de fet no hi ha altra més solució doncs que anar amb aquest 
Contenciós, encara que considerem que és gastar uns diners, els gasti qui els gasti, o 
l’Ajuntament o la Diputació, però son uns diners que es malgasten pràcticament 
perquè son coses molt antigues i molt mal fetes.  L’alcalde mateix de Girona, que 
també anaven amb un recurs, també ja va dir que podia costar entre 6.000 i 7.000 
euros, o sigui que son diners, però bé, no hi ha cap més remei que anar-hi, no? Doncs 
el nostre vot serà favorable. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: només recordar que aquest Contenciós té 
els seus orígens l’any 77.  Que a més a més afecta a l’estació de bombament de Can 
Bros que està en terme municipal d’Abrera i que com vostès saben el que ens 
reclamen és la titularitat del sòl on hi ha construït una estació de bombament i que no 
hem pogut acreditar que el sòl on s’ha construït aquesta estació de bombament, doncs 
sigui de l’Ajuntament de Martorell malgrat en els arxius d’aquesta casa doncs sembla 
figurar-hi que l’obra es va fer sobre un sòl que era públic i que esdevindria després una 
cessió cap a l’Ajuntament de Martorell que no hem pogut documentar.  Senzillament 
és això, és un tema que ve de molt antic, que ens reclamen ara, i que no sé si 
malgastats o no, però l’Ajuntament de Martorell entre les seves funcions té la de 
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defensar-se i emprendre totes aquelles accions judicials que cregui oportunes en la 
defensa dels seus interessos.   
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
I.- En data 3 de gener de 2013 (núm. E2013000021 del registre d’entrada de la 
Corporació) es va rebre l’escrit del jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona 
per comparèixer en el recurs ordinari número 444/2012 Secció E, interposat per la 
societat CAPTASOLVENT, S.L., en relació a l’acord adoptat pel ple de l’Ajuntament de 
Martorell en sessió celebrada el dia 17 de setembre de 2012, pel qual no es va 
admetre a tràmit la sol·licitud de declaració de nul·litat del contracte de concessió 
administrativa per a la gestió del servei públic municipal de subministrament d’aigua 
potable de Martorell. 

 
II.- Els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, regulen a la tramesa de l’expedient administratiu a l’òrgan 
judicial.  
  
III.- La Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de 
defensa judicial a les entitats locals de la província en els procediments en els quals 
aquestes entitats en siguin part, segons regula el Reglament sobre l'assistència 
jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació.  
 
IV.- D'acord amb el que disposa l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, correspon al ple l’exercici d’accions judicials i 
administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. 
Com en el recurs contenciós interposat s’impugna un acord plenari, correspon al ple 
l’exercici de la present acció judicial.  
 
        Primer: Comparèixer i oposar-se al recurs ordinari número 444/2012 Secció E, 
interposat per la societat CAPTASOLVENT, S.L., i tramitat pel jutjat contenciós 
administratiu núm. 4 de Barcelona. 
 
        Segon: Trametre al jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona 
l'expedient administratiu corresponent. 
 
        Tercer: Conferir la representació de l'Ajuntament de Martorell en el referit recurs 
a la procuradora  dels tribunals Inmaculada Lasala Buxeres. 
 
        Quart: Sol·licitar, de conformitat amb el que disposa el Reglament sobre 
l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, l'assistència 
jurídica consistent en la defensa judicial en l'esmentat recurs i designar com a lletrat/da 
el/la que nomeni la Diputació de Barcelona. 
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        Cinquè: Notificar  a Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A, com a 
interessada en l’expedient administratiu, que queda emplaçada perquè pugui 
personar-se en el termini de nou dies com a demandada en el recurs contenciós 
administratiu.  
 

        Sisè: Notificar aquest acord a la procuradora dels tribunals Inmaculada Lasala 
Buxeres i al servei d’assistència jurídica local de la Diputació de Barcelona. 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: 
 

      5.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE MARTORELL PER AL SOSTENIMENT DEL 
FUNCIONAMENT DE CENTRE EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ 
INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-12. 
  
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Area de Serveis a les 
Persones,  de data 14 de gener de 2013. 

 
-La Regidora Sra. MERCÈ MORERA diu: portem a aprovació del Ple el Conveni del 
curs 2011-12, que s’ha de signar entre el departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament per ajudar, és la subvenció que dóna el 
departament per a poder sostenir les places de llars d’infants de 0 a 3 anys.  Al curs 
2011-12 ens donen 390.000 euros que son 1.300 euros per alumne i corresponents a 
aquest curs. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: votarem favorablement en aquest punt.  Ja ho 
vam fer si no recordo malament l’any passat a contracor, en tant que aprovem que la 
Generalitat destini uns diners, en aquest cas a l’Ajuntament de Martorell però amb uns 
criteris retallats que ja van fer minvar les quantitats econòmiques en el seu dia.  Per 
tant, evidentment, acceptem i per això votem favorablement la signatura d’aquest 
conveni però amb l’esperança de que aquest Ajuntament segueixi reclamant allò i 
aquelles condicions que hi havien fa no tant de temps. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: de la mateixa manera que el company d’Iniciativa, 
nosaltres tindrem d’aprovar aquest conveni perquè no hi ha cap més remei.  A més no 
pots rebutjar un conveni d’aquest tipus.  El que sí no estem absolutament d’acord, és 
amb les retallades que han fet a les llars d’infants, o sigui que, per una part ens veiem 
obligats a acceptar el conveni però no estem d’acord doncs amb els procediments que 
s’han seguit. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 

 
I.- En data 11 de gener de 2013, es remet per la Direcció General de Centres Públics 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el conveni per al 
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sosteniment del funcionament de centres de primer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal per al curs 2011-2012. 
 
II.- D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, 
l’import que s’atorga és de 1.300 euros per alumne equivalent i curs. Per acord del 
Govern de 16 de desembre de 2012 s’ha autoritzat el finançament de les llars d’infants 
de titularitat municipal per al curs 2011-2012. 
 
III.- D’acord amb l’article 94 apartat 5 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, modificat per la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, les 
subvencions directes que es facin a favor de persones jurídiques per quantia superior 
a 50.000,00 euros s’han de formalitzar mitjançant conveni. 
 
IV.- La clàusula tercera del conveni a aprovar estableix, que per al pagament de la 
subvenció, l’Ajuntament haurà de trametre acord del ple de la Corporació pel qual 
s’accepta la subvenció. 
 
        Primer: Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Martorell per al sosteniment 
del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat 
municipal per al curs 2011-12, de conformitat amb el text que figura a l’expedient.  
 
        Segon: Facultar expressament l’alcalde per a la signatura del conveni aprovat.  
 
        Tercer: Acceptar la subvenció atorgada destinada a minorar les quotes que 
suporten les famílies pel servei d’ensenyament, per un import de 390.000,00 €, per al 
curs 2011-2012, d’acord amb el detall següent:  
 
Municipi: Martorell. 
Codi: 08061491. 
Centre: Llar d'infants Les Torretes. 
Import de la subvenció: 132.600,00 euros. 
 
 
Municipi: Martorell. 
Codi: 08045707. 
Centre: Llar d'infants municipal. 
Import de la subvenció: 26.000,00 euros. 
 
Municipi: Martorell. 
Codi: 08059214. 
Centre: Llar d'infants municipal de Martorell. 
Import de la subvenció: 146.900,00 euros. 
 
Municipi: Martorell. 
Codi: 08063667. 
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Centre: Llar d'infants Riu de Sons. 
Import de la subvenció: 84.500,00 euros. 
 
        Quart:  Trametre a la Direcció General de Centres Públics - Servei de Règim 
Econòmic i Administratiu de Centres Educatius el conveni aprovat degudament signat, 
juntament amb la documentació requerida a la clàusula tercera de l’esmentat conveni. 
 
        Cinquè: Notificar aquest acord als departaments d’intervenció i tresoreria, així 
com a la direcció i a l’àrea d’ensenyament del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció 
a les Persones de Martorell. 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 

          
      6. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, ICV, PP I 
ERC, SOBRE LA COL.LOCACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS I 
OBLIGACIONS SUBORDINADES PER PART DE LES ENTITATS FINANCERES. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA llegeix la moció: 
 
 “Atès que hi ha unes 300.000 persones , majoritàriament gent gran i persones 
jubilades, afectades a Catalunya per la col·locació d’obligacions subordinades i 
participacions preferents per part de les entitats financeres. 
  
Atès que moltes persones desconeixen encara avui la naturalesa d’aquests productes 
tòxics. 
  
Atès que aquests productes tòxics, d’alt risc i nul·la liquiditat, s’han comercialitzat de 
forma fraudulenta sense informar degudament als clients de les seves característiques 
i riscs. 
  
Atès que en la majoria dels casos hi va haver un assessorament insuficient i erroni, 
fruit de la informació tergiversada i interessadament maliciosa que la direcció de 
l’entitat subministrà als seus empleats, en la qual les entitats prometien als seus clients 
que podrien recuperar els seus estalvis quan ells volguessin, amb l’única condició de 
notificar-ho a l'entitat bancària amb uns dies d'antelació. Ara s’ha vist que això no ha 
estat possible 
  
Atesa l’alarma social que ha generat aquest nou escàndol financer, tant pel gran 
nombre de persones afectades com pel gran perjudici que s’ha provocat a cadascuna 
d’elles. 
  
Atès que les entitats financeres de Martorell han comercialitzat aquests productes 
tòxics entre els seus clients, 
  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament prengui els següents acords: 
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Primer.- Que l’Ajuntament de Martorell faciliti a la oficina d’atenció al consumidor 
assessorament a tots aquells ciutadans i ciutadanes que disposen d’aquests 
productes. 
  
Segon.- Exigir a les Entitats Financeres de Martorell que informin per carta a totes les 
persones a qui hagin col·locat obligacions subordinades i participacions preferents de 
les característiques i riscs d’aquests productes amb un llenguatge clar i entenedor. 
  
Tercer.- Exigir a les Entitats Financeres de Martorell que rescabalin pel perjudici 
provocat per la comercialització d’aquests productes mitjançant la conversió dels 
mateixos a dipòsits a termini fix a un interès de mercat, en un termini el més breu 
possible i en cap cas superior a cinc anys. 
  
Quart.- Proposem que els directius de caixes d’estalvi i bancs que van gestionar 
participacions preferents renunciïn a cobrar les indemnitzacions i aquests diners vagin 
a parar a un fons per ajudar els afectats per aquests productes financers d’alt risc 
  
Cinquè.- Que es traslladi aquesta moció a totes les Entitats Financeres presents a 
Martorell per tal que pugui ser debatuda i, en el seu cas, aprovada a la propera 
Assemblea General d’aquestes entitats. 
  
Sisè.- Notificar aquest acord als representants del Consell Comarcal en les Entitats 
Financeres; donar-ne trasllat als ajuntaments de la comarca perquè demanin als 
representants que tinguin en entitats financeres que actuïn en el mateix sentit; a la 
ACM i la FMC perquè ho estenguin a nivell català i estatal; als mitjans de comunicació 
comarcal, i a l’Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya 
(AICEC-ADICAE), a l’Associació d’Usuaris d’Afectats per les Preferentes 
(APREDEF),  per al seu coneixement i a Estafabanca.” 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: molt breument, jo crec que és  important que tots 
els grups municipals avui ens haguem posat d’acord sense gaire esforç en un text que 
des de l’inici doncs ha estat ben rebut per tothom i simplement volíem intervenir 
perquè entenem que l’Ajuntament no legisla i que en tot cas és important que aquest 
acord que tenim aquí es pugui traslladar al Parlament de Catalunya i al Congrés 
perquè allà, que sí que es legisla, realment s’hi puguin aplicar mesures que demostrin 
que això no és una crisi sinó és una estafa, doncs es pugui evitar. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu:  només també per reiterar el posicionament 
del company d’Iniciativa.  Ressaltar dues coses, la primera és que tal com ell ha dit 
doncs hem estat capaços de consensuar una moció que creiem que és important per 
aquella gent, sobretot pels afectats que n’hi ha molts i tal com hem dit amb la lectura 
de la moció, que bàsicament afecta a gent gran, a jubilats, i a gent que havien estalviat 
tota la seva vida amb un producte que els hi havien venut com un producte 
aproximadament com un dipòsit a termini, o semblant a un dipòsit a termini, que 
podien recuperar el capital en qualsevol moment, avisant-ho amb una setmana 
d’antelació.  Doncs creiem que si hem estat capaços de fer això que és molt important, 
és a dir, consensuar una moció d’aquest tipus, d’un caire molt social, doncs també 
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agrair a tots el grups municipals la seva generositat perquè sabem que en algun grup 
els hi ha pogut semblar un pel incòmode i per altra banda també ressaltar el fet de que 
nosaltres no tenim competències en aquest àmbit com vostès saben, però en canvi sí 
que creiem que si des de tots els Ajuntaments de Catalunya es pressiona a través de 
mocions d’aquest tipus, i a més a més, tant abastament consensuada com aquesta, 
com la que presentem aquí a Martorell, doncs creiem que el Parlament de Catalunya 
algun ressò tindrà.  I si des dels diferents Parlaments de les diferents parts i municipis  
de l’Estat, doncs també en tenen, segurament el “Congreso de los Diputados” doncs 
alguna resolució en aquest sentit també traurà.  
 
-Sotmesa la moció de referència a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda prestar-li la seva aprovació: 
 
“Atès que hi ha unes 300.000 persones , majoritàriament gent gran i persones 
jubilades, afectades a Catalunya per la col·locació d’obligacions subordinades i 
participacions preferents per part de les entitats financeres. 
  
Atès que moltes persones desconeixen encara avui la naturalesa d’aquests 
productes tòxics. 
  
Atès que aquests productes tòxics, d’alt risc i nul·la liquiditat, s’han 
comercialitzat de forma fraudulenta sense informar degudament als clients de 
les seves característiques i riscs. 
  
Atès que en la majoria dels casos hi va haver un assessorament insuficient i 
erroni, fruit de la informació tergiversada i interessadament maliciosa que la 
direcció de l’entitat subministrà als seus empleats, en la qual les entitats 
prometien als seus clients que podrien recuperar els seus estalvis quan ells 
volguessin, amb l’única condició de notificar-ho a l'entitat bancària amb uns dies 
d'antelació. Ara s’ha vist que això no ha estat possible 
  
Atesa l’alarma social que ha generat aquest nou escàndol financer, tant pel gran 
nombre de persones afectades com pel gran perjudici que s’ha provocat a 
cadascuna d’elles. 
  
Atès que les entitats financeres de Martorell han comercialitzat aquests 
productes tòxics entre els seus clients, 
  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament prengui els següents acords: 
  
Primer.- Que l’Ajuntament de Martorell faciliti a la oficina d’atenció al 
consumidor assessorament a tots aquells ciutadans i ciutadanes que disposen 
d’aquests productes. 
  
Segon.- Exigir a les Entitats Financeres de Martorell que informin per carta a 
totes les persones a qui hagin col·locat obligacions subordinades i 
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participacions preferents de les característiques i riscs d’aquests productes amb 
un llenguatge clar i entenedor. 
  
Tercer.- Exigir a les Entitats Financeres de Martorell que rescabalin pel perjudici 
provocat per la comercialització d’aquests productes mitjançant la conversió 
dels mateixos a dipòsits a termini fix a un interès de mercat, en un termini el més 
breu possible i en cap cas superior a cinc anys. 
  
Quart.- Proposem que els directius de caixes d’estalvi i bancs que van gestionar 
participacions preferents renunciïn a cobrar les indemnitzacions i aquests diners 
vagin a parar a un fons per ajudar els afectats per aquests productes financers 
d’alt risc 
  
Cinquè.- Que es traslladi aquesta moció a totes les Entitats Financeres presents 
a Martorell per tal que pugui ser debatuda i, en el seu cas, aprovada a la propera 
Assemblea General d’aquestes entitats. 
  
Sisè.- Notificar aquest acord als representants del Consell Comarcal en les 
Entitats Financeres; donar-ne trasllat als ajuntaments de la comarca perquè 
demanin als representants que tinguin en entitats financeres que actuïn en el 
mateix sentit; a la ACM i la FMC perquè ho estenguin a nivell català i estatal; als 
mitjans de comunicació comarcal, i a l’Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i 
Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE), a l’Associació d’Usuaris 
d’Afectats per les Preferentes (APREDEF),  per al seu coneixement i a 
Estafabanca.” 
 
 

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 03.12.2012 i fins el dia 31.12.2012, 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. 
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C.  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL REGULAT PER L’ARTICLE 
QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.  
 
 Es dóna compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la LLei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
D. INTERPEL.LACIONS. 
 
 No n’hi ha. 
 
E. PREGUNTES. 
 
-Preguntes “in voce” pendent Ple anterior: 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: la pregunta és si seria possible els plens de la 
mateixa manera que es radien, ja que tenim la infraestructura de les càmeres poder-
los enregistrar perquè la gent, sigui per Internet o des de casa, pugui visualitzar el Ple 
tal com es fa en altres ajuntaments, el cost seria mínim i jo crec que la informació 
ciutadana estaria plenament complerta.  
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: comentar-li que l’actual plataforma de que disposa 
l’Ajuntament no permet penjar vídeos i, per tant, encara menys fer transmissions en 
directe i que les plataformes de vídeo que existeixen actualment permetrien penjar 
resums però no emetre en temps real.  Que és evident que hi ha càmeres a la sala, 
però que son càmeres de seguretat per tant concebudes per aquest fi.  Que les 
imatges que recullen tenen aquesta funció i no pas les de ser transmeses al públic i 
per això no tenen la qualitat mínima necessària, ni estan situades tampoc en una 
posició informativa.  Per poder fer una transmissió de qualitat  necessitaríem una 
inversió econòmica que en aquest moment no tenim pressupostada.  De totes 
maneres és un tema doncs que és plantejable en un futur, però ja dic que en aquest 
pressupost no està contemplat.  La infraestructura de que disposem no la podríem 
utilitzar d’un dia per un altre per a poder donar aquest servei. 
 
  - PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 
CATALUNYA VERDS-ENTESA: 
 
1a.- El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: 
 
* 1. - Donat que diversos ajuntaments de Catalunya i de la resta de l'Estat estan 
aplicant mesures per compensar els greus atacs a les condicions laborals del 
personal públic que els diferents decrets dels governs de Mariano Rajoy i Jose 
Luís Rodríguez Zapatero. 
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Donat que poder-les aplicar, en molts casos, només depèn de la voluntat política 
per fer-ho. 

Donat que fins i tot governs de Convergència i Unió, con a l'Ajuntament de 
Barcelona o a la mateixa Diputació de Barcelona, han trobat solucions per 
gestionar aquests atacs. 

El Grup Municipal d'ICV Martorell planteja les següents preguntes a l'equip de 
govern, tal i com preveu el Reglament Orgànic Municipal: 

1 – Ha canviat de parer l'equip de govern i pensa adoptar mesures concretes per 
compensar les rebaixes salarials, augment d'hores, condicions de compliment 
de baixes, etc. recollits als darrers decrets estatals? 

2 – Quan pensa aplicar-les? 

-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu:  de fet no hem canviat d’opinió  i dels tres 
punts que vostè toca, son: el primer, en quan al tema de les baixes, es va pactar amb 
el Comitè en el seu dia.  Els altres dos temes vam tenir una reunió el passat dijous 17 i 
tindrem una altra reunió el proper dimarts dia 29.  En aquests moments està en 
negociació tots aquests temes. 
 

2a.- El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: 

* 2 - Donat que tota la plantilla d'aquest ajuntament, i també els seus càrrecs 
electes, hem rebut una comunicació de la secció sindical d'UGT, traslladant un 
comunicat del col·lectiu de la policia local de Martorell mitjançant el qual, i 
segons ells mateixos “ens volen fer cinc cèntims del perquè han decidit no 
realitzar cap hora extra i així aclarir tota mena d’informacions distorsionades que 
estan arribant d’aquest col·lectiu que malmetent la imatge del cos o dels seus 
components”. 

Donat que amb aquest escrit es posen de manifest un seguit de deficiències que 
segons es diu a l'escrit, es “dificulten la realització de la tasca policial”. 

El Grup Municipal d'ICV Martorell planteja les següents preguntes a l'equip de 
govern, tal i com preveu el Reglament Orgànic Municipal: 

1 – Com està abordant l'equip de govern la negociació amb el col·lectiu de la 
policia local per tal de resoldre les evidents diferències que planteja aquest 
escrit? 

2 – És cert que aquest col·lectiu està exercint la seva important tasca diària amb 
les mancances que expliquen? 
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3 – Què pensa fer l'equip de govern per resoldre aquestes mancances? 

-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: com he comentat abans, l’equip de govern 
està ara mateix negociant amb el comitè sobre altres temes. Aquests, intentarem 
escometre’ls en un curt termini de temps.  El PSC ha fet una pregunta molt similar en 
aquesta seva amb més detall, els remeto a la resposta que donaré al PSC per entrar 
amb els detalls aquests de el que vostè pregunta.  Quan al punt dos, dir-li que com a 
mínim l’informe aquest que hem llegit tots, com a mínim deu ser opinable, i per tant 
estarà dins de la negociació que portarem més endavant.  Finalment, i com no podia 
ser d’una altra manera, l’equip de govern intentarem negociar tots aquest punts i 
d’altres que puguin esdevenir.   
 

3a.- El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: 

   * 3 - Alguns veïns ens han traslladat la seva preocupació després d'observar 
com els operaris de la contracta de jardineria realitzaven tasques de fumigació 
en algunes zones de Martorell sense protecció, i molt a prop d'espais públics 
amb molta concurrència de persones. 

El Grup Municipal d'ICV Martorell planteja les següents preguntes a l'equip de 
govern, tal i com preveu el Reglament Orgànic Municipal: 

1 – Quins mecanismes de seguiment i control de seguretat s'apliquen amb 
aquesta empresa? 

- El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: només informar-lo una mica de les 
tasques de fumigació que es fan en aquests moments des del servei de jardineria i 
l’empresa concessionària.   
Que en primer lloc els tractaments que es fan a la via pública son els mínims 
imprescindibles.   
En segon lloc els productes fitosanitaris aplicats estan homologats per a poder-se 
aplicar a la via pública i dels quals, si vol, li podem passar les fitxes de tots els 
productes aplicats.   
En tercer lloc el personal de la contracta, és a dir de l’empresa concessionària que 
presta el servei de jardinera està en possessió dels carnets d’aplicadors de productes 
fitosanitaris.   
Que l’empresa concessionària, és una empresa homologada per a poder fer 
tractaments fitosanitaris a la via pública.   
Que fins a la data no tenim cap coneixement de cap incompliment normatiu ni de cap 
afecció que hagi tingut cap ciutadà.   
Que per altra banda el material vegetal és sensible a moltes plagues que només es 
poden tractar a través  de l’aplicació de productes fitosanitaris per la via de la 
fumigació.   
I per darrer, dir-li doncs  que els horaris d’aplicació tenen en compte la menor afluència 
de vianants a la zona afectada. 



 18 

 
 
 – PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA: 
 
4a.- El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: 
 
 * Atès a les queixes i reivindicacions laborals del cos de la Policia Local de 
Martorell. 
 
Atès a la insuficient cobertura de la Policia Local en els serveis extraordinaris, 
manifesta en veure els Mossos d’Esquadra fent les seves funcions i al 
voluntariat i a empreses externes fent tasques de suport. 
 
Atès a que el col·lectiu es queixa de la falta de resposta per part de l’equip de 
Govern en relació a les seves reivindicacions i propostes de millora de la 
situació per donar un servei en condicions i de qualitat. 
 
El grup Municipal del PSC de Martorell, sensible a les reivindicacions laborals 
justes i en defensa dels drets dels treballadors, PREGUNTA: 
 
 
Quines son les reivindicacions de la Policia Local? 
 
En quin punt es troba el diàleg i la negociació amb els treballadors per aquest 
conflicte laboral? 
 
Quines son les reivindicacions que l’equip de Govern podria acceptar? 
 
Té l’equip de Govern un pla a curt, mig i llarg termini que pugui atendre alguna 
de les peticions dels treballadors per tal de millorar la prestació del servei i la 
seva qualitat? Ens el poden detallar? 
 
Portaran a terme alguna mesura que permeti als treballadors de la Policia Local i 
als demés treballadors de l’Ajuntament i òrgans dependents, recuperar el seu 
poder adquisitiu retallat per la pèrdua d’una paga extraordinària? 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en primer lloc, li contestaré pregunta a 
pregunta.  Les reivindicacions de la Policia Local, no sé per què me les pregunta 
perquè les té vostè per escrit, per tant ja las sap perfectament igual que tots el grups 
polítics aquí presents, igual que tots els empleats de l’Ajuntament perquè van rebre la 
carta pertinent.   
A quin punt es troba el diàleg i la negociació amb els treballadors d’aquest conflicte 
laboral, en principi he explicat abans que estem negociant dos punts que formen part 
d’aquestes reivindicacions explícites de la Policia Local.  S’ha tingut alguna conversa, 
però no es pot dir que s’hagi obert encara una negociació fefaent.  
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Quines son les reivindicacions que l’equip de govern podria acceptar, segur que 
alguna es podria acceptar però no em faci dir-li ara quines seran, perquè seran objecte 
de negociació i per tant, en funció de la negociació veurem on s’arriba.  
La següent pregunta que em parla del pla a curt, mig i llarg termini. L’únic pla que hi ha 
és negociar-ho. 
I, finalment, quan em parla de l’última pregunta, hem de dir, que com hem dit en 
moltes ocasions, que farem dins de la legalitat i de les possibilitats de l’Ajuntament el 
millor que puguem per tenir a tota la plantilla contenta i sempre defensant els 
interessos dels ciutadans de Martorell. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: es que el número de registre ens l’han canviat 
aquest matí.  Aquesta tenia el 363, però ens han trucat aquest matí els tècnics de 
l’Ajuntament dient-nos que teníem el 366, en aquesta.  És igual.  Jo la que tinc és 
l’última.  Doncs, seguint l’ordre ara vindrà doncs aquesta i aquesta era la 366. 
 
-L’Alcalde Sr. SALVADOR ESTEVE DIU: el seu ordre. 
 
- La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA diu: no, no, el dels seus tècnics.  Els 
nostres tècnics.  
 
5ena.- La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA diu: 
 
 * Quina ha estat l’estadística d’accidents de transit que s’ha produit en el terme 
municipal de Martorell en el 2012? De quin tipo? En quines vies?. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS SAGARRA diu: bé, d’’accidents de trànsit, en danys materials 
n’hi ha hagut 97, en ferits lleus n’hi ha hagut 58, en ferits greus n’hi ha hagut 3 i en 
ferits molt greus n’hi ha hagut 1.  Vostè em demana en quines vies, ara detallar això és 
una mica complicat però si necessita la informació li donarem. 
 
6ena.- El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: 
 
 * Des de fa uns mesos i en diferents llars i llocs de la xarxa d’abastament 
d’aigües de Martorell, aquesta aigua arriba en males condicions. 
Sembla que això succeeix de forma generalitzada, no hi te res a veure ni la zona 
de Martorell ni el tipus de vivenda. 
L’aigua arriba ams deficiències que es poden veure a simple vista pel que fa al 
color i també l’olor, també hi ha qui ens ha manifestat, perquè així ho van 
analitzar, que arriba amb deficiencia de cloració. 
 
- El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: és cert que hi ha hagut algunes 
incidències, més que en la qualitat, en l’arribada de l’aigua a les llars martorellenques i 
això ens ve donat per unes incidències que hem tingut amb la xarxa que li explicaré 
des seguida. En primer lloc, vagi per endavant, que això portem en estat d’incidències 
durant tres setmanes i que aprofitem, també doncs, per demanar disculpes a aquells 
ciutadans que s’hagin vist afectats per això.  Hi ha hagut incidències en diferents parts 
de Martorell.  No han sigut molt homogènies, es a dir, hem tingut moments, puntes 
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d’alguns dies determinats, que durant aquestes tres setmanes doncs han tingut alguna 
anomalia o altra.  En alguns casos ha sortit l’aigua un pel més fosca.  Si era només 
fosca era perquè tenia només un pel, un excés de manganès.  En cap cas això 
afectava a l’ús sanitari, això per descomptat i si tenia un pel vermell, és que tenia un 
excés de ferro.  Tot això ha vingut perquè s’està fent, s’està portant a terme, un nou 
sistema de cloració del dipòsit de capçalera de la torre de Santa Llúcia i alhora s’estan 
reajustant els pous.  Això fins que no hi ha un ajustament, pot crear alguna incidència 
d’aquest tipus i és les que hem anat tenint en aquestes tres darreres setmanes.  A 
data d’avui sembla ser que ho tenim bastant regularitzat i que podria ser que encara 
durant una setmana hi hagués alguna incidència d’aquest tipus, però en principi, el 
termini d’ajustament, repeteixo, de reajustament dels pous i del dipòsit de capçalera de 
la torre estarà plenament regularitzat, en tot cas, segons ens han dit, doncs a 
començaments de la setmana vinent.  Per tant, doncs aprofito també, aquella gent que 
ens escolti i que s’hagin vist afectats perquè algun dia han obert l’aixeta i han vist que 
sortia més fosca del compte, tot i que repeteixo, i això ens ho han garantit, no hi havia 
cap problema des del punt de vista sanitari, però efectivament el color no és el color 
que hauria de tenir.  
 
F. PRECS. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: en relació a la possibilitat d’emetre els Plens en 
directe per internet i tenint en compte la resposta que donava el regidor Esteve, per 
una banda, desgraciadament, ja ho hem dit en altres ocasions, ens hem gastat molts 
diners amb un web incomplert i poc útil que segons diuen no ho permet, per aquest 
motiu els preguem que estudiïn les possibilitats que ofereix la xarxa ja que avui dia 
amb un mòbil i un compte gratuït amb alguna de les moltes plataformes que existeixen 
al mercat es pot fer aquesta retransmissió amb una qualitat molt interessant. 
I d’altra banda, un segon prec per poder realitzar correctament la nostra tasca com a 
oposició, és necessari tenir tota la informació disponible, per això,  ja ho hem fet també 
en altres ocasions, els hi preguem que totes aquelles demandes i preguntes 
d’informació que el hi fem per registre doncs siguin les respostes en un temps 
raonables i no com en moltes ocasions que passen mesos i anys, i fins i tot, com deia 
anys i no tenim aquestes respostes.   
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: el prec va relacionat amb diferents informacions 
que han sortit en diaris d’abast estatal, que perquè presumptament relacionen a 
l’Ajuntament de Martorell i, justament, el problema és aquest que relaciona tot 
l’Ajuntament, tant tota la part política com la part tècnica segons sembla això.  Que ho 
relacionen amb presumptes irregularitats alhora de la concessió d’uns permisos per fer 
el que ells anomenen una campa o un aparcament obert.  El nostre prec o demanda 
aniria en el sentit de que aquest Ajuntament, que respongui amb contundència doncs a 
aquestes presumptes relacions, ja que ens afecta a tots.  Que es faci amb 
contundència per desmentir-ho. 
 
===== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 20.45 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
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