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11/2011 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 18 DE JULIOL 
DE 2011.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 18 de juliol de 2011,  essent les 20.04 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, 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. Per part de la 
senyora OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA s’excusa l’absència a aquesta 
sessió.   
 

-El Sr. ALCALDE diu: abans de començar el Ple hi ha una prèvia, m’ha demanat la 
paraula el portaveu del grup de Convergència i Unió. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: la prèvia que li demanàvem no és altra 
que, des del grup municipal de Convergència i Unió, volem felicitar-lo pel seu nou 
nomenament com a president de la Diputació de Barcelona, i la felicitació volem que 
sigui doble. En primer lloc pel càrrec, és el tercer càrrec polític amb importància al 
nostre país, i a més a més també per la forma com s’ha designat aquesta presidència, 
és a dir, dels 51 diputats de les provincials va tenir el recolzament massiu de 47 vots 
afirmatius i 4 abstencions sense cap vot en contra, per tant la felicitació Sr. Alcalde per 
part del grup municipal de Convergència i Unió és doble: moltes felicitats.    
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: igualment des del partit Socialista felicitar-lo i 
desitjar-li molta sort i encert en aquest nou encàrrec que molts companys li han 
traslladat, desitjar-li molta sort i encert. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: des del grup municipal del partit Popular i en 
nom propi, i en representació del grup també volem felicitar, considerem positiu que un 
martorellenc que sigui del color que sigui estigui en un càrrec institucional de tanta 
importància, i estem segurs que defensarà els interessos de Martorell i no solament de 
Martorell sinó de totes les localitats de la província de Barcelona. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: pensàvem fer-ho en la primera intervenció que 
ens tocava, diguéssim, però com que ja ho fa tothom, en tot cas repetir la felicitació; és 
evident que no tant políticament per l’acord que s’ha arribat a la Diputació de 
Barcelona, però sí la felicitació personal i esperem que per als municipis de Barcelona 
sigui un pas endavant. I també traslladem la felicitació a altres persones d’aquest 
ajuntament que sabem que potser també han fet el pas a la Diputació i també els hi 
desitgem molta sort i molts encerts. 
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-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: per part del grup municipal d’Esquerra reiterar 
la felicitació per a un martorellenc, treient-se la gorra de polític, és un orgull que el seu 
alcalde, una persona que porta el nom de Martorell allà on va; és realment lloable i de 
debò és per sentir-se’n orgullós. Tot i així esperem que la feina a l’Ajuntament de 
Martorell segueixi sent tan, la segueixi vivint amb la mateixa passió que l’ha viscut fins 
ara, i que tot el protocol i tota la càrrega de treball que implica la Diputació de 
Barcelona no li prengui temps per al nostre poble. Felicitats. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: moltes gràcies. El meu, ja ho he dit sempre, el meu primer 
càrrec és Alcalde de Martorell, com he demostrat durant ja més de 20 anys, ho 
continuarà sent, aquesta és la meva prioritat, tot i que em considero molt honorat per 
haver assolit divendres passat el càrrec de President de la Diputació i, tal com deia el 
meu company de la manera que ho vaig assolir, amb la immensa majoria dels vots 
favorables i amb cap vot en contra; per tant això i les paraules que van pronunciar tots, 
absolutament tots els portaveus referent a la meva persona i a la meva trajectòria 
política, m’omple d’orgull i satisfacció i tinguin per segur que sempre, allà on em porti 
el vent, el primer pensament, la primera feina és la d’Alcalde de Martorell.               
 

 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 
22 DE JUNY  DE 2011. 
        
  Sotmesa a aprovació l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 22 de juny de 2011, 
aquesta resulta aprovada per 19 vots a favor i 1 abstenció formulada pel senyor 
ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY. 
     

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

      2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
DE MARTORELL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de juliol de 2011. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest punt portem a aprovació el 
compte general de l’Ajuntament de Martorell que correspon a l’exercici 2010. La 
Comissió especial de comptes en data 9 de maig i 11 de juliol va emetre informe 
favorable, ja va passar per aquest Ple, no hi ha hagut cap tipus de reclamació i per tant 
portem ara a la seva aprovació el Compte general de l’ajuntament de l’exercici 2010, 
que es composa del de la pròpia entitat, el de l’organisme autònom depenent de 
l’ajuntament, el Patronat municipal de servei d’atenció a les persones de Martorell, i el 
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compte Martorell gestió de sòl empresa municipal, per tant això és el que es porta a 
aprovació. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 15 vots a favor i  5 abstencions 
formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ,  JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, acorda: 
 
Vistos  sengles informes favorables emesos per la Comissió Especial de Comptes en 
dates 9 de maig i 11 de juliol de 2011,  relatius al Compte General de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici de 2010, format per la Intervenció municipal i rendit per 
l’Alcalde - president de la Corporació, el qual ha estat sotmès en temps i forma a la 
consideració de l’esmentada Comissió. 
 
Vist que durant el període de reclamacions, és a dir, durant el període d’exposició al 
públic i vuit dies més, el qual ha anat des del dia 24 de maig al 20 de juny de 2011, 
ambdós inclosos, no s’ha presentat cap reclamació, objecció ni observació. 

        Primer:  Aprovar el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a 
l’exercici de 2010, integrat per : 

  
 a): El de la pròpia Entitat, 
 b): El de l’Organisme Autònom depenent de l’Ajuntament : Patronat Municipal de 
Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell,i  
 c): Els comptes de Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S., L., el  capital de la 
qual pertany íntegrament a l’Ajuntament. 
 
Això, de conformitat amb el que disposa els articles 209 i concordants del Real Decret 
Legislatiu 2/2007, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
        Segon:  Traslladar el present acord al Departament d’Intervenció, al efectes que 
calgui. 
 
        Tercer: L’esmentat Compte General, juntament als justificants i sengles informes 
de la Comissió Especial de Comptes, se sotmet, perquè si s’escau es pugui aprovar 
abans del dia 1 d’octubre de 2011 al ple de la corporació; i una vegada degudament 
aprovat,  s’ha de remetre a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya i 
al Tribunal de Cuentas abans del dia 15 d’ octubre d’enguany. 
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      3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA 
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, 
SOL·LICITADA PER LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE 
MARTORELL EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS 
NÚM. 36/2011. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de juliol de 2011. 
 
-   El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: com tots vostès saben la Fundació 
hospital Sant Joan de Déu ha iniciat unes obres d’ampliació de l’Hospital de Martorell, 
de l’hospital d’aguts. Aquí el que proposem per aprovar és una bonificació del 95% de 
l‘anomenat ICO, que és l’impost de construcció i obres. Haig de dir que aquesta 
ampliació representarà l’ampliació del Servei d’urgències, que és per on s’ha començat 
ara. S’ampliarà el número de quiròfans, el número de quiròfans per a intervencions 
ambulatòries i que, a la llarga, quan es desallotgi la llar d’avis i vagi a la nova llar d’avis 
que s’està construint a dalt de tot de la rambla de les Bòbiles, en aquell moment es 
podrà utilitzar també tota aquella ala de l’hospital per a hospital d’aguts. Per tant és 
una bona notícia que l’Hospital de Martorell amb la situació en què estem avui dia, que 
s’inverteix molt poc, s’atreveixi a fer una inversió d’aquesta envergadura. Els hi recordo 
que la inversió inicialment prevista és de quasi 9.000.000 euros, de la qual ara s’està 
executant la primera fase que és una primera fase de 3.800.000 euros. En aquest cas 
el que proposem és que com és una obra pel bé de Martorell, el que fem és proposar 
el 95% de bonificació de l’impost de construccions i obres. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: dues consideracions. És evident que malgrat 
que ho pugui marcar la llei, sigui un tema de legislació, una entitat amb 800 anys i 
escaig d’història com és l’Hospital de Martorell, la causa és més que noble i, 
evidentment, també la naturalesa del servei i tot el que representi una millora del 
servei per als nostres convilatans ha de ser una cosa de tirar endavant i, des de la nau 
municipal, poder-los ajudar amb el que calgui, no es pot repetir el que va passar fa un 
parell d’anys de les inundacions de baix els quiròfans, i tot el que impliqui una millora 
en el servei hi estarem d’acord. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: reiterem l’oportunitat de fer aquesta bonificació, 
ja hem votat favorablement en ocasiona similars i per tant també ho farem ara, l’únic 
que volíem demanar-li a l’equip de govern, tenint en compte la situació actual i els 
temps que corren, en relació als equipaments hospitalaris i sanitaris, poder tenir un 
punt de contacte fluid a l’hora de poder conèixer com es desenvolupen les noves 
propostes en relació a la gestió d’aquests equipaments i com afecten a la ciutadania 
en aquest cas de Martorell, en el cas de l’hospital de tota la comarca; reiterar la nostra 
col·laboració per a tot allò que calgui per evitar el màxim de retallades de serveis que 
siguin possibles. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per  unanimitat dels assistents, 
acorda: 
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I.- En data 1 de juliol de 2011 (número E2011004152 del registre d’entrada de la 
Corporació), la Fundació privada Hospital Sant Joan de Déu de Martorell va sol·licitar 
la bonificació del 95% sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres regulada 
per  l’article 8è.1 lletra C) de l’Ordenança fiscal núm. 4 de l’Ajuntament de Martorell, en 
relació a les obres majors que vol realitzar l’esmentada Fundació, consistents en la 
instal.lació exterior de sanejament de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 
Aquestes obres es tramiten amb el número d’expedient d’obres majors 36/2011. 
 
Tal com s’assenyala en la sol·licitud formulada i projectes presentats, les obres que 
s’han d’executar es duran a terme ja que en moments de pluges torrencials el 
col.lector municipal de l’av. Mancomunitats Comarcals no té capacitat suficient per 
absorbir les aigües de l’Hospital. Aquest fet afecta directament a la instal.lació de 
sanejament del propi Hospital, degut a que tota la instal.lació de fecals i pluvials es 
troba en càrrega no sent possible l’evacuació al clavegueró exterior. A aquest fet cal 
afegir que les aigües municipals del clavegueró exterior retornen a la instal.lació 
interior de l’Hospital.  
Per aquests motius aquesta nova infraestructura d’evacuació d’aigües determinen una 
solució tècnica que dóna garanties del correcte funcionament de la instal.lació de 
sanejament perquè no es tornin a produir inundacions com la darrera del mes 
d’octubre de 2010 que va provocar greus afectacions en els serveis assistencials que 
l’Hospital ha de garantir a la població de Martorell i de la resta de municipis del Baix 
Llobregat Nord. 
 
II.- L’article 8è.1 lletra C) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres estableix una bonificació del 95% sobre la quota 
d’aqueix Impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta 
declaració. 
 
III.- De conformitat amb l’article 8è.1 lletra C) de l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres vigent, correspondrà al ple de 
l’Ajuntament, prèvia sol·licitud de l’interessat, pel vot favorable de la majoria simple del 
seus membres, declarar les construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o 
de foment de l’ocupació. 
   
        Primer: Declarar d’interès municipal les obres a executar per la Fundació privada 
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, consistents en la instal.lació exterior de 
sanejament de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Aquestes obres es tramiten 
amb el número d’expedient d’obres majors 36/2011. 
 
        Segon: Concedir a la Fundació privada Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres que s’ha de liquidar amb motiu de l’expedient d’obres majors núm. 36/2011. 
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        Tercer: Notificar aquest acord a l’ entitat interessada, així com als departaments 
municipals d’intervenció, tresoreria i gestió tributària. 
 
    4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS ESPORTIUS. 
 

  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de juliol de 2011. 
 

-El Regidor Sr. ALBERT FERNÁNDEZ diu: avui portem a debat per a la seva 
aprovació la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 19 relativa a la taxa per la 
utilització dels equipaments i dels serveis esportius municipals. Com vostès ja saben, 
el Centre integral d’esport i salut va entrar en funcionament la seva fase d’activació el 
26 d’abril; la definició d’aquesta fase prèvia la seva finalització el dia 31 d’agost de 
2011. En conseqüència l’entrada en funcionament ordinari d’aquest nou equipament 
es va preveure per al dia 1 de setembre de 2011, per tant cal establir per part d’aquest 
plenari els preus que els ciutadans i ciutadanes hauran de satisfer per utilitzar aquest 
nou equipament. Essent la raó principal d’aquesta proposta la modificació de 
l’ordenança que presentem avui l’establiment dels preus que hauran de pagar els 
usuaris d’aquest nou equipament; és evident que la creació del Centre integral d’esport 
i salut ve a modificar de manera significativa i en positiu el panorama de l’oferta de 
pràctica d’activitat física i esportiva de Martorell. El programa de necessitats que va 
determinar les característiques fonamentals del CIES plantejava diversos objectius, 
entre d’altres millorar quantitativa i qualitativament els espais de pràctica d’activitats  
dirigides dels abonats i inscrits als serveis esportius del departament d’esports del 
Patronat municipal de servei d’atenció a les persones, destinats als segments d’edat 
jove, adult i gent gran. Millorar quantitativa i qualitativament els espais de lliure 
utilització dels abonats del departament d’esports del Patronat municipal de servei 
d’atenció a les persones, destinats als segments d’edat jove, adult i gent gran. 
Incrementar la superfície de làmina d’aigua destinada al lliure ús de la pràctica de la 
natació. Dotar al servei de medicina de l’esport de l’espai i equipaments adequats per 
a la seva potenciació. Incrementar quantitativa i qualitativament els serveis 
hidrotermals. Incrementar el nombre de persones de Martorell dels segments d’edat 
jove, adult i gent gran que practiquen activitats físiques i esportives a Martorell. 
El Centre integral d’esport i salut, que ja tots hem tingut oportunitat de conèixer i 
d’utilitzar, és producte d’una forta aposta per atendre aquest programa de necessitats. 
Un equipament punter, modern i amb capacitat per atendre més de 500 persones 
alhora; així doncs en el procés de preparació de la proposta d’ordenança que avui 
presentem calia tenir en compte la resta d’oferta esportiva de Martorell i la seva 
interrelació amb el CIES, per tant no ens podíem limitar a fer la incorporació a 
l’ordenança d’un llistat de preus relatius als serveis d’aquest nou centre, sinó que calia 
aprofitar per inserir aquest equipament de manera ordenada en el conjunt del sistema. 
A més a més amb la ferma voluntat que aquest equipament d’altes prestacions fos 
molt rendible des de la perspectiva social i per tant fàcilment accessible per a tothom 
que volgués gaudir-ne, amb la voluntat de millorar qualitativament la pràctica esportiva 
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de molts ciutadans i ciutadanes que ja en practicaven. Però també amb la ferma 
intenció que el CIES exercís d’incentiu a aquells que encara no feien ús dels 
equipaments i dels serveis existents, especialment els joves i la gent gran, 
incrementant d’aquesta forma el nombre de ciutadans i ciutadanes que gaudissin dels 
beneficis de la pràctica d’activitat física i esportiva d’una manera continuada i 
saludable. No només des de la perspectiva de la salut i el benestar personal sinó 
també des de la vessant dels beneficis socials que comporta. D’altra banda aquesta 
proposta d’ordenança havia de tocar de peus a terra i ser conseqüent amb el moment 
socioeconòmic que estem vivint. Per una banda extremant l’eficiència en el seu 
funcionament i procurant que el seu funcionament no constitueixi un llastre econòmic 
difícilment suportable. Per l’altra banda extremant la sensibilitat social especialment 
envers els col·lectius més desfavorits. 
Abans d’entrar a destacar les modificacions més significatives que incorpora la 
proposta, vull destacar i agrair la participació de tots els grups municipals representats 
en aquest plenari en el procés de revisió i millora de la proposta inicialment elaborada, 
producte d’aquest procés tots plegats hem coincidit en assolir el compromís d’avaluar i 
revisar la present ordenança, com a molt tard, en el Ple del mes de juliol de l’any 
vinent. 
Pel què fa a les modificacions més significatives de la proposta que avui presentem 
són les següents: s’incorporen 5 bonificacions noves adreçades a persones que es 
trobin en situació d’atur, famílies nombroses, monoparentals, jubilats, pensionistes i 
persones que pateixin algun grau de discapacitat. Als abonats jove, adult i gent gran 
l’ús de centre esportiu Torrent de Llops es limita a les pistes d’atletisme i se’ls 
incorpora tots els serveis del Complex esportiu La Vila, abans restringits a l’ús de 
piscines. Als abonaments: gent gran, pensionistes i jubilats se’ls incorpora el dret 
d’accedir dos dies a la setmana al CIES fins a les 4 de la tarda. L’abonament total 
incorpora el dret d’accedir dos dies al CIES. Es suprimeix la taxa d’utilització de 
piscines que queda incorporada als abonaments abans esmentats i la utilització del 
Centre esportiu La Vila. L’abonament d’utilització del Complex esportiu La Vila 
suprimeix les tarides aplicades a abonats ja que aquest ha incorporat, com ja s’ha dit, 
el dret d’ús dintre del seu abonament. La taxa d’utilització del Centre esportiu Torrent 
de Llops es limita a les pistes d’atletisme reduint el seu import. S’incorporen els 
imports corresponents a la utilització del CIES que donen dret a més a més a la 
utilització del Centre esportiu La Vila, les pistes d’atletisme del Torrent de Llops i a la 
reserva de plaça en activitat dirigida aquàtica; aquests nous preus oscil·len des dels 31 
euros fins als 54 euros per a les persones empadronades a Martorell, segons la franja 
horària d’utilització que opti cada persona. 
Se suprimeixen les taxes per a la utilització de les pistes de pàdel per als abonats. 
S’estableixen preus reduïts a les entrades puntuals al CIES, al Centre esportiu La Vila i 
a la piscina d’estiu per a persones que acompanyin un abonat. Es mantenen els drets 
d’utilització del CIES per a les persones abonades joves, adult i gent gran amb 
antiguitat anterior al dia 1 d’abril de 2011. A banda de les taxes de nova incorporació 
per a les quals no es pot establir comparativa, la resta d’imports s’ha d’actualitzar 
tenint en consideració l’IPC català del període d’agost 2008 maig 2011, les eventuals 
fluctuacions responen als arrodoniments. 
Per tancar la meva intervenció vull remarcar que hem fet un esforç per oferir als 
ciutadans i ciutadanes de Martorell l’accessibilitat a aquest nou, modern, punter 



 8 

equipament esportiu; a la immensa majoria incrementant-los el servei sense 
incrementar el seu cost, i que a més a més ho fem accentuant la sensibilitat social cap 
als col·lectius de persones més desfavorits en aquests moments. És evident que 
durant l’aplicació de la present ordenança i durant l’etapa d’operativitat ordinària del 
CIES, que sens dubte generarà interaccions en el conjunt del sistema esportiu local, 
haurem de restar atents per avaluar la valoració dels pronòstics inicials, i és per això 
que compartim la voluntat i el compromís de fer una revisió de la present ordenança a 
més trigar al Ple del mes de juliol de l’any vinent. Aprofito per reiterar el nostre 
agraïment a la disposició al diàleg i a les aportacions fetes pels grups municipals en el 
procés de debat i millora de la present proposta. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: nosaltres, el grup municipal d’Esquerra 
Republicana hi votarà a favor perquè racionalitza amb un criteri social els usos de 
totes les instal·lacions esportives municipals; garanteix la millora de les ràtios de 
penetració de l’esport a la nostra vila; prioritza l’esport saludable no competitiu amb un 
segment de població majors de 30 anys; optimitza recursos i usos amb el tema dels 
torns, per exemple facilita l’accés a les classes passives, no només jubilats sinó també 
pensionistes; té en compte aturats i nou models de família en aquest cas 
monoparentals, i el que no entenem i realment estem estorats és de la manera que 
s’ha presentat. Quan diem de la manera que s’ha presentat és com a punt d’urgència, 
després d’un període electoral i on ara s’aplicarà un IPC acumulat després de dos 
anys i mig d’aquesta taxació, és a dir, des de febrer de l’any 2009 i, sobretot, de la 
manera tan poc exhaustiva. És a dir, s’ha fet molt exhaustiva tota la síntesi tant de 
taxes, d’horaris, de franges, de situacions, desglossat en una ordenança de 13 folis, en 
canvi no s’ha estat tan exhaustiu amb la part més important que és la part econòmica. 
L’anàlisi d’on parteixen totes aquestes conclusions, que la principal és com es 
garanteix la sostenibilitat i la por que tenim gran part de la ciutadania, i que considerem 
que és impropi que amb aquesta mitja plana d’aquests 13 folis puguem exposar una 
previsió econòmica, presentant una foto ideal que seria la d’una pèrdua anual de 
22.862,38 euros, i que en la part més important de despesa, el capítol I, passin de 
450.108,18 euros a 240.252,38 euros, o sigui optimitzant 214.000 euros. 
Trobem a faltar l’informe preceptiu, on és l’estudi de costos previs que hauria 
d’acompanyar aquestes decisions, perquè sincerament canviaria molt que si les 
pèrdues fossin de 23.000 euros passessin a ser de 238.000 euros; crec que si volem 
oferir transparència, si volen la nostra complicitat es pot ser sintètic però no tant. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: des del grup municipal del partit Popular 
bàsicament estem d’acord amb aquesta proposta d’aprovació provisional de la 
modificació de l’ordenança fiscal, a més a més valorem les bonificacions que es faran 
als col·lectius més desfavorits que comentava el Sr. Fernández, però la considerem 
incomplerta, per aquest motiu des del grup municipal del partit Popular hem presentat 
una esmena que a continuació llegiré. Aquesta esmena diu que el grup municipal del 
partit Popular de Martorell presenta la següent esmena en relació als beneficiaris de 
bonificació a l’ordenança d’equipaments esportius municipals. A l’actual tarifa de preus 
s’han contemplat tres grups bàsicament que es poden beneficiar d’un descompte com 
són: aturats, famílies nombroses i monoparentals i jubilats.  
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Des del nostre grup municipal considerem adient que també s’hauria de bonificar un 
dels col·lectius més castigats per la legislació actual com són els pares o mares amb 
fills separats, divorciats o solters que, tot i no gaudir de la custòdia dels seus fills, 
paguin una pensió de manutenció i que tinguin uns ingressos inferiors a 18.000 euros 
l’any. Tots coneixem algú, desgraciadament, amb una situació com aquesta tot i que 
normalment els jutges donen la custòdia dels fills a la dona i és normalment l’home el 
que ha de pagar la pensió; darrerament es produeixen molts casos a la inversa, o qui 
cuida els fills és l’home i la dona ha de pagar una pensió de manutenció, per tant 
aquesta bonificació no només afectaria als homes. Una persona que es separa amb 
fills normalment ha de pagar part de la hipoteca de l’anterior domicili, la pensió dels 
fills, la nova vivenda, despeses de menjar, cotxe; és freqüent que aquestes persones, 
homes o dones, un cop satisfets tots els pagaments als quals els obliga la llei, tinguin 
inclús problemes per satisfer les seves pròpies necessitats bàsiques, això provoca en 
moltes ocasions que per temes econòmics aquestes persones no puguin apuntar-se al 
gimnàs i que per tant quedin exclosos de la pràctica esportiva. 
El grup municipal del partit Popular de Martorell sabem que aquest problema, els dels 
pares o mares separats sense custòdia dels fills, no l’arreglarem des de l’Ajuntament 
de Martorell, de totes maneres creiem de justícia que des del nostre consistori es 
tinguin en compte les necessitats d’aquest col·lectiu, per desgràcia cada dia més 
nombrós, i posem el nostre gra de sorra a fer una societat més justa on ningú quedi 
exclòs de l’esport, tot i que és el mateix quedar exclòs de l’esport que quedar exclòs 
de la cultura o quedar exclòs de la salut. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: en primer lloc sí que voldríem reiterar, ja ho ha 
fet el portaveu d’Esquerra Republicana, la nostra incomoditat en relació a com s’ha 
portat aquest tema, presentant-lo per urgència, havent de fer una trobada que agraïm i 
que ha servit de molt com ja ha dit el regidor Fernández, però amb poc temps per 
poder revisar acuradament tota la informació; en aquestes dates, després de les 
eleccions, entenem i ens agradaria pensar que l’equip tècnic del Patronat i els regidors 
referents aquesta informació ja la tenien segurament fa molt de temps i no creiem que 
sigui una improvisació de les darreres setmanes. Tot i així com dèiem i com ha dit el 
regidor Fernández, després d’haver pogut seure i havent valorat la proposta i, sobretot 
per part nostra, haver manifestat que segurament amb tots els dubtes que ens genera 
necessitàvem un temps per poder posar endavant aquesta taxa, aquest nou 
funcionament, i així tenir temps i tenir arguments com per fer una valoració molt més 
acurada. En aquest sentit hem vist que el contingut del punt recull la nostra proposta 
de que com a molt tard el juliol de l’any que ve, és a dir, d’aquí un any s’hagi hagut de 
revisar aquesta proposta que es presenta avui, i per aquest motiu com ja vam anunciar 
en el seu moment si s’acceptava, diguéssim, aquesta esmena que vam fer doncs 
votaríem a favor, així ho farem. Però també volem deixar clar que aquest vot favorable 
que fem avui el fem, evidentment, pel punt que avui passa a aprovació que és la 
revisió o la modificació d’aquesta taxa, que en cap cas és un posicionament favorable 
en la gestió que es pugui fer a partir d’ara des del Patronat municipal de servei 
d’atenció a les persones, els serveis esportius i altres serveis, i que per això 
evidentment també volem tenir aquest temps per poder valorar com es tiren endavant 
els serveis esportius que es donaran al nou centre i en la resta d’equipaments 
esportius. Ja vam manifestar en aquesta trobada que vam tenir que teníem certes 
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desconfiances en relació a les possibles, de fet ja n’hi ha hagut algunes, 
externalitzacions d’alguns serveis o el canvi tan gran que suposa aquest tipus nou de 
taxa, que molts usuaris potser els hi costarà de poder assumir; però bé, per això hem 
pogut pactar aquesta revisió d’aquí un any que creiem que ens pot donar temps a 
valorar-ho adequadament. També volíem aprofitar ja que parlem del Patronat per 
poder reprendre i tornar a manifestar la nostra col·laboració si cal amb l’equip de 
govern, concretament amb els regidors referents d’aquest Patronat i del patronat 
d’esports, per poder resoldre conflictes que estan oberts amb la plantilla i que 
segurament amb l’ajuda de tots podrem assumir el que calgui per poder-ho resoldre. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: en relació al Centre d’esport i salut tots 
sabem que és un equipament que s’ha construït sobre un terreny municipal, amb 
diners de tots els martorellencs i, per tant, el nostre desig sempre ha estat que la 
gestió esdevingués municipal que així ho és, i que els preus, diguéssim les taxes 
públiques realment tinguessin aquest tarannà, un tarannà de taxes i preus que fossin 
accessibles per a tota la població. Llavors més enllà del nostre parer del que es tracta 
és també que la ciutadania percebi que aquests preus són acceptables i això 
evidentment ho hem de conjugar amb el tema de no generar dèficit; amb el que és 
l’informe econòmic davant les taxes que es presenten avui diuen que aproximadament 
es preveu un dèficit de 22.000 euros, això s’ha de veure, haurem de posar especial 
atenció a no incórrer amb més dèficit i això evidentment està molt lligat al que són les 
taxes, així que és una cosa en la que nosaltres posarem especial atenció.  
No s’ha d’oblidar quin ha estat el nostre posicionament, el del partit Socialista, fins a la 
data en relació a aquest equipament; vostès saben que part dels fons econòmics que 
han servit per construir aquest centre venen de la privatització de la gestió pública de 
l’aigua, nosaltres sempre hem estat en contra i així ho mantenim. Segurament en cas 
que haguéssim tingut la possibilitat de tenir ingressos extraordinaris la nostra 
destinació segurament hagués estat una altra, per tant és una cosa que també hem 
valorat a l’hora de fer el nostre posicionament. Hem de recordar que la construcció 
d’aquest centre no va estar mancada de dificultats, i també vam ser crítics amb el que 
va ser el desenvolupament de l’obra, igual que vam ser crítics en el seu moment 
d’haver passat d’un model en què la piscina d’estiu costava 3 euros, que va ser durant 
el nostre mandat, i durant aquest govern hem passat a 6 euros entre setmana i 9 euros 
els caps de setmana. Bé, això és la història i ara del què es tracta és de reconèixer 
una realitat i la realitat és que tenim un equipament nou, i del que es tracta és que la 
gent en pugui gaudir perquè segurament l’estava esperant, i avui el que hem de votar 
són les taxes que hauran de pagar els usuaris per aquest servei. Llavors nosaltres el 
que volem traslladar és que volem donar un vot de confiança a l’equip de govern, 
perquè en aquestes taxes es recullen coses que sí que ens fan el pes, i segurament 
com s’ha parlat que d’aquí un any tornarem a parlar doncs podem donar aquest vot de 
confiança.  
Ens agrada que les bonificacions o fins i tot excepcions recullin els aturats, les famílies 
nombroses i també monoparentals, els més grans de 64 anys, els jubilats i els 
pensionistes, fins i tot durant les comissions informatives es parlava que en tot cas el 
tema de les minusvalies, però imagino que s’haurà d’anar desenvolupant i segurament 
tindrem un recorregut per davant per poder introduir-les. 



 11 

També el fet que a la gent gran i jubilada se’ls permeti gaudir de dos dies del Centre 
d’esport i salut fins a les 4 pensem que és un bon reconeixement, una manera que la 
gent que potser de mes temps disposa en pugui gaudir; i també l’haver reconegut 
l’antiguitat dels abonats que hi eren fins a la data, i que també podran gaudir de dos 
dies per setmana d’aquest nou equipament, estem parlant dels abonats: jove, adults, 
gent gran, pensionista  i també total, per tant pensem que això també és una cosa 
positiva. 
Durant les Comissions informatives vam aportar, i precisament tenia a veure amb la 
piscina d’estiu, que es pogués bonificar aquell acompanyant que vingués a la piscina 
de la ma d’un abonat, igual que es feia amb el Centre d’esport i salut i d’alguna 
manera esperem que així es reculli. 
I bé, tenim alguna cosa que potser sí que ens grinyola una mica més o que estem a 
l’espera de veure com funcionarà, que és el tema del nou funcionament per trams 
horaris i, evidentment, la taxa i la vinculació amb preu que es fa amb aquests trams 
horaris. Em sabria molt greu que la gent per atendre les seves obligacions laborals es 
veiés obligada a pagar les quotes més altes, però imagino que això ja ens ho dirà el 
temps, i si fos així espero que tinguem la sensibilitat suficient per fer les esmenes 
oportunes, sempre salvaguardant que el servei sigui sostenible, això sembla una mica 
un “encage de bolillos” però tenim aquesta obligació de no generar dèficit i de poder 
donar servei a la ciutadania segurament a les hores que els sigui més adient. També 
hem pensat que el fet de permetre que certs abonats puguin gaudir de dos dies a la 
setmana sigui insuficient, entenem que aquests dos dies podran ser de lliure elecció i 
amb el tema de les hores doncs també, no sé si al final quedarà així la cosa o no però 
de totes maneres potser davant la demanda que hi pogués haver en el futur que 
tinguem en compte el tema que es pogués en un futur disposar d’aquests dos dies, 
diguéssim, amb una major flexibilitat per als nostres ciutadans. 
Per tant l’únic que podem dir és que nosaltres donarem suport, el partit Socialista 
donarà suport a aquestes taxes, que tenim un any per fer rodatge, per veure com la 
gent pot gaudir d’aquest servei, i en tot cas que esperem que les futures reunions que 
es produeixin també siguin en la direcció d’anar consensuant criteris, i potser amb una 
mica més de temps poder tractar els temes i poder avaluar-los junts. 
 
-El Regidor Sr. ALBERT FERNÁNDEZ diu: el grup d’Esquerra Sr. Adolf, no pateixi per 
la qüestió de l’informe econòmic jo crec que a la reunió que van tenir dilluns de la 
setmana passada els hi van explicar molt acuradament la proposta i també 
detalladament l’informe econòmic. Entenem que va quedar clar perquè no va quedar 
cap serrell aparent en aquelles converses; que l’informe econòmic semblava que els hi 
semblava correcte, en principi l’estudi està fet, els tècnics de la casa s’han dedicat a 
poder elaborar aquest estudi econòmic i, bé, seguirem vetllant perquè això vagi com 
ha d’anar.  
Respecte al partit popular no ens tanquem a l’esmena que ens proposen, l’hem 
d’estudiar evidentment amb detall ja que no hi ha precedents coneguts d’aquests tipus, 
i hem de detallar molt bé com controlem la recollida de les dades i què comportaria tot 
plegat i, per tant, el que proposem és l’aprovació del text que presentem avui i 
estudiarem per incloure en el futur la seva proposta, la propera revisió que ens 
comprometem a fer, i que queda reflectit en aquesta ordenança, el proper Ple com a 
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molt tard el juliol de 2012, doncs estudiar i mirar la manera d’incloure al futur la seva 
proposta. 
Només afegir que des del govern, i seguint la política de ma estesa de l’alcalde, hem 
volgut seure amb totes les forces polítiques del consistori, per explicar-los amb detall la 
proposta, una proposta que entre tots hem enriquit una mica més. Avui aprovem unes 
taxes realistes, adequades a l’actual context socioeconòmic amb l’objectiu d’ampliar el 
nivell de pràctica esportiva fent-lo sostenible econòmicament. L’entrada en 
funcionament del CIES a Martorell és un fet històric comparable amb la posada en 
funcionament del 1r pavelló esportiu cobert o la piscina municipal; un equipament del 
segle XXI on l’eficiència ens ha de permetre que qualsevol ciutadà de Martorell, i de 
manera especial els joves, puguin fer servir el CIES i la resta d’instal·lacions esportives 
per un euro o menys al dia. 
Hem volgut que la gent gran pugui fer servir aquesta instal·lació i els serveis esportius 
al seu abast des de 9 euros al mes; hem volgut a més bonificar els col·lectius més 
desfavorits perquè la pràctica d’activitat física a Martorell la volem a l’abast de tothom. 
Hem fet un gran equipament amb una alta capacitat i les persones que formaven part 
del sistema esportiu hi podran accedir sense modificar les seves condicions d’accés, 
avui més de 3.000 martorellencs han pogut accedir al nou equipament sense 
modificacions de la seva taxa. Esperem que aquest equipament sigui motor perquè 
almenys 1.000 martorellencs més s’incorporin a fer pràctica esportiva a Martorell, i és 
evident que existeixen maneres de fer que permeten la prestació de serveis de qualitat 
als ciutadans amb una política fiscal justa, equilibrada i solidària, i avui aquestes 
ordenances en són un bon exemple. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: regidor Fernández, tal com vàrem estar 
comentant fa tot just avui una setmana quan es va presentar aquesta proposta, ja vam 
comentar la sorpresa de l’estalvi del capítol I, del capítol més important de la rebaixa 
del 50% del cost aquest. Ho varen justificar amb un tema de sinèrgies i d’optimitzar 
recursos d’altres equipaments esportius, però clar si s’ofereixen nous serveis, si amb 
aquest poc temps d’inici d’arrencada del Centre integral d’esport i salut hi ha hagut  
600 nous usuaris. Si l’índex de morositat repunta dia a dia, entenem que aquests 
números estan molt bé però que ens agradaria rascar una mica més, és simplement 
això; perquè sinó pot semblar que sigui una cortina de fum el tenir unes taxes tan ben 
detallades i amb un suport de balanç econòmic, de previsió econòmica tan justeta. Si 
és aquest estudi econòmic, regidor Fernández, no cal que ens el presenti perquè ja el 
tenim, però si realment hi ha un estudi una mica més profund li agrairia que en el 
proper Ple ens el fes arribar. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: des del grup municipal del partit Popular de 
Martorell agraïm el tarannà o almenys la voluntat de l’equip de govern i del Sr. Regidor 
l’Albert Fernández, per tal que en un futur es puguin incloure aquest tipus de 
col·lectius, perquè ha parlat de col·lectius més desfavorits i nosaltres considerem que 
aquest és un col·lectiu apart de nombrós és un dels més desfavorits, hem posat la 
quantitat de 18.000 euros i això té una explicació, una persona que guanya 18.000 
euros i més o menys paga a la seva ex-parella 4.000 euros, al final són 14.000 euros 
que ve a ser 1.000 euros al mes amb 14 pagues, i nosaltres considerem que per 
exemple hi ha persones que rebran la bonificació com a jubilats que tenen una pensió 
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bastant superior a aquests 1.000 euros. Però bé, de moment donarem suport a 
aquestes noves taxes per la voluntat que ens ha mostrat l’Albert a l’hora d’incloure en 
un futur aquesta nostra reivindicació, que no és nostra sinó de molta gent. Tanmateix 
també podrem constatar en un futur si els estudis econòmics dels quals parla el Sr. 
Albert són reals o estan lluny de la realitat. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: jo recordo que a la reunió que vam tenir sí que 
vam manifestar que aquest informe econòmic que és just, és justet, per una banda. 
Per altra banda també entenem que a partir de la posada en marxa de l’equipament, 
que no ha estat ara sinó que ja va ser fa un temps, s’han pogut recollir queixes, 
suggeriments, aportacions de totes les persones usuàries, i entenem que tot això 
forma part diguéssim de tota aquella informació que hem d’anar valorant  aquests 
mesos i, per últim, que abans no m’he recordat de comentar-ho en relació a l’esmena, 
per part del grup municipal d’Iniciativa sí que veuríem bé incorporar-la, tot i que 
l’informe econòmic, com dèiem, no ens dóna moltes pistes sobre quins moviments 
podem fer, però també és cert que com tenim un temps per revisar aquesta taxa sí que 
d’aquí un temps podem veure quin és l’impacte que tenen aquestes bonificacions en la 
mateixa, i potser hagués estat bé que en aquest informe sí que s’hagués quantificat 
l’impacte de les bonificacions en la mateixa; aquesta és nova però les altres 
segurament sí que més o menys es poden saber. Per tant, com deia, no sé si aquesta 
esmena s’ha de votar o la mantenen o no la mantenen, en qualsevol cas si la 
mantenen sí que la recolzaríem. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: nosaltres per acabar senzillament fer èmfasi 
en el tema que tinguem especial sensibilitat amb les peticions futures dels usuaris i, 
sobretot, que amb aquest nou funcionament que entrarà amb el tema del CIES, amb el 
tema dels trams horaris i la taxa equivalent depenent de la demanda de l’horari, doncs 
que no sigui un impediment perquè la gent per obligacions laborals no hi pugui anar, 
senzillament això, que siguem especialment sensibles a les futures peticions i que les 
estudiem junts. 
 
-El Regidor Sr. ALBERT FERNÁNDEZ diu: primer que tot agrair a tots l’esperit de 
col·laboració i per la unanimitat a l’hora de votar a favor aquestes taxes. Respecte a 
l’estudi econòmic, clar que parlem de previsions, és evident, ja que fins d’aquí un any 
no podrem fer una valoració exhaustiva de com ha anat el funcionament a ple 
rendiment. És evident que fa 3 mesos només que funcionava l’equipament i les dades 
amb les que treballem són les que tenim; no obstant seguirem a sobre i, com hem dit, 
d’aquí un any tornem a seure, tornem a parlar i, com a molt d’aquí un any, analitzem 
tots aquests ets i uts que ens inquieten a tots plegats i mirem la manera de veure com 
ho podem solentar tots plegats aquesta nova taxa que aplicarem avui. 
Només informar també que aquesta taxa, que no ho hem comentat, seria d’aplicació a 
partir de l’1 d’octubre i que al setembre farem una campanya informativa, 
personalitzada per a cada abonat de quina és la situació i quina li quedaria si hi ha 
canvis, i a partir de l’1 d’octubre d’aquest present any doncs serien d’aplicació 
aquestes noves taxes. 
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- Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula els  recursos  dels municipis  
determinant les facultats de les  corporacions  locals per al seu  establiment,  
ordenació  i supressió,  així  com per a determinar les quotes tributàries i l’aprovació i 
modificació  de les ordenances fiscals corresponents. 
 
A finals del mes d’abril de 2011 va entrar en funcionament el Centre Integral d’Esports 
i Salut. L’entrada en funcionament d’aquest nou equipament esportiu, així com la 
reestructuració de la utilització del Complex Esportiu Torrent de Llops comporten la 
modificació de l’Ordenança fiscal número 19, taxa per la utilització dels equipaments i 
dels serveis esportius. 
 
El consell rector del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de juliol de 2011, va acordar proposar 
al ple de l’Ajuntament la modificació de l’Ordenança fiscal esmentada.  
 
        Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 19, 
taxa per la utilització dels equipaments i dels serveis esportius, de conformitat amb el 
següent detall: 
 

““ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19. 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS ESPORTIUS 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa: 
 
A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 20.4.o del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (RDL 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mencionat 
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització dels equipaments i dels serveis esportius, 
que es regirà per la present ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels equipaments i dels serveis esportius, en els 
termes establerts en l’article 6 d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals es presti el 
servei regulat en aquesta ordenança. 
Article 4t. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones 
que siguin causants o col•laborin en la realització d’una infracció tributària. 
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2. Els coparticeps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 
participacions de les obligacions tributàries de les mencionades Entitats. 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzessin els actes jurídics de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries dels seus representats respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a. Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b. Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c. En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 
tributàries pendents en la data de cessament. 
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb allò previst en la Llei General 
Tributària. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
Estaran exempts de la present taxa: 
a. L’ús dels Equipaments Esportius Municipals per a activitats organitzades o patrocinades per 
l’Ajuntament de Martorell. 
b. L’ús dels Equipaments Esportius Municipals per a activitats escolars. 
c. Les entitats esportives sense ànim de lucre que reuneixin els següents requisits, i sempre prèvia 
aprovació per part del òrgan competent de l’ens gestor dels serveis: 
i.  L’entitat ha d’ésser de la Vila de Martorell. 
ii. L’entitat haurà d’estar degudament legalitzada, motiu pel que haurà d’aportar el número de 
registre d’entitat atorgat pel Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport, i el número de 
registre d’entitats del Registre de l’Ajuntament de Martorell. 
iii. L’entitat haurà de justificat la seva participació en les competicions oficials corresponents. 
Per tal d’optar a la exempció de la present taxa, és imprescindible presentar a la Secretaria de l’ens 
gestor del servei, una instància degudament raonada adreçada a la Presidència de l’ens gestor del 
servei, adjuntant la documentació acreditativa dels requisits esmentats. 
 
Bonificacions pels abonats i inscrits als serveis esportius de l’’ens gestor del servei: 
a. Les famílies empadronades a Martorell que sumin un número de més de dos persones 
abonades als serveis esportius de l’’ens gestor del servei, tindran dret a un reducció del 50% sobre la 
tercera i successives quotes mensuals d’abonament, aquesta reducció s’aplicarà sobre les quotes de 
menys import de les que siguin d’aplicació. 
b. Les persones empadronades a Martorell tindran una bonificació sobre les taxes. Aquesta 
bonificació s’especifica a l’article 6è i per a cada taxa. 
c. Per tal d’optimitzar la gestió dels recursos i els serveis de l’’ens gestor del servei,  l’òrgan 
competent, podrà acordar la realització de campanyes promocionals de les diferents activitats 
esportives amb la reducció de la quota d’inscripció i/o mensual. 
d. Seran objecte d’estudi per  l’òrgan competent, i a proposta del Departament  Serveis Social, les 
situacions d’aquelles famílies que justifiquin degudament la insuficiència econòmica pel pagament de la 
quota establerta, poden ser aplicades exempcions o bonificacions en el percentatge que es determini a 
cada cas proposat. 
e. Les persones empadronades a Martorell en situació d’atur gaudiran durant el període de temps 
en que es perllongui aquesta situació d’una bonificació del 50% de les quotes que li serien d’aplicació. 
f. Els membres de famílies nombroses i monoparentals empadronades a Martorell gaudiran d’una 
bonificació del 50% de les quotes que els serien d’aplicació. 
g. Les persones empadronades a Martorell, més grans de 64 anys, jubilades o pensionistes, 
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gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d’utilització del Centre Integral d’Esport i Salut 
h. Les persones empadronades a Martorell que pateixin alguna discapacitat amb un grau reconegut 
igual o superior al 65% gaudiran d’una bonificació del 50% en les quotes d’abonament, excepte en la de 
pensionista/jubilat. Tanmateix, per a les persones empadronades a Martorell que pateixin alguna 
discapacitat amb un grau reconegut inferior al 65%, l’òrgan competent i a proposta del departament de 
serveis socials podrà aplicar bonificacions que no podran ser superiors al 50%. 
 
Les bonificacions establertes en el present article no són acumulables a excepció feta de la establerta a 
la lletra b. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes següents: 
 
1. Abonat infantil: Aquesta taxa s’aplicarà als nens i nenes fins a 14 anys d’edat i dóna dret a la 
utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu 
Torrent de Llops i a la reserva de plaça en les activitats dirigides aplicant les taxes destinades a abonats. 
 Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
1.1. Inscripció 63,00 € 47,50 % 33,00 € 
1.2. Quota mensual 19,00 € 34,21 % 12,50 € 
 
 
2. Abonat jove: Aquesta taxa s’aplicarà a persones des dels 15 als 25 anys d’edat. Dóna dret a la 
utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu 
Torrent de Llops i a la reserva de plaça en una de les activitats dirigides destinades a les persones del seu 
grup d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats.  
 Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
2.1. Inscripció 63,00 € 36,51 % 40,00 € 
2.2. Quota mensual 31,50 € 36,51 % 20,00 € 
 
 
3. Abonat adult: Aquesta taxa s’aplicarà a persones a partir dels 26 anys d’edat i dóna dret a la 
utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu 
Torrent de Llops i a la reserva de plaça en les activitats dirigides destinades a les persones del seu grup 
d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats.  
 Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
3.1. Inscripció 63,00 € 31,66 % 43,00 € 
3.2. Quota mensual 35,00 € 34,29 % 23,00 € 
 
 
4. Abonat gent gran: Aquesta taxa s’aplicarà a persones més grans de 64 anys d’edat. Dóna dret a 
la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu 
Torrent de Llops, a la reserva de plaça en les activitats dirigides destinades a les persones del seu grup 
d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats i a accedir dos dies a la setmana fins a les 16’00 hores al 
Centre Integral d’Esport i Salut. 
 Empadronats a Martorell 
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 Bonificació  
4.1. Inscripció 63,00 € 73,81 % 16,50 € 
4.2. Quota mensual 35,00 € 74,29 % 9,00 € 
 
 
5. Abonat pensionista/jubilat: Aquesta taxa s’aplicarà a persones titulars del benefici d’una 
pensió. Dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del 
Complex Esportiu Torrent de Llops, a la reserva de plaça en les activitats dirigides destinades a les 
persones del seu grup d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats i a accedir dos dies a la setmana 
fins a les 16’00 hores al Centre Integral d’Esport i Salut. 
 Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
5.1. Inscripció 63,00 € 73,81 % 16,50 € 
5.2. Quota mensual 35,00 € 74,29 % 9,00 € 
 
6. Abonat total: Aquesta taxa dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina 
d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops, a la reserva de plaça en les 
activitats dirigides destinades a les persones del seu grup d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats 
i a accedir dos dies a la setmana al Centre Integral d’Esport i Salut. 
 Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
6.1. Inscripció 63,00 € 30,15 % 44,00 € 
6.2. Quota mensual 47,00 € 34,04 % 31,00 € 
 
 
 
7. Utilització Complex Esportiu “La Vila”: Aquesta taxa dóna dret a la utilització dels espais 
esportius i complementaris del C.E. La Vila i la piscina d’estiu. 
 Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
7.1. Inscripció. 63,00 € 47,62 % 33,00 € 
7.2. Quota mensual  35,00 € 42,86 % 19,50 € 
 
 
 
8. Utilització Pista d’Atletisme del Complex Esportiu “Torrent de Llops”: Aquesta taxa dóna dret 
a la utilització de la pista d’atletisme del Complex Esportiu del Torrent de Llops. 
 Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
8.1. Inscripció  45,00 € 47,77 % 23,50 € 
8.2 Quota mensual  25,00 € 62,00 % 9,50 € 
 
 
9. Utilització Centre Integral d’Esport i Salut (CIES): Aquesta taxa dóna dret a l’accés al CIES en la 
franja horària seleccionada, a la participació a les activitats que s’hi realitzin, a la piscina d’estiu, a la 
pista d’atletisme de C.E. Torrent de Llops, al C.E. La Vila i a la reserva de plaça en una activitat dirigida 
aquàtica aplicant les taxes destinades a abonats. 
9.1.Inscripció Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
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9.1. No abonats als serveis esportius. 85,00 €  57,94 % 35,00 € 
9.2. Quota mensual  
(de dilluns a divendres amb accés abans de les:) Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
9.2.1. 8.00 h. 47,00 € 34,04 % 31,00 € 
9.2.2. 13.00 h. 49,00 € 34,69 % 32,00 € 
9.2.3. 16.00 h. 50,00 € 34,00 % 33,00 € 
9.2.4. 17.00 h. 53,00 € 33,96 % 35,00 € 
9.2.5. 18.00 h. 56,00 € 33,93 % 37,00 € 
9.2.6. 19.00 h. 60,00 € 31,66 % 41,00 € 
9.2.7. 20.00 h. 71,00 € 36,62 % 45,00 € 
9.2.8. Qualsevol hora 80,00 € 40,00 % 48,00 € 
9.3. Quota mensual  
(cap de setmana) Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
 Qualsevol hora 32,00 € 34,38 % 21,00 € 
9.4. Quota mensual  
(de dilluns a divendres + cap de setmana amb accés abans de les:) Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
9.4.1. 8.00 h. 56,00 € 33,93 % 37,00 € 
9.4.2. 13.00 h. 58,00 € 34,48 % 38,00 € 
9.4.3. 16.00 h. 59,00 € 33,90 % 39,00 € 
9.4.4. 17.00 h. 62,00 € 33,87 % 41,00 € 
9.4.5. 18.00 h. 65,00 € 33,85 % 43,00 € 
9.4.6. 19.00 h. 69,00 € 33,85 % 47,00 € 
9.4.7. 20.00 h. 80,00 € 36,25 % 51,00 € 
9.4.8. Qualsevol hora 90,00 € 40,00 % 54,00 € 
9.5. Entrada puntual  20,00 € 
9.6. Entrada puntual abonat CIES fora del seu horari 3,00 € 
9.7. Entrada puntual acompanyant un abonat CIES 6,00 € 
9.8. Servei programació wellness amb suport informàtic 20,00 € 
 
 
10. Activitat dirigida infantil sense competició esportiva: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació 
en les activitats dirigides sense competició esportiva adreçades a nens i nenes fins a 14 anys d’edat, 
exceptuant les activitats aquàtiques. 
10.1.Inscripció Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
10.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 €  0,00 € 
10.1.2. No abonats als serveis esportius. 63,00 €  57,94 %  26,50 € 
10.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 150 i 180 minuts) Empadronats a 
Martorell 
 Bonificació  
10.2.1. Abonats als serveis esportius. 
10.2.1.1. Primera activitat 0,00 €  0,00 € 
10.2.1.2. Per cada nova activitat  6,50 € 46,15 % 3,50 € 
10.2.2. No abonats als serveis esportius. 19,00 € 44,74 % 10,50 € 
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11. Activitat dirigida infantil amb competició esportiva: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació 
en activitats dirigides amb competició esportiva adreçades a nens i nenes fins a 14 anys d’edat, 
exceptuant les activitats aquàtiques. 
11.1.Inscripció Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
11.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 €  0,00 € 
11.1.2. No abonats als serveis esportius. 63,00 € 57,94 % 26,50€ 
11.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 150 i 200 minuts) Empadronats a 
Martorell 
 Bonificació  
11.2.1. Abonats als serveis esportius. 
11.2.1.1. Primera activitat 5,25 € 36,00 % 3,20 € 
11.2.1.2. Per cada nova activitat 15,00 € 36,67 % 9,50 € 
11.2.2. No abonats als serveis esportius. 24,00 € 41,67 % 14,00€ 
 
 
12.  Activitat dirigida per a pares o mares i fills: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en 
activitats dirigides, excepte les activitats aquàtiques, en que pel seu desenvolupament hagi de participar 
un nen acompanyat del seu pare o la seva mare. 
12.1.Quota mensual per cada hora de classe: Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
12.1.1. Abonats als serveis esportius. (s’aplicarà quan sigui abonat el nen/a o el pare o la mare)
 11,50 € 40,91 % 6,50 € 
12.1.2. No abonats als serveis esportius. 15,75 € 36,51 % 10,00€ 
 
13. Activitat dirigida joves i adults: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en activitats dirigides, 
no aquàtiques, adreçades a persones 15 a 64 anys d’edat amb un màxim de dues hores de durada 
setmanals. 
13.1.Inscripció Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
13.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 €  0,00 € 
13.1.2. No abonats als serveis esportius. 63,00 € 31,75 % 43,00 € 
13.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 80 i 120 minuts) Empadronats a 
Martorell 
 Bonificació  
13.2.1. Abonats als serveis esportius. 
13.2.1.1. Primera activitat 0,00 €  0,00 € 
13.2.1.2. Per cada nova activitat 11,50 € 43,48 % 6,50 € 
13.2.2. No abonats als serveis esportius. 35,00 € 42,86 % 20,00 € 
 
14. Activitat Física Gent Gran: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en activitats dirigides, no 
aquàtiques, adreçades a persones més grans de 64 anys d’edat amb un màxim de dues hores de durada 
setmanals:  
14.1. Inscripció Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
14.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 €  0,00 € 
14.1.2. No abonats als serveis esportius. 63,00 € 75,00 % 15, 75€ 
14.2. Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 80 i 120 minuts) Empadronats a 
Martorell 
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 Bonificació  
14.2.1. Abonats als serveis esportius. 3,20 € 53,13 % 1,50 € 
14.2.2. No abonats als serveis esportius. 35,00 € 82,86 % 6,00 € 
 
15. Activitat dirigida aquàtica: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en activitats dirigides 
aquàtiques, excepte cursets de natació, amb un màxim de dues sessions setmanals: 
15.1. Inscripció Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
15.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 €  0,00 € 
15.1.2. No abonats als serveis esportius. 63,00 € 50,00 % 33,00 € 
15.2. Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 90 i 100 minuts) Empadronats a 
Martorell 
 Bonificació  
15.2.1. Abonats als serveis esportius. 
15.2.1.1. Primera activitat 0,00 €  0,00 € 
15.2.1.2. Per cada nova activitat 11,50 € 43,48 % 6,50 € 
15.2.2. No abonats als serveis esportius. 35,00 € 42,86 % 20,00 € 
 
 
16. Cursets de Natació: 
16.1. Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 90 i 100 minuts) Empadronats a 
Martorell 
 Bonificació  
16.1.1. Menors de 3 anys (acompanyats de una persona adulta) 
16.1.1.1. Abonats als serveis esportius. (s’aplicarà quan sigui abonat el nen o bé la persona que 
l’acompanyi) 46,00 € 28,26 % 33,00 € 
16.1.1.2. No abonats als serveis esportius. 82,00 € 34,15 % 54,00 € 
16.1.2. De 3 a 5 anys i de més de 14 a 64 anys d’edat 
16.1.2.1. Abonats als serveis esportius. 41,00 € 35,37 % 26,50 € 
16.1.2.2. No abonats als serveis esportius. 64,00 € 32,81 % 43,00 € 
16.1.3. De 6 a 14 anys d’edat 
16.1.3.1. Abonats als serveis esportius. 41,00 € 43,90 % 23,00€ 
16.1.3.2. No abonats als serveis esportius. 64,00 € 50,00 % 32,00 € 
 
 
17. Cursets de Natació Gent Gran: S’aplicarà a aquelles persones que siguin més grans de 64 anys 
d’edat. 
17.1.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 90 i 100 minuts) Empadronats a 
Martorell 
 Bonificació  
17.1.1. Abonats als serveis esportius. 18,00 € 26,94 % 13,15 € 
17.1.2. No abonats als serveis esportius. 35,00 € 24,29 % 26,50 € 
 
 
18. Servei de medicina esportiva: 
Les persones que vulguin participar en les activitats esportives dirigides han de realitzar una revisió 
d’aptitud medico esportiva al Servei de Medicina Esportiva del ens gestor del servei, de conformitat amb 
els següents criteris: 
• De 0 a 6 anys d’edat: A requeriment dels pares o tutors i únicament en el cas de que els 
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antecedents clínics ho facin aconsellable. 
• 7 anys d’edat: En complir els set anys d’edat és obligatori  que els nen o nena realitzi la revisió 
d’aptitud medico esportiva. 
• De 7 a 17 anys d’edat:  És obligatori per participar de les activitats dirigides realitzar la revisió 
d’aptitud mèdic esportiva,en el moment de donar-se d’alta, i renovar-la com a mínim cada dos anys i 
sempre que es modifiquin les circumstàncies de l’estat de salut dels usuaris. 
• Des dels 18 anys d’edat: És obligatori per participar de les activitats dirigides realitzar la revisió 
d’aptitud mèdic esportiva,en el moment de donar-se d’alta, i renovar-la sempre que es modifiquin les 
circumstàncies de l’estat de salut dels usuaris. 
 
Tots els usuaris de les activitats dirigides resten obligats a passar la corresponent revisió d’aptitud mèdic 
esportiva quan així siguin requerits pel servei de medicina de l’esport del ens gestor del servei. 
Per gaudir d’aquest servei cal que l’usuari utilitzi l’horari programat pel servei de medicina de l’activitat 
física i de l’esport del ens gestor del servei. En el cas de no presentar-se haurà d’abonar integrament 
l’import establert del servei no utilitzat, així com l’import de la nova programació. 
 
• En el cas de que qualsevol persona desitgi  realitzar la revisió d’aptitud medico esportiva a 
qualsevol altre servei de medicina, haurà de recollir el formulari  a una de les oficines d’informació de 
l’ens gestor del servei i retornar-lo degudament emplenat (en tots els seus apartats), amb la signatura 
del metge que l’hagi realitzat. 
18.1.Reserva per a revisió d’aptitud física per a la pràctica de l’activitat física i esportiva Empadronats a 
Martorell 
 Bonificació  
18.1.1. Abonats als serveis esportius. 41,00 € 35,37 % 26,50 € 
18.1.2. No abonats als serveis esportius. 62,00 € 37,48 % 40,00 € 
18.2.Reserva per a visita o consulta Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
18.2.1. Abonats als serveis esportius. 25,00 € 34,00 % 16,50 € 
18.2.2. No abonats als serveis esportius. 42,00 € 34,52 % 27,50 € 
 
 
19. Servei de fisioteràpia: 
19.1.Per sessió Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
19.1.1. Abonats als serveis esportius. 33,50 € 34,33 % 22,00 € 
19.1.2. No abonats als serveis esportius. 47,00 € 34,04 % 31,00 € 
 
 
20. Taxa de Manteniment de Inscripció: Aquesta taxa s’aplicarà prèvia sol•licitud de l’usuari, dóna 
dret a conservar la vigència de la inscripció, amb la renúncia voluntària i temporal a la utilització de les 
activitats i serveis. 
20.1. Quota mensual: 50% de la mensualitat. 
 
 
21. Escola Esportiva d’Estiu: 
(4 setmanes d’activitat) Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
21.1. Abonats als serveis esportius. 370,00 € 85,81 % 52,50 € 
21.2. No abonats als serveis esportius. 370,00 € 76,76 % 86,00 € 
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22. Activitats dirigides infantils intensives d’estiu: 
(Per 4 hores diàries i 4 setmanes d’activitat) Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
22.1. Abonats als serveis esportius. 370,00 € 56,76 % 160,00 € 
22.2. No abonats als serveis esportius. 370,00 € 50,00 % 185,00 € 
 
 
23. Entrada a Complex Esportiu La Vila i Piscina d’Estiu: Aquesta taxa s’aplicarà al Complex 
Esportiu La vila i a la piscina municipal d’estiu, i dóna dret a l’accés a l’equipament a on s’hagi fet efectiu 
el pagament. 
Més grans de 5 anys d’edat: 
23.1. De dilluns a divendres 6,50 € 
23.2. Dissabtes, diumenges i festius 9,50 € 

23.3. Entrada puntual acompanyat d’un abonat  

 De dilluns a divendres 4,00 € 

 Dissabtes, diumenges i festius 6,00 € 

       
 
24. Utilització Pista de tennis de pala i frontó: 
24.1. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,00 € 
 
 
25. Utilització Pista Esportiva Coberta: 
25.1. Preu hora 55,00 € 
25.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 
 
26. Utilització Pista Esportiva Descoberta: 
26.1. Preu hora 40,00 € 
26.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 
 
27. Utilització Carrer de la Piscina Municipal Coberta:  24,00 € per hora. 
 
 
28. Utilització Camp de Futbol: 
28.1. Preu hora 66,00 € 
28.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 
29. Utilització Gimnàs:       24,00 € per hora. 
 
30. Utilització casquet de bany: Per jornada de bany:  3,40 € 
 
31. Utilització armariets vestidors amb clau (al mes)  10,00 € 
 
32. Utilització pilotes d’altres esports: 
32.1. Preu hora 4,40 € 
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32.2. Per pilota perduda o no retornada 20,00 € 
 
33. Utilització espais esportius per entitats no esportives: Es faculta al òrgan competent de l’ens 
gestor del servei per a la fixació a través de convenis dels imports a satisfer per les entitats sol•licitants. 
 
34. Utilització espais esportius per activitats no esportives: Es faculta al òrgan competent de l’ens 
gestor del servei per a la fixació a través de convenis dels imports a satisfer per les persones o entitats 
sol•licitants. 
 
35. Utilització espais publicitaris als equipaments esportius municipals: Es faculta al òrgan 
competent de l’ens gestor del servei per a la quantificació a través de convenis dels imports a satisfer 
per les persones o entitats sol•licitants. 
 
36. Abonament de temporada d’estiu per la utilització de les piscines municipals: 
Aquesta taxa dóna dret a la utilització de les piscines municipals en els horaris establerts pel bany durant 
la temporada d’estiu: 
 Empadronats a Martorell 
 Bonificació  
36.1. Abonament infantil: Aquesta taxa s’aplicarà als nens i nenes més grans de 5 anys i fins els 14 
anys d’edat 63,00 € 38,10 % 39,00 € 
36.2. Abonament jove: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones amb edats compreses entre els 15 i els 
25 anys. 105,00 € 56,90 % 45,25 € 
36.3. Abonament adult: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones amb edats compreses entre els 26 i els 
64 anys. 105,00 € 50,48 % 52,00 € 
36.4. Abonament gent gran: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones més grans de 64 anys d’edat
 105,00 € 79,05 % 22,00 € 
36.5. Abonament familiar: Aquesta taxa inclou tots els membres de la unitat familiar, excepte els fills 
més grans de 18 anys d’edat 263,00 € 64,64 % 93,00 € 
 
 
37. Taxa de reemissió de carnet:    3,40 € 
 
38. Taxa de reposició clau armariet     5,00 € 
 
39. Altres activitats organitzades amb caràcter eventual: És faculta a l’òrgan competent per a la 
quantificació de la taxa a aplicar a cadascuna d’aquelles activitats que amb caràcter eventual organitzi 
l’ens gestor del servei. 
 
40. Activitats formatives: Les activitats formatives que organitzi o co-organitzi l’ens gestor del 
servei, que per raó de les seves característiques no quedin recollides a la present ordenança, s’aplicaran 
els imports establerts pels organismes públics o federacions que expedeixin els certificats oficials 
d’assistència o titulacions a les que donin dret. 
• L’import de la inscripció es pagarà una sola vegada en el moment de donar-se d’alta com a 
abonat o a l’activitat desitjada. 
• Per activitats dirigides amb durada diferent a la prevista en cada taxa s’aplicarà l’import 
proporcional a la durada. 
• L’ens gestor del servei podrà signar convenis amb entitats, per regular les condicions 
d’utilització per part d’aquestes, dels equipaments esportius municipals, aquests convenis hauran 
d’ésser aprovats l’òrgan competent. 



 24 

 
 
Article 7è. Acreditament i període impositiu. 
1. La taxa per la utilització dels equipaments esportius municipals i la prestació de serveis de tipus 
esportiu s’acreditarà des del moment en que s’autoritzi l’esmentada utilització a la persona o entitat 
interessada. 
 
2. La gestió i administració de l’esmentada taxa s’efectuarà mitjançant l’ens gestor del servei, de 
la forma següent: 
2.1. La utilització dels equipaments esportius municipals amb caràcter eventual, en el moment 
d’efectuar la reserva. 
2.2. La utilització dels Serveis Esportius Municipals i dels equipaments esportius municipals de 
manera regular, mensualment per mesos avançats. 
2.3. Quan la sol•licitud d’inscripció als serveis esportius s’efectuí amb data posterior al dia 1 dels 
mes en curs, l’import a pagar d’aquella mensualitat serà el proporcional als dies naturals que li resten al 
mes, de la quota mensual aplicable. 
2.4. L’obligació de contribuir s’extingeix mitjançant sol•licitud per escrit de causar baixa com a 
usuari dels serveis esportius i tindrà efectes el dia 1 del mes següent al de la seva presentació. 
2.5. L’obligació de contribuir també podrà extingir-se per acord de l’òrgan competent de l’ens 
gestor del servei de cancel•lar el dret d’utilització dels equipaments esportius municipals o dels serveis 
esportius a aquelles persones que no compleixin les normes d’utilització establertes. 
2.6. L’incompliment de l’obligació de contribuir comportarà la suspensió dels drets d’utilització dels 
equipaments esportius municipals i dels serveis esportius. 
2.7. No s’admetrà cap sol•licitud d’inscripció als serveis esportius municipals o de reserva 
d’utilització dels equipaments esportius municipals a qualsevol persona o entitat que, en el moment de 
formular la sol•licitud, tingui pendent de pagament qualsevol import a l’ens gestor del servei. 
 
 
Article 8è Règim de declaració i ingrés. 
Quan és sol•liciti la prestació del servei regulat en aquesta taxa, el subjecte passiu presentarà davant de 
l’ens gestor del servei declaració-liquidació segons el model determinat pel mateix, i efectuarà el 
corresponent ingrés davant de l’esmentat organisme autònom. 
 
 
Article 9è. Infraccions i sancions. 
Les infraccions i sancions en material tributària es regiran per allò disposat en la Llei General Tributària i 
en la seva normativa de desenvolupament. 
 
 
Disposició addicional. 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang legal que 
afectin a qualsevol element d’aquesta taxa seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta 
Ordenança. 
 
 
Disposició transitòria. 
 
Els abonats jove, adult, gent gran, pensionista i total amb antiguitat anterior al dia 1 d’abril de 2011 
continuaran gaudint en la seva modalitat d’abonament de la possibilitat d’accedir al CIES dos dies a la 
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setmana, mentre no es donin de baixa de la modalitat d’abonament que tenien. 
 
Els inscrits a activitats dirigides o d’ús d’altres equipaments esportius amb antiguitat anterior al dia 1 
d’abril de 2011, que hagin fet o facin el canvi a alguna modalitat d’abonament abans del dia 31 d’agost 
de 2011, gaudiran dels mateixos drets d’accés al CIES que els abonats esmentats al paràgraf anterior.i 
amb les mateixes condicions que aquells. 
 
 
Disposició final 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en sessió del dia XX de 
juliol de 2011 i que ha quedat aprovada definitivament en data xx de xxxxxxxx de 2011, entrarà en vigor 
a partir del dia 1 d’octubre de 2011, i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
Última modificació aprovada pel Ple el 15/02/06. 
Última modificació aprovada pel Ple el 20/10/08. Aprovació definitiva 1/12/08. Tot el redactat. 
Última modificació aprovada pel Ple el 18/10/10. Aprovació definitiva 15/12/10. Canvi títol, canvi 
“patronat” per “ens gestor del servei” i canvi “Consell Rector” per “òrgan competent”.” 
 

        Segon: Exposar al públic l'acord d’aprovació provisional de la modificació de 
l’Ordenança fiscal número 19, mitjançant anunci inserit al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a un diari dels de major 
difusió de la província, durant trenta dies a comptar des del següent al de la darrera de 
les publicacions. En aquest termini les persones interessades poden examinar 
l'expedient  i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut  el 
període d’exposició pública sense haver-se formulat reclamacions, l’acord d’aprovació 
provisional esdevindrà definitiu,  sense necessitat d'un nou acord plenari. 
 
        Tercer: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar en el Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona l'acord definitiu i el  text íntegre de la modificació de 
l’Ordenança fiscal esmentada. 
 
        Quart: Prendre el compromís de revisar l’Ordenança fiscal número 19 com a molt 
tard el mes de juliol de l’any 2012. 
 
         Cinquè: Notificar aquest acord als departaments municipals d’intervenció i gestió 
tributària, així com a la direcció del Patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones de Martorell. 
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DICTÀMENS DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 

         5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS, AMB EFECTES 
DES DE L’1 DE GENER DE 2011, DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS, NETEJA I REG DE LA VIA PÚBLICA SUBSCRIT AMB L’EMPRESA 
URBASER, S.A. 
  
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 11 de juliol de 2011. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: l’empresa URBASER, SA que és 
l’adjudicatària del servei de gestió de residus urbans, neteja i reg de la via pública de 
Martorell, va sol.licitar la revisió de preus del contracte amb efectes de l’1 de gener de 
2011. L’esmentada concessionària va negociar un conveni laboral amb el personal 
adscrit al contracte amb vigència per als anys 2007-2011, ambdós inclosos, en el qual 
es preveu un increment salarial equivalent a l’IPC anual més 2,5 punts. El referit 
conveni es va signar en data 13 de juliol de 2007 i va ser publicat al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 7 de desembre de 2007. La Junta de Govern Local, 
mitjançant acord de data 9 de maig de 2007, va manifestar la conformitat de 
l’Ajuntament de Martorell en la negociació de l’increment salarial anteriorment 
esmentat, i va disposar la realització dels tràmits necessaris per tal de modificar el 
contracte subscrit amb l’empresa URBASER, a fi i efecte de mantenir l’equilibri 
econòmic de la concessió.  
En data 2 de maig de 2011 l’enginyer municipal ha informat favorablement la sol.licitud 
de revisió de preus de l’empresa URBASER, SA per a l’any 2011; la Intervenció de 
fons ha emès informe sobre l’existència de consignació pressupostària adequada i 
suficient per a fer front a aquesta despesa i, per tant, es posa en consideració d’aquest 
Ple, de tots vostès, l’aprovació de la revisió del preu del contracte. 
 
- Sotmesa l’esmentada proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 
L’empresa URBASER, S.A., adjudicatària del servei de gestió de residus urbans, 
neteja i reg de la via pública de Martorell, en data 9.3.2011 (registre d’entrada núm. 
1427) va sol·licitar la revisió del preu del contracte, amb efectes des del dia 1 de gener 
de 2011. 
 
L’esmentada concessionària va negociar un conveni laboral amb el personal adscrit al 
contracte, amb vigència per als anys 2007-2011, ambdós inclosos, en el qual es 
preveu un increment salarial equivalent a l’IPC anual més 2,5 punts.  El referit conveni 
es va signar en data 13 de juliol de 2007 i va ser publicat al DOGC núm. 5024, de 
7/12/2007. 
 
La Junta de Govern Local, mitjançant acord de data 9 de maig de 2007, va manifestar 
la conformitat de l’Ajuntament de Martorell a la negociació de l’increment salarial 
anteriorment esmentat, i va disposar la realització dels tràmits necessaris per tal de 
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modificar el contracte subscrit amb l’empresa Urbaser, S.A. a fi i efecte de mantenir 
l’equilibri econòmic de la concessió. 
 
En data 2 de maig de 2011 l’enginyer municipal ha informat favorablement la sol·licitud 
de revisió de preus de l’empresa URBASER, S.A. per a l’any 2011. 
 
La intervenció de fons ha emès informe sobre l’existència de consignació 
pressupostària adequada i suficient per a fer front a la despesa. 
 
Atès allò que s’estableix a la clàusula 33a. del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte de referència; la Disposició transitòria primera de la 
Llei 30/2007, de 30 de novembre, de Contractes del Sector Públic; i l’article 103 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes de les administracions públiques. 
 
        Primer: Aprovar la revisió del preu del contracte per a la prestació del servei de 
gestió dels residus sòlids urbans, neteja i reg de la via pública al municipi de Martorell 
en els termes recollits a l’informe tècnic de l’enginyer municipal de data 2 de maig de 
2011, i conforme al següent quadre: 
 

 €/any 
Personal 

 

€/any 
Consums i altres 

€/any 
Amortitzacions 

€/any 
TOTAL 

CONTRACTE 

TOTAL 
2010 

 
1.338.876,82 

 
333.051,86 

 
113.312,12 

 
1.785.240,79 

Revisió 3,0%+2,5%       73.638,23 3,0%              9.991,56 0,00%               0 83.629,79 

TOTAL 
2011 

 
1.412.515,05 

 
343.043,42 

 
113.312,12 

 
1.868.870,59 

IVA 8%                  113.001,20 27.443,47 9.064,97 149.509,64 

 
TOTAL 
CÀNON 
2011 

 
 

1.525.516,25 

 
 

370.486,89 

 
 

122.377,09 

 
 

2.018.380,22 

 

        Segon: Com a conseqüència  de l’esmentada revisió,  el preu del contracte 
queda fixat en la quantitat de 2.018.380,22 Euros/any, IVA inclòs, amb efectes des 
de l’1 de gener de 2011. 
 
        Tercer: Abonar a l’empresa URBASER, S.A. la quantitat de 45.160,08 Euros, 
IVA inclòs, en concepte d’endarreriments corresponents al període comprès entre l’1 
de gener i el 30 de juny de 2011. 
 
        Quart: Traslladar el present acord a l’empresa URBASER, S.A. i als 
departaments de Serveis Municipals i Intervenció de Fons, pel seu coneixement i als 
efectes procedents. 
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         6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE 
RESIDUS MUNICIPALS, NETEJA I REG DE LA VIA PÚBLICA SUBSCRIT AMB 
L’EMPRESA URBASER, S.A., PER TAL D’INCORPORAR AL SERVEI DOS 
VEHICLES MARCA PIAGGIO. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 11 de juliol de 2011. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: com vostès saben, com a conseqüència 
del plec de condicions i de l’adjudicació del contracte de residus sòlids i recollida 
d’escombraries, l’empresa URBASER és l’adjudicatària, en el contracte d’adjudicació 
hi ha inclòs i adscrit un personal, uns vehicles i uns serveis determinats. Com a 
conseqüència d’un informe emès per l’enginyer municipal en data 10 de gener de 
2011, relatiu a la proposta d’incorporació al contracte de gestió de residus municipals, 
neteja i reg de la via pública, del qual n’és adjudicatària l’empresa URBASER de dos 
vehicles marga Piaggio, el contingut literal del qual és: Camions Piaggio contracte 
Urbaser.doc serveis urbans, medi ambient i via pública, degut a la necessitat 
d’incorporar al contracte de gestió de residus, neteja i reg de la via pública dins del 
terme municipal de Martorell aquests dos vehicles per anar netejant les plataformes 
davant dels vehicles que buiden els contenidors, l’empresa URBASER va adquirir i 
posar en funcionament dos vehicles Piaggio model Porter Efi 1.3, com tenen vostès a 
la documentació, a partir de la data 1 de març de 2010. S’ha establert per a la seva 
amortització 10 anys, per tant s’han d’incorporar aquests dos vehicles dins del 
contracte per tant això no és una aprovació ni revisió de preus com era l’anterior punt, 
sinó que és una modificació no substancial del contracte adjudicat a l’empresa 
URBASER, i és el que es posa avui a la seva disposició. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: incorporar aquests vehicles per part de 
l’empresa implicarà un augment de cost del contracte i que malgrat tot això aquest és 
el peatge que hem de pagar per certes actituds incíviques per molt que vulguem incidir 
amb un tema d’educació ciutadana dels usos correctes dels contenidors. Evidentment 
acceptaríem més de bon grat mesures que impliquin realment la millora del servei; 
caldria potser optimitzar horaris, tothom recorda en horari escolar, doncs se’ns fa difícil 
als convilatans acceptar que passis a les 9 del matí o 2/4 de 9 o ¾ de 9 i hi hagi 
carrers col·lapsats pels cotxes, aquest seria un tema, el tema dels horaris, els sorolls 
evidentment a la nit i amb hora punta. I també el que potser caldria ampliar o estaria 
bé, propostes que vagin a favor per exemple d’eliminar les pudors, sobretot ara a 
l’estiu per les males neteges o neteges incompletes dels cubs on descansen els 
contenidors. No sé si caldria revisar la freqüència o si potser caldria demanar als 
tècnics que es pronunciessin sobre això. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: per una banda estem d’acord amb el company 
d’Esquerra Republicana, jo crec que des del temps que fa que aquest nou sistema de 
recollida està en marxa, potser estaria bé poder dedicar una sessió a valorar qüestions 
com aquestes que ell ha aportat, i altres que segurament tots recollim amb els veïns, 
relacionades no només amb el servei en general sinó en qüestions més concretes dels 
mateixos contenidors i altres que tots segurament hem rebut. 
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I d’altra banda pel què fa al punt en concret, estem d’acord, ja ho vam manifestar, ja ho 
vam poder parlar a la Comissió Informativa, que la diferència de preu actual que 
existeix encara entre els vehicles elèctrics i els vehicles amb altres combustibles doncs 
és molt elevada, però sí també reiterem aquí, ho vam fer l’altre dia allà, creiem que 
estaria bé poder tirar endavant amb els tècnics municipals una proposta no només 
concreta d’alguns vehicles sinó de tota la flota. Poder treballar una proposta a llarg 
termini, a mig o a llarg termini, per poder aconseguir tenir una flota de vehicles que no 
només amb un criteri del cost de compra sinó també amb altres criteris de consum, de 
contaminació, de manteniment, etc, ens podien donar molts beneficis a tots els 
martorellencs. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: bé, qualsevol valoració i qualsevol 
aportació vingui del grup municipal que vingui és ben vinguda, només fer-los algunes 
consideracions. En primer lloc el tema de l’horari, l’horari nocturn, com vostè sap Sr. 
Bargués, incorpora uns “plus” de nocturnitat per una banda, per tant s’encareix el 
contracte, i per l’altra hi ha un problema de sorolls; és a dir, recordin que antigament a 
Martorell es recollien les escombraries, parlo de fa molts anys, al vespre i això, un dels 
motius del canvi, va ser que la gent es queixava perquè feien soroll a l’hora de recollir-
ho. La recollida d’escombraries es fa durant tot el matí, evidentment hi ha algun 
moment en que pot coincidir sobretot amb l’horari escolar que és quan, no només pels 
vehicles d’escombraries sinó per l’entrada de les escoles, és quan es col·lapse més la 
mobilitat interna de Martorell; hem intentat solventar-ho parcialment perquè totalment 
és difícil modificant alguns trajectes, i ara provablement ens puguem trobar algun 
camió però no els mateixos que ens trobàvem abans, això pel què fa a l’horari. 
La nova incorporació de vehicles deia vostè Sr. Bargués que encaria el servei, sí, 
evidentment encareix el servei però, fixi-s’hi bé, hem parlat d’incorporar dos vehicles, 
no hem parlat d’incorporar els xofers d’aquests vehicles; perquè els xofers d’aquests 
vehicles, el personal adscrit al contracte adjudicat a l’empresa Urbaser, venen de 
l’estalvi amb el nou sistema. Recordin vostès que abans amb els camions de recollida 
d’escombraries hi anaven dues persones, ara només hi va una persona, amb l’estalvi, 
amb l’optimització dels recursos humans, és a dir, d’aquestes persones, són les 
persones que tenen tant amb retén com seran els conductors d’aquests dos vehicles 
Piaggio. 
Quant a les pudors el que sí li puc assegurar és que fa molta menys pudor a l’estiu 
aquest tipus de contenidors que els anteriors contenidors, això suposo que és 
contrastable i que tots els que viuen a Martorell ho hem pogut viure; a banda també és 
cert que a l’estiu les escombraries, només falta que vostè algun dia o jo a casa ens 
deixem per treure els diferents cubells d’escombraries que tenim i veurem com a l’estiu 
es generen més olors que a la resta de l’any. 
Quant a qüestions concretes estic totalment d’acord amb el Sr. Gómez, si volen un dia 
podem fer una sessió, aprofitant que ha entrat en marxa el nou sistema, que ja porta 
un cert temps, que hem anat corregint sobre la marxa alguns dels defectes inicials del 
sistema. Posàvem en marxa un nou sistema i per tant es preveia que hi hauria alguna 
dificultat, jo fins i tot recordo les dues primeres setmanes que l’hàbit de les persones 
que treien les escombraries era el que era, i per tant jo recordo que hi havia unes 
bateries en concret  que s’apilava una pila de bosses d’escombraries i en canvi a dins 
el contenidor estava buit o pràcticament buit perquè la gent potser, tot i que es va fer 
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una campanya informativa jo crec que molt exhaustiva, no sabia com s’havia d’obrir o 
si hi havia alguna dificultat, ara això no passa, també “se hace camino al andar”, hem 
anat corregint algunes coses, hem anat informant, hem anat fent pedagogia i el que sí 
li puc dir és que aquest nou sistema el que ha fet és doblar la selectiva i reduir el 
rebuig, això per a nosaltres és un èxit des del punt de vista ja no econòmic, sinó 
ecològic, sostenible, impressionant, som dels pobles de Catalunya que més selectiva 
fem percentualment, evidentment. Per tant estem oberts a que fem una trobada, veiem 
entre tots plegats com funciona el sistema, si hi ha alguna aportació que vostès tinguin 
a fer i que puguem incorporar-la a la contracta, estic totalment obert a això.  
I quant als vehicles elèctrics, jo li vaig comentar Sr. Gómez, tant de bo tinguessin el 
mateix preu i poguéssim anar amb tots els vehicles elèctrics, la contracta en té alguns 
de vehicles elèctrics, concretament en té dos. El problema dels vehicles elèctrics 
encara és que valen més del doble que els convencionals, llavors canviar tota la flota 
de vehicles elèctrics, que fora el desig d’aquest regidor i crec que de tots els membres 
que estem aquí, de la flota ja no només de la recollida d’escombraries sinó de tota la 
flota de vehicles de l’ajuntament, tindria un cost molt elevat que potser en una altra 
tessitura econòmica o en un altre moment econòmic ens hem de plantejar tots plegats, 
i fer un esforç i dedicar una partida d’inversió concreta a canviar tots els vehicles de la 
flota o de les flotes de l’Ajuntament, em refereixo als de la brigada, als dels serveis 
tècnics, als dels serveis municipals, als de la recollida d’escombraries, als de la 
contracte de jardineria, tots ells, no li dic que no, seria el nostre objectiu, però hem 
d’entendre que ara estem en el moment que estem, també a l’ajuntament i per tant 
hem de primar un tema econòmic abans perquè sinó podrien arribar a ser 
insostenibles alguns serveis; però repeteixo estem oberts a veure’ns un dia tots 
plegats per revisar com funciona la recollida d’escombraries i la neteja viària de la via 
pública. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: al regidor Fonollosa li agraeixo la intervenció i 
l’aclariment, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta tot i així em sap greu que no 
hagi entès quan li he explicat el tema de la nocturnitat, no em referia que es fes amb 
horari nocturn sinó optimitzar els horaris, segur que hi ha molts contenidors fora de 
zones escolars a ¾ de 9 del matí, n’estic convençut, és simplement una planificació de 
rutes. Perquè el grup municipal d’Esquerra Republicana considera que el poble ens el 
mereixem molt net, i per això ara els contenidors soterrats evidentment fan menys 
pudor de la que feien abans però segueixen fent pudor; si el tema és: s’ha de passar 
un cop per setmana o s’ha d’augmentar la freqüència de neteja dels fosos això, si us 
plau, pregaria que es tingués en consideració. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: jo Sr. Bargués ja ho soc de justet eh però 
m’ha semblat que l’entenia perfectament, a vegades em costa però crec que aquesta 
vegada l’he entès a la primera. Miri amb el tema d’horaris o es recull de dia o es recull 
de nit, perquè no pots anar a l’abocador a la tarda; llavors si reculls de dia no reculls 
de nit, i si reculls de nit no reculls de dia. Li he explicat que hem modificat el trajecte de 
recollida d’escombraries precisament en les vies principals en horari escolar, m’ha fet 
l’efecte que l’entenia, no sé si vostè m’ha entès a mi, ja l’he entès però l’alternativa a 
no recollir de dia és recollir de nit. Recollir de nit què comporta?. Dues coses 
bàsicament: encarir el cost, augment de costos i sorolls gens desitjables perquè 
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aleshores els veïns dormint sentirien com el camió d’escombraries està recollint el 
contenidor. Per tant m’ha semblat que l’entenia sinó, escolti’m, jo estic a la seva 
disposició perquè m’ho torni a explicar i si convé em faci un esquema, ja li reconec que 
a vegades sóc una mica justet però m’ha semblat que aquesta vegada l’entenia 
perfectament.  
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 10 de gener de 2011 relatiu a la 
proposta d’incorporació al contracte de gestió de residus municipals, neteja i reg de la 
via pública dins del terme municipal de Martorell, del qual n’és adjudicatària l’empresa 
URBASER, S.A., de dos vehicles marca PIAGGIO, el contingut literal del qual és com 
segueix: 
 
“R/N.: Serveis urbans, medi ambient i via pública/ng 

camions PIAGGIO contrata urbaser.doc 
 

ASSUMPTE:  Informe referent a la proposta d’incorporació a la contrata de gestió de 
residus municipals, neteja i reg de la via pública dins del terme municipal de Martorell, 
gestionada per l’empesa URBASER, SA, de dos vehicles marca PIAGGIO, posats en 
servei a la contrata degut a la posada en funcionament el nou sistema de recollida 
amb contenidors soterrats. 
   

 
 
Degut a la necessitat d’incorporar a la contrata de gestió de residus municipals, neteja 
i reg de la via pública dins del  terme municipal de Martorell, dos vehicles PIAGGIO, 
per anar netejant les plataformes davant dels vehicles que buiden els contenidors, 
l’empresa URBASER va adquirir i posar en funcionament dos vehicles PIOGGIO 
model PORTER EFI 1.3, a partir de la  data d’1 de març de 2010. 
 
Hem establert un període d’amortització de 10 anys. 
 
Dades econòmiques: 
 

- Cost de compra: 12.918 € 
- Període d’amortització: 10 anys a partir d’1 de març de 2010. 
- Pendent d’amortitzar a 1 de gener de 2014 (8.852,47) (Annex 3). Data de 

finalització de la contrata amb Urbaser. 
 
S’adjunten els següents documents: 
 
Annex 1: Informe elaborat  per l’enginyer municipal José Castro el 14 de juliol de 2010 
sobre la definició del període d’amortització de 2 xassís IVECO i de PIAGGIO Porter 
adscrits a la contracta de servei de gestió de residus municipals i neteja i reg de la via 
pública, gestionada per l’empresa URBASER, SA,  amortització vehicles nous.doc. 

camions%20PIAGGIO%20contrata%20urbaser.doc
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Annex 2: Plec de Condicions Tècniques-Econòmiques i Facultatives del concurs 
convocat per l’Ajuntament de Martorell per a la contractació del servei de gestió de 
residus municipals, neteja i reg de la via pública. Article 6. 
 
Annex 3: Quadre d’amortització del Piaggio Porter amb número de bastidor 
ZAPS90PHW00000192  i matrícula  0581-GSV. 
 
 
Annex 4:  Quadre d’amortització del Piaggio Porter amb número de bastidor 
ZAPS90PHW00000192 i matrícula 9215-GSV. 
 
 
En base a l’exposat demano que s’aprovi la incorporació dels dos vehicles PIAGGIO a 
la contrata amb les condicions econòmiques de la documentació d’amortització que 
s’adjunta i es reconegui el deute de la quota corresponent als mesos d’abril, maig, 
juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre de 2010 que suma 
D=143,42 x 9 x 2 = 2.581,56 € i a partir de la certificació de gener de 2011 incrementar 
la contrata amb la quantitat de 143,42 x 2 = 286,84 €/mes  per  tal  d’anar  pagant 
l’adquisició i amortització dels esmentats dos vehicles PIAGGIO.                                                        
L’enginyer municipal: José Castro  Sánchez. Martorell,  10 de gener de 2011” 
 
Vistos els informes preceptius emesos per la secretaria i la intervenció de fons 
incorporats a l’expedient. 
 
Atès allò que s’estableix als articles 59, 101 i 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, 
de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques; i a l’article 275 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
        Primer: Aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servei públic de 
gestió dels residus sòlids urbans, neteja i reg de la via pública al municipi de Martorell 
en els termes recollits a l’informe tècnic de l’enginyer municipal de data 10 de gener de 
2011 transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 
  
        Segon: Com a conseqüència de la citada modificació contractual, l’empresa 
URBASER, S.A. percebrà la quantitat addicional de 286,84 Euros mensuals, IVA 
inclòs, amb efectes des del dia 1 d’agost de 2011. 
 
Tanmateix, l’empresa URBASER, S.A. percebrà en concepte d’endarreriments per 
l’expressada modificació contractual, pel període comprès entre l’1 d’abril de 2010 i el 
31 de juliol de 2011, la suma de 4.589,44 Euros. 
 
        Tercer: Traslladar el present acord a l’empresa URBASER, S.A. i als 
departaments de Serveis Municipals i Intervenció de Fons, pel seu coneixement i als 
efectes procedents. 
 



 33 

         7. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL 
ES VA NOMENAR UNA NOVA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ AMB EL 
TERME MUNICIPAL DE CASTELLVÍ DE ROSANES. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 11 de juliol de 2011. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: com vostès saben s’han nomenat no 
només aquesta sinó més d’una comissió per delimitar termes municipals, això ens ve 
dels termes municipals dels pobles termeners que ens demanen crear una comissió 
municipal, també conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, per arribar a acords 
per delimitar en algun cas conflictiu el terme municipal de Martorell. Aquesta comissió 
que estava nomenada inicialment, hi havia el Manel Caballero, el motiu que en parlem 
avui aquí és que es nomena aquesta nova comissió on hi ha el Sr. Alcalde, jo mateix, 
la regidora d’Ensenyament que és la Sra. Mercè Morera, que és qui substituiria en 
aquest cas el Manel Caballero; l’arquitecte municipal, el Joan Romagosa, i el Jaume 
Tramunt com a Secretari de la corporació. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 18 vots a favor i 2 abstencions 
formulades pels senyors XAVIER GÓMEZ REVUELTA i JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, acorda: 
 
En data 30 de juny de 2011 l’alcalde de l’Ajuntament de Martorell va dictar la resolució 
que a continuació es transcriu: 
 

“DECRET NÚM. 1053/2011 
 
Per acord plenari de data 17 de novembre de 2008 es va nomenar la comissió 
municipal de l’Ajuntament de Martorell en l’expedient de delimitació amb el terme 
municipal de Castellví de Rosanes, constituïda per: l’alcalde Sr. Salvador Esteve i 
Figueras, el regidor d’ordenació del territori, planificació urbanística, habitatge i obres 
públiques Sr. Xavier Fonollosa i Comas, el regidor de serveis urbans, medi ambient i 
via pública Sr. Manel Caballero i Boira, l’arquitecte municipal, Sr. Joan Romagosa i 
López, i el secretari de la Corporació, Sr. Jaume Tramunt Monsonet. 
 
L’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya, estableix: 
“Si durant la tramitació de l'expedient de delimitació es produeix la renovació del 
consistori degut a un procés d'eleccions municipals, s'ha de ratificar la comissió de 
delimitació territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació 
municipal per decret d'alcaldia, que amb posterioritat ha de ser ratificada pel ple, 
d'acord amb el que estableixen els apartats anteriors. Aquests acords s'han de 
comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini de 
quinze dies a comptar de l'endemà de la seva aprovació.” 
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Com l’expedient de delimitació amb el terme municipal de Castellví de Rosanes encara 
s’està tramitant, i el passat 11 de juny es va renovar la Corporació municipal, és 
d’aplicació el precepte transcrit. 
 
En conseqüència, 
 
HE RESOLT 
 
Primer.- Nomenar la nova comissió municipal de l’Ajuntament de Martorell en 
l’expedient de delimitació amb el terme municipal de Castellví de Rosanes, que estarà 
integrada per: l’alcalde Sr. Salvador Esteve i Figueras, pel regidor de planificació 
urbanística i serveis urbans Sr. Xavier Fonollosa i Comas, la regidora d’ensenyament, 
benestar social i salut, Sra. Mª. Mercè Morera i Santafé, l’arquitecte municipal, Sr. 
Joan Romagosa i López, i el secretari de la Corporació, Sr. Jaume Tramunt Monsonet. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple en la propera sessió que 
celebri.” 
 
  En compliment del que prescriu l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre,  
  
        Primer: Ratificar el decret de l’alcaldia més amunt transcrit, pel qual es va 
nomenar  la nova comissió municipal de l’Ajuntament de Martorell en l’expedient de 
delimitació amb el terme municipal de Castellví de Rosanes. 
 
        Segon: Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes. 
 
          8. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL, 
RELATIVA A LA CLAU 3, ZONA UNIFAMILIAR EN EDIFICACIÓ AÏLLADA. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 11 de juliol de 2011. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en sessió plenària celebrada el dia 16 de 
maig de 2011, és a dir, al Ple del mes de maig es va aprovar inicialment la Modificació 
del Pla general d’ordenació urbana, a l’àmbit de l’antic Pla parcial del Pla, 
concretament les claus 3a i 3b promoguda per aquest ajuntament. Aquesta Modificació 
puntual del Pla general, ja ho vam explicar en el Ple del mes de maig, respon a 
adequar la realitat, adequar els paràmetres urbanístics d’aquestes claus a la realitat 
física, perquè actualment moltes d’aquestes finques estan disconformes amb el 
planejament o fora d’ordenació, sense augmentar el volum, és a dir, sense augmentar 
el volum de sostre edificable es modifiquen aquestes claus bàsicament perquè els 
paràmetres urbanístics coincideixin amb la realitat física actual. 
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Aquest expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant els anuncis al Butllletí Oficial de la Província, al Diari Avui, i transcorregut el 
termini d’un mes assenyalat a l’efecte, del 30 de maig al 30 de juny de 2011, no s’ha 
formulat cap reclamació ni al·legació contra el mateix, tal com consta en el certificat del 
Secretari de la Corporació de data 4 de juliol de 2011. Per tant un cop s’ha fet 
l’aprovació inicial, ha transcorregut el termini d’al·legacions no havent-hi cap al·legació 
ni reclamació, es proposa a vostès, al Ple de la Corporació aprovar provisionalment la 
Modificació del Pla general d’ordenació urbana, a l’àmbit de l’antic Pla parcial del Pla 
pel què fa referència a les claus 3a i 3b. Un cop s’hagi aprovat provisionalment, com 
vostès saben i com quan es modifica qualsevol figura de planejament, un cop feta 
l’aprovació inicial i provisional per part de l’administració pública local, en aquest cas 
l’Ajuntament de Martorell, s’ha de donar trasllat a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona perquè faci l’aprovació definitiva. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: tot el què ajudi a millorar el que és l’ordenació 
urbana del municipi està bé i més encara quan hi ha veïns que a part dels 
disconformes hi havia gent que estava en conformitat i tenien certs problemes de 
regularització, tota aquesta empara legal que se li pot donar des d’aquesta Modificació 
el grup municipal d’Esquerra Republicana hi està d’acord.  
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: en referència a aquest punt de l’ordre del dia 
el grup Popular ja va manifestar abastament en el passat Ple del mes de maig, al fer 
l’aprovació inicial, el perquè consideràvem que aquesta modificació, que vostès ens 
proposen en aquests moments, doncs el perquè consideràvem que no era adient. Per 
tant avui no tornarem a repetir el debat que ja vam mantenir el passat mes de maig, 
aleshores nosaltres hi vam votar en contra, avui al fer l’aprovació provisional d’aquesta 
modificació el nostre vot per ser conseqüent amb el del mes de maig també serà en 
contra. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: nosaltres mantindrem el mateix posicionament 
que hem tingut en altres ocasions en relació a aquest punt. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: quan es va presentar aquest mateix punt en la 
seva aprovació inicial ja ens vam pronunciar. El nostre grup hi estaria molt d’acord 
perquè justament és un tema pendent, aquesta zona de Martorell que necessitava 
aquesta modificació puntual, sobretot pels veïns que volen fer reformes a casa seva, 
unes cases que ja tenen els seus anys i que es mereixien reformes; però 
malauradament en aquesta zona hi ha un tema pendent, un tema pendent que inclús 
es va portar per via jurídica, que fins que s’arregli aquest punt no podríem estar 
totalment d’acord, amb la qual cosa la nostra posició serà d’abstenció. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 12 vots a favor, 2 vots en contra 
dels senyors FRANCESC ARPAL I MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO, i                     
6 abstencions formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, 
MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES 
HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ REVUELTA i JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, acorda:            
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En sessió plenària celebrada el dia 16 de maig de 2011 es va aprovar inicialment la 
Modificació del Pla general d'ordenació urbana de Martorell a l’àmbit de l’antic Pla 
Parcial El Pla, claus 3a i 3b, promoguda per l’Ajuntament de Martorell. 
 
L’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini d'un mes, mitjançant 
anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  de data 30 de maig 
de 2011, al diari AVUI del dia 24 de maig de 2011, al tauler d’edictes i a la plana web 
municipal www.martorell.cat; transcorregut el termini d'un mes assenyalat a l'efecte, 
del 30 de maig al 30 de juny de 2011, ambdós inclosos, no s'ha formulat cap  
reclamació ni al·legació contra el mateix, tal com consta en el certificat del secretari de 
la Corporació de data 4 de juliol de 2011. 
 
Atès allò que s’estableix als articles articles 73 i 74, i 82 a 100 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; articles 102 
a 104, i 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme; i articles 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
   
        Primer: APROVAR PROVISIONALMENT la modificació del Pla general 
d'ordenació urbana de Martorell a l’àmbit de l’antic Pla Parcial El Pla, claus 3a i 3b, 
promoguda per l’Ajuntament de Martorell. 
        Segon:  Trametre l’expedient complet a l’òrgan autonòmic competent per tal que 
atorgui l’aprovació definitiva. 
 
        Tercer: Notificar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals per al seu 
coneixement i efectes. 
 
          9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PROJECTE D’OBRES DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS 
PRIVATIU D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC DE TITULARITAT MUNICIPAL (FINCA 
REGISTRAL 14.187, REFERÈNCIA CADASTRAL 9223102DF0992S0001WQ), 
ATORGADA A LA FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA SANT JOAN DE DÉU DE 
MARTORELL.  
      
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 11 de juliol de 2011. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: de fet el que es tracta, com ja els hi vam 
explicar a la Comissió Informativa, és de modificar el projecte d’obres de la nova 
residència. La modificació és una modificació molt tècnica, hi ha alguns aspectes del 
projecte d’obres que no complien o no complien suficientment el codi tècnic i el rite, 
que és el codi tècnic d’edificació aplicat a les instal·lacions, per fer aquestes 
modificacions com vostès han pogut veure en la documentació que tenien a la seva 
disposició, doncs el què es fa és una modificació de projecte que avui ho fem en fase 
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inicial perquè, com vostès saben, tots els projectes que passen per l’aprovació 
d’aquest ajuntament tenen l’aprovació inicial, un període d’exposició pública i després 
l’aprovació definitiva; per tant el que portem avui a aprovació és la modificació d’aquest 
projecte constructiu. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: entenem, com ha dit el regidor, que aquesta 
modificació respon a criteris específicament tècnics en el procés de construcció i de la 
posada en marxa del servei, per tant el nostre vot serà favorable; tot i que sí volem 
aprofitar aquest punt per reiterar, ja ho hem fet en altres ocasions, la nostra 
disconformitat amb un projecte, amb un model del que tenim molt poca informació, que 
coneixem ben poc, fruit d’un model de gestió escollit per l’actual govern municipal que 
només compta amb una fundació privada per tirar-se endavant, i que segons el nostre 
punt de vista no millora el model que en el seu dia es va escollir que creiem que era 
molt més participat per part d’aquest ajuntament. Entenem que un servei com aquest 
s’hauria de gestionar amb els majors mecanismes de transparència possibles i, com 
deia, ja només amb el desenvolupament del propi projecte no sabem, no coneixem les 
possibles modificacions que hi hagi pogut haver en relació al projecte inicial, tot i que 
potser sembla que ja d’aquí poc temps se’ns acabarà l’obra i es podria posar en marxa 
i entenem que és un servei necessari per Martorell. Sí que ens hagués agradat tenir 
més informació en relació a com es pensa gestionar aquest projecte important i, com 
deia, no tenim aquesta informació, per tant la modificació de tall tècnic entenem que, i 
així ho veiem als informes que formen part de l’expedient, doncs hi votarem a favor 
però sí que volíem manifestar aquesta opinió.  
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: tal com ja vàrem expressar també a la Comissió 
informativa el nostre vot serà afirmatiu, sempre amb un intent d’agilitzar la construcció 
de la residència per a la gent gran de Martorell i la seva posada en marxa. I també 
coincidim amb el grup municipal d’Iniciativa amb que el model de consorci que hi havia 
abans el trobàvem més participatiu i més transparent i on l’ajuntament hi participava 
més. Però això no és el cas que avui ve a aprovació, l’aprovació és la modificació del 
projecte i amb la qual cosa nosaltres hi estem d’acord. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: jo recordo que avui el que parlàvem, ja ho 
han dit vostès eh, és la modificació del projecte constructiu; de tota manera ja que 
vostès han aprofitat per parlar del model de gestió de la residència, de la futura 
residència de la gent gran, jo puc entendre que vostès el model no els hi acabi 
d’agradar perquè vostès en tenien pensat un altre per a la residència de la gent gran,  
el que em sobte però és que em diguin que és poc participatiu o que no és el model 
que a vostès els agradaria quan jo els hi recordo, tant al partit Socialista com al grup 
d’Iniciativa, que quan vostès van tenir responsabilitats de govern van fer un procés 
pràcticament calcat amb la Fundació Arc de Sant Martí i que nosaltres trobem bé, 
correcte i a més a més que ara que s’està gestionant, és a dir, un cop posat en marxa i 
en funcionament i gestionant-se, allò, en realitat, ja no és un projecte sinó és una 
realitat doncs està funcionant força bé, per tant em costa d’entendre que vostès aquest 
tipus de model no els hi agradi per a la Fundació Sant Joan de Déu i sí els hi agrada 
per a la Fundació Arc de Sant Martí. Jo crec que el que vostès van fer amb la 
Fundació Arc de Sant Martí i amb aquell equipament és correcte, la prova ha estat que 
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després el seu desenvolupament així ho indica, i el que no acabo d’entendre és que no 
els hi agradi el mateix model que vostès van fer servir amb la Fundació Arc de Sant 
Martí amb la Fundació Sant Joan de Déu, ja els hi avanço que quan tinguem 
oportunitat farem el mateix amb la Fundació Arc de Sant Martí pel què fa referència a 
la residència, ja hi estem treballant i farem el mateix que vostès van fer amb el Centre 
de dia ara amb residència, i que també estem fent amb la Residència de la gent gran. 
Jo crec que és un model que en cap cas li manca participació, saben vostès que tant a 
la Fundació de l’Arc de Sant Martí com a la Fundació Sant Joan de Deu hi ha gent, és 
a dir, en el seu consell rector hi ha gent també de la població que no tenen res a veure 
amb adscripcions polítiques i, a més a més, crec que per una banda s’està demostrant 
que l’Arc de Sant Martí com a Fundació privada que, compte, sempre diem Fundació 
privada i sembla que ens anem cap al sector privat, però no hi ha res més públic que 
una fundació, per una banda, i per l’altra la Fundació Sant Joan de Déu, s’hi referia 
abans el company d’Esquerra Republicana de Catalunya el Sr. Bargués, doncs parlem 
de fa més de 8 segles d’història, per tant el model deu haver funcionat. Jo el que els  hi 
dic és que potser no s’ho han mirat prou bé, però si a l’Arc de Sant Martí ha funcionat 
perquè no ha de poder funcionar per a la Residència Sant Joan de Deu. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: bàsicament el que hem volgut traslladar és, com 
ho ha dit vostè, la nostra opinió en relació al model que hi havia, el que s’ha escollit i 
que no veiem, i també dèiem allò de la transparència en tant que, no sé quants mesos 
fa que s’està construint ja la residència, no hem tingut cap mena d’informació al 
respecte, ens referíem a tot el desenvolupament que entenem que va paral·lel, no 
només la construcció sinó també la d’escollir o establir un model de gestió determinat 
que no sabem quin serà, precisament aquí està el moll de l’os; és a dir, l’ajuntament no 
ha tingut cap mena de participació, l’ajuntament em refereixo més enllà dels membres 
que participen amb el seu patronat per estatuts, diguéssim. I, d’altra banda, jo crec que 
les diferències entre un model i l’altre no són comparables, és a dir, són dues entitats, 
em refereixo al projecte de l’Arc de Sant Martí i ara al projecte de la residència, són 
dues entitats diferents, amb una història diferent, un projecte de neix de nou, un altre 
projecte que venia, que també tenia una història, el projecte de la residència també 
tenia una història al darrere, complicada de tirar endavant, i que vam escollir el model 
que vam creure que facilitava precisament que es tirés endavant, i fins i tot la mateixa 
Generalitat de Catalunya hi va estar d’acord i va recolzar-ho. Per tant comparar els dos 
projectes jo crec que és complicat, o en tot cas no seria ara el moment ni tenim el 
temps de valorar els dos i posar-los al mateix sac. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en qualsevol cas jo no volia tampoc ara 
posar-los en la dicotomia de si el seu model o el nostre o el de més enllà, senzillament 
li he dit que em costava entendre que aquest model no funcionés per a un tipus de 
fundació i per un altre sí, només això, pensi que el procés és exactament el mateix, és 
la cessió d’un solar municipal a una fundació, que amb fons propis i amb ajut públic 
construeixen un equipament, en aquell cas és un Centre de dia. També tenen com 
vostè sap l’objectiu, i a més a més els recolzarem amb tot allò que puguem, em 
refereixo a l’Arc de Sant Martí, de fer la residència i creiem que ens en sortirem en 
aquesta legislatura de poder fer aquesta residència, que ells a més a més tenen 
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moltes ganes de fer-ho i nosaltres també; senzillament el que els plantejava és que no 
entenia com un model funciona per a un tipus de fundació i per l’altre no. 
Quan al tema de la gestió saben vostès que evidentment com a tal fundació és una 
fundació privada la de l’Hospital Sant Joan de Déu, però recordin que el President 
d’aquesta fundació és l’Alcalde de Martorell i que hi ha dos membres del Consell 
rector, que són dos regidors d’aquest ajuntament, per tant tot i que és una fundació 
privada no deixa de tenir una presència pública molt important. Per altra banda tant la 
residència com la seva gestió quan estigui acabada pensin que una de les coses que 
volem fer és primer, en primer lloc abans d’ensenyar-la a ningú, parlar amb la 
Fundació privada perquè hi hagi una visita de tots els regidors per veure com ha 
quedat, que jo com a responsable d’obres i tenint en compte, com vostè sap igual com 
es va fer amb la Fundació Arc de Sant Martí, el responsable, el director de les obres és 
l’arquitecte municipal i per tant la responsabilitat és municipal, i jo com a regidor 
d’obres doncs també hi vaig a les visites d’obra, igual que en el seu moment es va fer 
amb la Fundació Arc de Sant Martí. Jo per això li deia que hi ha un cert paral·lelisme 
amb els dos models, tant amb la Fundació Arc de Sant Martí com amb la de Sant Joan 
de Déu, i que l’únic que li comentava és que a mi em costa de creure que un sistema 
per a una fundació sigui bo i per a l’altra no, jo crec que és bo per a les dues 
fundacions. 
 
- Sotmesa la proposta de referència a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 
En data 5 de juliol de 2011 l’interventor i el secretari de la Corporació van emetre a 
l’ensems l’informe que a continuació es transcriu: 
 
“INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU D’UN BÉ DE DOMINI 
PÚBLIC DE TITULARITAT MUNICIPAL (FINCA REGISTRAL 14.187, REFERÈNCIA 
CADASTRAL 9223102DF0992S0001WQ), ATORGADA A LA FUNDACIÓ PRIVADA 
RESIDÈNCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL. 
 
Primer.- En sessió del ple de l’Ajuntament de Martorell celebrada el dia 15 de 
desembre de 2008 es va adoptar l’acord del qual a continuació es transcriu la seva 
part dispositiva: 
 
“Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obres i el plec de condicions que han de 
regir la concessió administrativa d’ús privatiu del bé demanial, que a continuació es 
descriurà, per tal destinar-lo a la construcció, posada en funcionament i gestió d’una 
residència per a persones grans amb dependència de 135 places i un centre de dia 
amb capacitat per a 30 persones. 
La concessió administrativa recaurà sobre el següent bé immoble: 
. Situació: Avinguda Camí Fondo, número 22. 
. Descripció: Finca de forma irregular situada al terme municipal de Martorell, de 5.247 
metres quadrats de superfície. Limita al nord amb la Carretera de Piera i amb la finca 
adjudicada núm. 14; a l’est amb el carrer Ausiàs March; al sud, amb l’Avinguda del 
Camí Fondo; i a l’oest, amb la zona verda núm. 5.  
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. Títol d’adquisició: Cessió efectuada per l’Institut Català del Sòl en compliment de les 
cessions obligatòries i gratuïtes previstes en el Pla Parcial “Carretera de Piera”. 
. Càrregues: Lliure de càrregues. 
. Constància al Registre de la Propietat: Finca registral 14.817, inscrita en el Registre 
de la Propietat de Martorell núm. 1, al tom 2407, llibre 208, foli 4. 
. Constància a l’inventari de béns municipals: figura com a bé de domini públic de 
servei públic, epígraf 1.2. a), amb el nº 29. 
. Referència cadastral: 9223102DF0992S0001WQ. 
.Classificació urbanística: Sòl urbà. 
. Qualificació urbanística: Clau SDIPSE, Sistema de dotacions d’interès públic i social. 
Segon.-  Aprovar definitivament l’adjudicació de la referida concessió demanial a favor 
de la Fundació Privada Residència Sant Joan de Déu de Martorell NIF G62736582, a 
l’empara del que preveu l’article 93.1 de la Llei del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, que remet a l’article 137.4 de la mateixa Llei. 
Tercer.- Requerir a l’entitat adjudicatària perquè en el termini de deu dies hàbils a 
comptar des de la recepció de la notificació del present acord, formalitzi el contracte 
mitjançant document administratiu.  
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a 
l’acompliment  del present expedient. 
Cinquè.-  Notificar el present acord a la Fundació Privada Residència Sant Joan de 
Déu de Martorell, així com als departaments municipals de serveis tècnics, intervenció 
i tresoreria. 
Sisè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al 
tauler d’edictes de la Corporació.” 
 
El contracte administratiu de la concessió descrita es va signar en data 23 de 
desembre de 2008 per l’Ajuntament de Martorell i la Fundació Privada Residència Sant 
Joan de Déu de Martorell. Aquest contracte es va elevar a públic mitjançant escriptura 
autoritzada per la Notària de Martorell, Sra. Matilde Farriol Bonet, en data 30 de juliol 
de 2010 (número 2186 del seu protocol). 
 
Segon.- L’arquitecte municipal, Rodrigo Alaminos Rodríguez, ha redactat la 
modificació del projecte d’obres que forma part de l’expedient de l’esmentada 
concessió administrativa. 
 
Tercer.- La modificació d’un dels elements –projecte d’obres- integrants de l’expedient 
d’una concessió demanial, en virtut del principi “a contrarius actus”, s’ha d’ajustar a la 
tramitació regulada en l’article 66 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat 
pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a l’aprovació de l’expedient de la concessió 
demanial. Per tant, la tramitació consistirà en: 
1r. Aprovació inicial pel ple de la Corporació, previ informe de secretaria i intervenció, 
de la modificació del projecte. 
2n. Informació pública de la modificació del projecte durant trenta dies com a mínim, 
període en el qual es poden formular reclamacions i al·legacions. Simultàniament al 
tràmit d’informació pública i durant el mateix termini, s’haurà de donar audiència a 
l’entitat concessionària i a l’empresa contractista adjudicatària de les obres del 
projecte, en la seva condició d’interessades en l’expedient. 
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3r. Aprovació definitiva pel ple de la Corporació de la modificació del projecte on 
s’hauran de resoldre les al·legacions i reclamacions que es formulessin. 
 
Quart.- Els acords plenaris d’aprovació inicial i definitiva de la modificació de 
l’esmentat projecte d’obres s’hauran d’adoptar amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, igual que els correlatius 
acords adoptats amb motiu de l’aprovació de l’expedient de la concessió demanial. 
 
CONCLUSIÓ: D'acord amb els antecedents anteriors, s'informa favorablement 
l’expedient, sempre i quan s’observin totes les prescripcions que s’hi assenyalen en 
aquest informe. No obstant, la Corporació acordarà el que estimi més pertinent.” 
 
        Primer: Aprovar inicialment la modificació del projecte d’obres de la concessió 
administrativa per a l’ús privatiu d’un bé de domini públic de titularitat municipal (finca 
registral 14.187, referència cadastral 9223102DF0992S0001WQ), atorgada a la 
Fundació Privada Residència Sant Joan de Déu de Martorell.   
 
        Segon: Sotmetre a informació pública el present acord, així com la modificació 
del projecte d’obres, per un termini de trenta dies des de la publicació del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 
 
        Tercer: Notificar el present acord a la Fundació Privada Residència Sant Joan de 
Déu de Martorell, a l’empresa contractista de les obres “Ehisa Construcciones y Obras, 
S.A.”, així com als serveis tècnics municipals. 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: 
 

         10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DUES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2012. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 11 de juliol de 2011. 
 
-La Regidora Sra. CRISTINA DALMAU diu: per a l’aprovació d’aquest punt 
senzillament es porten les dues festes locals per a l’any 2012 i es proposa el 30 d’abril, 
que coincideix amb les Fires de Martorell, i el 16 d’agost, que coincideix amb la Festa 
Major. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
Segons l’article 2 de l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per  la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2012, es  fixaran, mitjançant una ordre 
del Departament d’Empresa i Ocupació, dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, a proposta dels ajuntaments. 
 



 42 

 
        Primer: Proposar com a festes locals al terme municipal de Martorell durant l’any 
2012 les següents: 
   

-  30 d’abril  (dilluns) 
-  16 d’agost (dijous) 

 
        Segon: Traslladar el present acord al Departament d’ Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya i disposar es doni publicitat d’aquest a la població de 
Martorell. 
 

II.- PART DE CONTROL 
 
A.  DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
  Es dóna compte d’una relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 02.05.2011 i 
fins el dia 30.06.2011, en compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 
2586/87, de 28 de novembre. 
 
B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
  No n’hi ha. 
 
C. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2011, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA 
SITUACIÓ, CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2011.   
 
  Es dóna compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General 
de l’Ajuntament de 2011, i del moviment de la Tresoreria (per operaciones 
pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al segon 
trimestre de l’exercici de 2011. 
 
D. INTERPEL.LACIONS. 
 
  INTERPEL.LACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL: 
 

 

 Abonaments PMSAPM.  
  
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: des de la direcció del Patronat municipal de 
servei d’atenció a les persones es va aprovar el calendari sobre els abonaments. Per 
quina raó no es va tenir en compte que el curs escolar començava una setmana més 
tard, amb l’avinentesa que aquests abonaments estaven amb una data de caducitat 
que no correspon amb el començament del cecle escolar. 
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-El Regidor Sr. ALBERT FERNÁNDEZ diu: la veritat és que hem estat una mica 
incapaços, els meus companys i jo, de saber, de donar una explicació a la seva 
interpel·lació ja que no sabem ben bé a quin calendari d’abonaments es refereix, 
perquè no ens ho especifica, i el motiu pel qual hauríem de tenir en compte el curs 
escolar que començava una setmana més tard; agrairia que ens pugues explicar millor 
i dir-nos de quin calendari d’abonaments parlem i per quin motiu. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: el motiu era senzillament que el carnet 
contemplava la finalització el 4 de setembre quan l’inici del curs escolar era el 12, els 
abonaments de la piscina d’estiu. 
 
-El Regidor Sr. ALBERT FERNÁNDEZ diu: si es refereix als abonaments de la piscina 
d’estiu; bé, ens basàvem amb les dades des que es va obrir la piscina d’estiu, les 
dades d’utilització que evidentment ens posen de manifest que durant el període de 
setembre, siguin quins siguin els dies de setembre que quedin oberts, l’accés que hi 
ha a la piscina d’estiu és mínim, els costos que repercuteixen a l’ajuntament són 
elevats en proporció a l’ús que se’n fa del propi equipament. De fet vull recordar que 
del 2003 al 2007 quan Esquerra tenia aquesta regidoria no es van canviar, molt 
encertadament val a dir, aquests tancaments i aquests inicis de temporada de piscina, 
simplement es manté per això, es comença al juny, a mitjans de juny, i s’acaba la 
primera setmana de setembre pel simple fet que al setembre ja fa més mal temps i la 
gent va menys a la piscina, és una qüestió d’optimitzar els recursos. 
 
 
E. PREGUNTES. 
 
PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL: 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: en relació a unes rajoles de la piscina del 
CIES que es queixen de l’excessiva abrasió del terra de la piscina tant d’adults com de 
canalla. La pregunta era si podien facilitar-nos el certificat de recepció de l’obra de la 
piscina i l’informe-memòria sobre els materials que s’han utilitzat pel revestiment de la 
piscina. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: Sr. Bargués li facilitarem l’acta de recepció 
de l’obra, li facilitarem el tipus de material que és, li facilitarem més coses, 
concretament li facilitarem també la secció S1/1 del codi tècnic de l’edificació, on parla 
de la seguretat en front del risc de caigudes, però a això en tot cas m’hi referiré 
després, si m’ho permet. Perquè aquesta pregunta podria tenir alguna intenció o algun 
objecte, ara fa just un any, és a dir, si no recordo malament ara fa just un any el Sr. 
Gómez crec que era, el juliol de l’any 2010, va fer aquesta pregunta perquè aleshores 
sí que hi havia un problema que vam detectar i que vam resoldre ràpidament, que era 
un problema que amb les obres d’execució de l’aixecament del got de piscina perquè 
la piscina d’estiu, suposo que es refereix a la piscina d’estiu perquè aquí em parla de 
la piscina del CIES, la piscina del CIES és la piscina coberta, entenc que vostè fa 
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referència a la piscina descoberta; doncs a la piscina descoberta es van fer unes 
obres, aprofitant les obres del CIES es va també aixecar el got de la piscina d’estiu pel 
fet que no cobrís a ningú i per tant aprofitessin més tota la làmina d’aigua de la piscina, 
perquè la prova era que la gent a l’estiu estava allà on no el cobria, allà on et cobria la 
gent no hi va, per tant vam aixecar el got de la piscina, jo crec que amb un èxit 
considerable perquè ara s’omple tota la piscina. En aquestes obres, sobretot a les 
escales, va haver-hi un defecte d’execució d’obra, que es va detectar, que hi van haver 
60 queixes a la piscina d’estiu, el Sr. Gómez ens va fer la pregunta, nosaltres ho 
havíem advertit i els hi vam explicar en aquell moment que estàvem per reparar-ho, 
amb una reparació complicada perquè la reparació consistia a aplicar dins de l’aigua 
unes resines per matar aquells cantos que no havien quedat suficientment llimats, que 
després a l’hivern un cop s’ha buidat la piscina s’ha passat la mola perquè aquells 
cantos malgrat tenir les resines quedessin arrodonits, i enguany com a conseqüència 
d’aquesta pregunta hem fet la consulta i no hi ha cap queixa, ni una, l’any passat n’hi 
va haver 60 i escaig aquest any ni una. Per tant Sr. Bargués aquesta pregunta hagués 
pogut ser encertada fa un any, fa just un any. Clar, un regidor ha de tenir un cert rigor 
a l’hora que hi ha un defecte ha de veure que aquell defecte, el que li hagi dit doncs ha 
de comprovar si aquell defecte encara hi és, aquell defecte va passar fa un any, va 
passar fe un any i es va resoldre en 15 dies, i aquells 15 dies va donar algun 
problema, és cert, i el Sr. Gómez ens va fer la pregunta, nosaltres estàvem advertits li 
vam contestar en el seu moment. No era vostè Sr. Gómez?. Perdó, m’indica el Sr. 
Gómez que era el Sr. González Abad, perdó, no recordava quin dels dos però sabia 
que algú m’ho havia preguntat el juliol de l’any passat; per tant aquest tema està resolt 
i per il·lustrar-ho una mica més, perquè li facilitarem aquesta documentació, jo li vull dir 
que quan avui fas una obra exterior, amb humitat, doncs el codi tècnic és molt rigorós, 
el codi tècnic classifica el tipus de paviments en 4 paviments diferents, amb una 
gradació del 0 al 3, i concretament per la zona exterior piscines marca el 3 i diu: “En 
zonas previstas para usuarios descalzos i en el fondo de los vasos, en las zonas en 
las que la profundidad no exceda de 1,50”, és a dir, aquella que trepitges habitualment. 
Per tant té la rugositat màxima del paviment i això és per evitar caigudes, i el codi 
tècnic et diu de forma genèrica: “Resbaladizidad de los suelos: con el fin de limitar el 
riesgo de resbalamiento de los suelos de los edificios o zonas de uso residencial 
público, sanitario, docente, comercial, administrativo, i de pública concurrencia, 
excluidas las zonas de ocupación nula, definidas en el alejo tal, tendran una clase 
adecuada conforme al punto 3 de este apartado”. Això ho diu el codi tècnic de 
l’edificació.  
El tipus de paviment que s’hi va posar doncs és un paviment que ja li facilitarem el 
material perquè vegi que és el material adequat en aquest tipus d’equipaments. De 
talls no n’hi ha. Que rasca el terra?. Sí, perquè ha de rascar, m’explico?. És a dir, el 
terra és rugós perquè ha de ser rugós, perquè si no és rugós i hi ha aigua rellisques i 
caus, i el codi tècnic ho especifica perfectament que per evitar aquest risc de caigudes, 
normalment amb una conseqüència molt complicada, doncs obliga que quan fas nous 
equipaments esportius, sobretot piscines a l’aire lliure i amb aigua, el màxim dels 4 
nivells de paviment rugós que allà posa et posa el màxim, per tant aquesta obra s’ha 
fet complint totalment el codi tècnic. I pel que deia vostè referències que la seva 
pregunta, si no recordo malament, diu: rajoles que tallen amb moltes exclamacions; 
doncs home podia oportuna fa un any avui Sr. Bargués ja no ho és. 
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-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: dispensin, faig la pregunta i algun tipus 
d’exposició o no?. O és només la pregunta i prou i la resposta, d’acord. 
Si fa més de dos anys que el Patronat municipal de serveis i atenció a les persones ja 
estava planificat, i la millora dels processos de gestió incloïen una nova estructura de 
responsabilitat del director del Patronat. Per què no es va preveure als pressupostos el 
reconeixement i compensació que ara, a mig exercici, fan efectiva d’aquesta nova 
posició executiva?. D’on prové l’aplicació d’aquest sobrecost salarial en un moment de 
reducció i congelació salarial?. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu; bé Sr. Adolf em sorprèn que formuli aquesta 
pregunta quan no fa pas gaires dies, concretament 7, li vàrem explicar abastament. 
Responent concretament al que vostè pregunta, pel que fa a l’origen econòmic i a 
l’aplicació per fer front al pagament, aquest origen és evident pressupostari ja que de 
no existir el crèdit adequat i suficient aquest no s’hagués pogut dur a terme. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: literalment he perdut els papers, moltes 
gràcies Sr. Secretari, els hem recuperat. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: tenim un Secretari molt eficient. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: sort, se’l felicita. La última pregunta és: amb la 
nova planificació del Servei català de salut, de limitació dels serveis d’urgències del 
COAP que des del passat 4 de juliol està tancat. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: m’està formulant la número 4 i s’ha saltat la 3, a més a més de 
perdre papers té una certa dislèxia. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: tot ho curarem, tot ho curarem, espero no 
trigar gaire, gaires anys. En el passat Ple del dia 22 de juny en relació a la proposta de 
ratificació del Decret de l’Alcaldia d’aprovació del nombre, característiques i retribució 
del personal eventual de la corporació, en la intervenció del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya vàrem preguntar: apart del personal eventual, conegut com 
a personal de confiança, hi ha una sèrie de complements que la Secretària de l’Alcalde 
té i que s’afegeixen al seu sou com a treballadora de l’ajuntament?. Com no es va 
respondre aquesta pregunta per aquest motiu la torno a fer ara. En aquest cas es 
considera personal eventual o és solament una part del seu sou la que està sotmesa a 
aquesta consideració?. De quina partida pressupostària provenen els recursos 
d’aquests complements?. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: Sr. Bargués perdoni però té raó, no li vam 
contestar aquesta pregunta en aquell moment i li contestaré ara, el que passa és que 
això és un tema que és de sempre, de tota la vida és conegut per tothom. Ara li 
explicaré per si a vostè no li han fet el traspàs adient d’informació. La Secretària de 
l’Alcaldia en aquest cas és funcionària, és funcionària i té un horari determinat que és 
el que té tothom des de les 8 fins a 2/4 de 3. En aquest cas se li demana una 
disponibilitat total, una disponibilitat total vol dir que estarà aquí les tardes, que estarà 
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el dissabte a les ordres de l’Alcalde i el diumenge a les ordres del l’Alcalde per a les 
coses que facin falta; per aquest plus de dedicació sempre s’ha donat un plus a la 
persona que es dedicava a aquesta tasca, no hi ha discussió, ja passava abans, baja, 
de tota la vida que s’ha fet així. La partida pressupostària evidentment és una partida 
de salaris dels funcionaris, que està repartida entre varies partides per tant li donaré el 
vinculat, el vinculat per si vostè el volgués revisar és el 11301221, aquesta és la 
primera partida del vinculat; i la segona partida del vinculat és el 11301291, per una 
banda van salaris i per altra banda va Seguretat Social, perquè ja sap que l’increment 
de salari provoca un increment de Seguretat Social i a més si hi ha alguns altres tipus 
de despeses estan posats aquí dintre. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: amb la nova planificació del Servei Català de 
la Salut de limitació dels serveis d’urgències del COAP, que des del passat 4 de juliol 
està tancat i només restarà obert els caps de setmana i festius de 9 a 21 hores, i del 
tancament del EAP a Martorell rural. Per quines raons?. En quines alternatives?. 
Davant la manca de recursos per la retallada, l’estacionalitat de la temporada i la 
concentració dels derivats d’aquests serveis; quina planificació dels recursos s’ha fet?. 
Quin ha estat el procés participatiu del consistori, govern territorial de salut i 
representants del personal, usuaris i veïns afectats?. 
 
-La Regidora Sra. MERCÈ MORERA diu: amb la redacció d’aquesta pregunta entenc 
que hi ha alguna cosa que vostè no té prou clara o potser no té prou entès quins 
serveis tenim aquí a Martorell. A Martorell no hi ha cap COAP, no n’hi ha ni ara ni n’hi 
ha hagut mai; n’hi hagués pogut haver un, per ser més precisos, l’any 2002 ja hi havia 
uns plànols per fer-ne un als baixos del CAP de Buenos Aires, i no va ser perquè hi va 
haver un canvi a la Generalitat i en aquest consistori va influir que això no fos possible, 
i un COAP el que comporta és que pots atendre de manera urgent aquesta atenció 
primària de baixa complexitat, fent unes exploracions complementàries com pot ser 
radiologia simple, analítiques bàsiques, i en lloc de fer-se aquí Martorell, casualment, 
es va fer a Sant Andreu de la Barca. Per tant si hi ha algun dubte que tingui amb 
terminologies o així, jo estic disposada, jo i els meus companys del Patronat perquè ja 
sap que l’àrea de salut penja del Patronat d’atenció a les persones, per explicar-li 
potser temes de terminologia dels serveis que tenim aquí a Martorell.  
Del mateix tema amb el EAP de Martorell rural que també vostè esmenta, aquesta 
terminologia fa referència a un àmbit territorial de l’Equip d’atenció primària que es 
dóna a nivell d’atenció primària, com deia infermeria i pediatria, als pobles de Castellví 
de Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, Masquefa, La Beguda i Sant Esteve 
Sesrovires, i que nosaltres sapiguem no hi ha hagut cap canvi. 
Per tant de les seves preguntes li puc contestar això, a més sabent que en el Consell 
rector de la setmana passada, en aquest cas el meu company el Sr. Esteve va explicar  
aquests temes que afecten aquí a Martorell. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: des d’aquesta primera quinzena de juliol que 
s’estan realitzant prospeccions geològiques a diferents llocs de Martorell, sobretot a la 
zona del riu Anoia. Habitualment quan es realitzen aquestes prospeccions 
geològiques, amb maquinària que extreu testimonis del subsòl, es per formar part de la 
redacció d’algun projecte, estudi o memòria vinculant cap a la construcció d’algun tipus 
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d’infraestructura. L’ajuntament té coneixement d’aquests treballs?. Quina administració 
els ho ha encarregat i en funció de quin projecte d’actuació?. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: tal com vostè diu s’estan fent en el municipi 
de Martorell unes prospeccions no geològiques sinó geotècniques, i concretament són 
per l’estudi informatiu de la connexió ferroviària pel trànsit de mercaderies entre l’àrea 
de Tarragona i la línia Castellbisbal, Papiol, Mollet, Sant Fost, tram Martorell nus de 
Castellbisbal-El Papiol. Aquestes prospeccions les està fent una unió temporal 
d’empreses formada per: Sondeos, estructuras y geotecnia; GEOPAIMA, SA; Gabinete 
geotécnico, SL; Elabora, agencia para la calidad en la construcción, SL i INTEMAC, 
SL. Aquestes obres les fa aquesta empresa per encàrrec del Ministerio de Fomento i, 
ara li tradueixo una miqueta perquè ho entengui, em refereixo per fer-ho amb un 
llenguatge més comprensible per a vostè i per a la gent que ens està escoltant.  
Són les actuacions proposades pel Pla territorial metropolità de Barcelona, que a 
Martorell, no sé si vostè ho sap, el Pla territorial metropolità de Barcelona es va 
aprovar en data 20 d’abril de 2010, es va aprovar definitivament aquest Pla territorial 
metropolità que va costar molt. A més a més va tenir 6 fases d’al·legacions amb 
diferents grups que opinaven des del punt de vista tècnic com per exemple l’Arc 
metropolità del qual en formem part; i que Martorell-Abrera, la ròtula Martorell-Abrera 
és un dels punts interessants des del punt de vista tècnic, on hi passaran més coses 
en els propers 25 anys, entre elles la nova línia transversal ferroviària, la connexió 
Igualada-Barcelona, la nova línia de mercaderies Tarragona-Castellbisbal que és el 
tram no fet pel corredor mediterrani de mercaderies, unint el sud de la península amb 
la frontera francesa, una de les infraestructures tan importants i necessàries per 
Catalunya. La nova línia orbital ferroviària que això vol dir el quart cinturó ferroviari, és 
a dir, que anirà des de Vilanova fins a Mataró, és l’equivalent al 4t cinturó ferroviari, 
també passarà per Martorell. El trasllat de la línia de rodalies a Martorell, que aquí 
incideix perquè aquests estudis geotècnics, aquestes punxades per veure com està 
composat el terme municipal de Martorell des del punt de vista geotècnic, és perquè el 
que s’aprofitarà serà l’actual túnel sota el passeig Catalunya per on passa el tren ara, 
aquest serà el corredor de Mercaderies, i el que es farà és una línia nova per sota la 
carretera de Piera i per sota la rambla de les Bòbiles, així almenys és com ho estableix 
el Pla territorial metropolità, per fer una nova estació de rodalies al cap de munt de la 
rambla de les Bòbiles, perquè ens ubiquem més o menys on hi ha el turó Europa. Per 
tant alliberant el trànsit de rodalies podrem carregar-hi el trànsit de mercaderies i així 
és com està el Pla territorial metropolità. 
Estan fent aquestes prospeccions per fer un estudi geotècnic perquè tot això, tal com 
diu el Pla territorial metropolità, en un futur, ara ni a curt ni a mig termini no serà així 
entre altres coses perquè no hi ha partides pressupostàries, ni sembla que n’hi puguin 
haver en uns quants anys, però quan es faci es farà a través d’una toneladora perquè 
tot això va per sota, per tant han de tenir coneixement de com és el territori 
geològicament, aquest és el motiu d’aquestes prospeccions. 
Em deia també quina administració ens ho ha encarregat; a nosaltres no ens ho ha 
encarregat ningú, això és un tema que el Ministeri de Foment és qui ha d’executar el 
projecte o aquest estudi geològic, després vindrà un Estudi de detall, després un 
projecte constructiu i després l’execució de l’obra, i això doncs poden passar 15 o 20 
anys, 25, tant de bo fos d’immediat perquè és molt interessant tenir, sobretot per als 
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barris nous de Martorell, una estació de rodalies a prop dels barris nous de Martorell, 
però malauradament em fa l’efecte que no serà així a mig termini.  
 
PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 
CATALUNYA VERDS-ENTESA: 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: l’estat de brutícia i deixadesa de la part superior 
del passeig central de la rambla de les Bòbiles de Martorell de Martorell és evident i 
constatable, fins i tot encara s’hi poden trobar restes de petards de la revetlla de Sant 
Joan, ha faltat la puntualització que aquesta pregunta està entrada fa uns dies. També 
es pot veure com la pintura groga que es va posar al terra de la rambla s’aixeca en 
alguns punts. Per quin motiu no es neteja aquesta zona de Martorell?. Existeix algun 
motiu que provoqui que l’empresa de neteja no faci la seva feina en aquest indret?. 
Quines actuacions estan previstes per resoldre aquests errors i qui es farà càrrec 
d’aquests desperfectes?. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en primer lloc Sr. Gómez deixi’m dissentir, 
nosaltres no compartim la seva sensació de l’estat de manteniment de la part superior 
de la rambla de les Bòbiles. La rambla de les Bòbiles es neteja a diari tota ella per 
igual i, després d’una inspecció feta a l’efecte, sí que s’ha detectat que provablement 
no estava feta una neteja com hauria d’estar, l’empresa adjudicatària ja n’és 
coneixedora. El que sí li demanaríem és que, ja està bé que faci la pregunta al Ple 
però si vostè detecta igual que qualsevol ciutadà, gràcies a això nosaltres tenim 
coneixement de moltes manques de manteniment o desperfectes a la via pública, 
gràcies a la col·laboració ciutadana; doncs si vostè també detecta això facin-s’ho 
saber, perquè sí que hem detectat que tot i que es fa la neteja diària i que hi ha un 
operari en aquella ruta, doncs no estava com hauria d’estar, com ens agradaria que 
estigués, això s’ha corregit. Deixi’m dir també que el que no hem detectat en aquesta 
inspecció feta arrel de la seva pregunta són restes de petards de Sant Joan, almenys 
els tècnics municipals m’han dit que no n’havien trobat. També recordar que la neteja 
viària es fa a tots els carrers de Martorell i no es prioritza cap carrer per sobre de cap 
altre, en principi tots han d’estar amb un nivell de qualitat de neteja, per això tenim els 
operaris que tenim i tenim l’empresa que ens ha de prestar aquest servei; si vostès 
detecten que hi ha algun carrer o una part de Martorell que no està com hauria d’estar, 
jo el que els recomano és que o ens ho facin saber directament a nosaltres o que 
truquin al telèfon dels Serveis municipals, que tenim una persona encarregada només 
de les incidències perquè es pugui donar celeritat en la resolució de qualsevol tipus 
quant al manteniment de la via pública. 
Perdó, em deixava una part de la pregunta. Pel que fa a l’aixecament del tractament 
de color del paviment de la rambla, bàsicament ve originat pel muntatge i desmuntatge 
d’estructures metàl·liques a l’interior de la rambla en ocasió de les darreres festes que 
hem fet. Val a dir que són pocs, puntuals i que quan s’adverteixen es reparen amb 
certa celeritat, i a més a més es reparen amb el normal funcionament dels Serveis 
municipals encarregats de vetllar pel manteniment de la via pública, igual que en 
qualsevol altre carrer de Martorell. Per donar-li certa informació això no és una pintura, 
he portat la fitxa tècnica, perquè ja li he sentit dir un parell de vegades, exactament és: 
un revestiment rugós per a paviments d’aglomerat asfàltic obtingut mitjançant 
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l’aplicació d’un morter a base de resines sintètiques i segellat amb pintura via aigua, a 
base de resines acríliques en emulsió, càrregues micronitzades i pigments adequats. 
Aquesta és la descripció del material, és veritat que sembla una pintura però no és 
només una pintura sinó que és un material un pèl més complex.  
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: ja ho sabia que es diu així però si dic això la gent 
no ho entén, doncs per això dic pintura.  
El passat 22 de juny de 2011 va tenir lloc un Ple extraordinari en aquest ajuntament 
amb la posada en marxa d’un dispositiu de seguretat, desmesurat en la nostra opinió, 
provocat per les possibles protestes d’un grup de persones, a més, segons ens han 
comentat, algunes d’aquestes persones no van poder accedir a la sessió ja que els hi 
van dir que la sala estava plena, i que per motius de seguretat i aforament no hi podia 
accedir més gent. Tenint en compte que a la sala de plens sí hi havia llocs lliures. 
Quines van ser les instruccions que van rebre els agents de la Policia local per decidir 
a qui deixaven entrar i a qui no?. Creu el regidor de Seguretat que el dispositiu muntat 
va ser proporcional a les possibles amenaces existents?. L’estratègia que l’equip de 
govern adoptarà a partir d’ara en relació a les persones que vulguin protestar a 
Martorell serà la mateixa que la del dia 22 de juny?. Quin cos extraordinari va tenir 
aquella operació de seguretat?. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS SAGARRA diu: hem de fer una prèvia d’això, ens hem de situar 
al 22 de juny. El 22 de juny havien passat dues coses que per a l’equip de govern van 
ser greus: una va ser la presa de possessió on hi van haver insults i quasi bé mig 
agressions i provocacions contínues tant als càrrecs electes com a la Policia 
Municipal; i després hi havia hagut els fets lamentables en l’accés dels diputats al 
Parlament de Catalunya entre els quals, per cert, un del seu grup el Sr. Boada que li 
van pintar, si no recordo malament el clatell; posant-nos en aquests antecedents la 
nostra opinió d’aquest equip de govern les instruccions eren molt clares, no volíem cap 
incident, no volíem provocacions, dos no es barallen si un no vol això tinguem-ho ben 
clar. El dispositiu muntat va ser perfecte, felicitar des d’aquí la tasca i coordinació dels 
caps de la Policia municipal i dels mossos d’esquadra. L’estratègia que seguirem a 
partir d’ara per a les persones que vulguin protestar dependrà mes d’ells que de 
nosaltres, si es fa tot amb educació tot es pot protestar, però sinó no hi haurà cap 
mena de tolerància ni per a la provocació ni per a la violència; i pel què fa al cost li diré 
una cosa: la seguretat no té preu, la seguretat no té preu. La resposta a la provocació i 
a la violència són tres: democràcia, llei i ordre. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: un prec als grups que han preguntat i que han enviat les 
preguntes per mail ja està bé, però a més a més haurien de presentar-les per registre 
perquè així segur que no hi pot haver cap mena de, o que es perdi o que es pugui dir 
que no s’ha rebut, és millor sempre registrar-les; s’han rebut i s’han respost però els 
volia dir que seria millor que es fes així. 
 
Preguntes “in voce” 
 
-La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA diu: la pregunta es simple eh, potser m’he 
despistat una mica però jo recordo que es va dir que coincidint amb aquestes dates, 
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quan es fa la festa de Can Carreras es faria la inauguració de l’Ateneu; no he sabut 
veure si es farà la inauguració, si aquest centre ja està enllestit, mes que res preguntar 
com estava el tema. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: les preguntes “in voce” sempre les responem en el Ple següent, 
s’inaugurarà tal com vam dir, s’obrirà amb motiu de les festes, no sé si en el programa 
de les festes o posteriorment s’anunciarà a tot el poble de Martorell. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUES diu: m’he assabentat aquesta tarda, què en saben 
vostès del tancament de l’hospital del dia 15 al 30 d’agost i com ho valoren malgrat 
sigui de gestió privada però que sigui d’afectació pública. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: l’hospital no es tanca, jo li asseguro que l’hospital no es tanca, 
així eh assegurat, li hauria de dir que li respondré al Ple que ve però no perquè això és 
aixecar una rumorologia que no s’ajusta en absolut a la veritat, ningú mai ha dit que 
l’hospital es tanca i si li han dit a vostè l’han enganyat, l’hospital no es tanca. 
 
 
 
 
 

F. PRECS. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GOMEZ diu: si, tenia dos precs. En primer lloc avui es 18 de 
juliol, un aniversari trist, fa 75 anys de l’aixecament famós, i el prec anava en el sentit 
que en relació amb tota aquesta història, i amb una llei aprovada en aquest estat i amb 
una moció aprovada en aquest Ple, que va decidir el canvi de denominació d’un carrer 
de Martorell, el prec anava en el sentit de dir-li que si us plau, ja fa bastant de temps 
d’això, que facin efectiu aquest canvi en tots i cada un dels llocs on apareixen els 
noms de carrers amb la informació, com a mínim l’oficial de l’ajuntament, i que facin el 
possible perquè en altres no surti; en bastants llocs: pàgina web, informació variada 
d’alguns serveis encara apareix un nom que aquest Ple va dir que s’havia de canviar. 
I l’altre prec va en relació també a l’Ateneu, ja fa molts mesos que també tots els grups 
municipals vam acordar crear una comissió per treballar conjuntament una proposta en 
matèria de participació ciutadana, per una banda per qüestions relacionades amb les 
festes populars de Martorell, i per l’altra sobre quin contingut li podíem donar a aquest 
equipament nou. Aquesta comissió ja fa uns mesos que es va deixar de convocar, 
desconeixem si hi ha intenció de fer-ho però en tot cas pregaríem que això es 
reiniciés, sobretot amb aquests dubtes sobre quin contingut tindrà l’Ateneu.               

 
 ===== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 21.52 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
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