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09/2012 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 16 DE JULIOL 
DE 2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 16 de juliol de 2012,  essent les  20.05 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, XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGENIA FERNÁNDEZ 
OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, 
VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  
Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET, i per l’Interventor 
Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ.  
 
- El Sr. ALCALDE diu: ens comuniquen que la companya Lourdes Hernández no 
assistirà perquè ha sigut feliçment mare d’una nena. Li donem l’enhorabona i 
benvinguda.  
 
   A continuació es passa a l’exàmen dels diferents punts de l’ordre del dia, de 
conformitat amb el detall següent: 
 

      I.- PART RESOLUTIVA 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
18  DE JUNY  DE 2012. 
           
  Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 18 
de juny de 2012, que és aprovada per 19 vots a favor i 1 abstenció fomulada per la 
senyora OLGA EUGENIA FERNÁNDEZ OCHOA. 
 

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

      2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
MARTORELL AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2012-2015”. 
        
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 9 de juliol de 2012. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS SAGARRA diu: proposem l’adhesió d’aquest ajuntament al 
protocol general del Pla “Xarxa de governs locals 2012-2015” de la Diputació de 
Barcelona, a fi de poder tenir accés a totes les subvencions que es vagin convocant, 
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tant de cara l’ajuntament com de cara al patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones, i també a l’empresa Martorell gestió del sòl, empresa municipal. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
I.- El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar 
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general. Aquest protocol 
general es va publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 8 de juny de 
2012.  
 
Per decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local d’11 de juny de 2012 es van 
aprovar les Instruccions d’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, que es van publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona 
de 18 de juny de 2012.  
 
II.- Segons la clàusula 5 del Protocol general, els destinataris directes del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”són els municipis de les comarques de Barcelona. A 
través dels municipis dels quals depenguin, poden també ser destinataris del Pla, en 
els termes que prevegin els règims de concertació o la normativa específica 
corresponent, els ens instrumentals dels municipis de les comarques de Barcelona. 
 
Al municipi de Martorell existeixen dos ens instrumentals dependents de l’Ajuntament 
de Martorell, que són: el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de 
Martorell (organisme autònom local) i Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L. 
(societat mercantil de capital íntegrament municipal). Aquests dos ens poden ser 
destinataris del Pla esmentat. 
  
III.- El sistema de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en funció 
de les polítiques promogudes i del destí dels recursos, s’articula en quatre àmbits 
d’actuació: 
. Garantia de la presentació adequada de serveis públics locals  
. Manteniment d'equipaments i d'infraestructures  
. Reforçament de la solvència de les finances locals  
. Creació d'equipaments i infraestructures 
 
IV.- La clàusula 16.1. del Protocol general estableix: 
“L’adhesió prèvia a aquest Protocol per part d’un ens destinatari en els termes de la 
clàusula cinquena d’aquest Protocol és requisit indispensable per a la concertació 
d’ajuts i la formalització de les actuacions derivades del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”.   
 
Al seu torn, l’article 2 de les Instruccions d’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” preveu: 
“En adherir-se, els municipis relacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguin a 
efectes de que, en els termes que prevegin els règims de concertació o la normativa 
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específica corresponent, els ens instrumentals de referència puguin ser destinataris del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” si així ho decideix l’Ajuntament respectiu”. 
 
        Primer: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Martorell al Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
        Segon: Manifestar que els instrumentals dependents de l’Ajuntament de Martorell 
són els següents: 
a. Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (organisme 
autònom local), NIF P5811301J. 
b. Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L. (societat mercantil de capital 
íntegrament municipal), NIF B64413974. 
 
Els ens instrumentals relacionats, en els termes que prevegin els règims de 
concertació o la normativa específica corresponent, poden ser destinataris del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” si així ho decideix aquest Ajuntament. 
 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 

      3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL AL BARRI DE “CAN 
CARRERAS”: PLAÇA DE L’ERA DEL PEDRÓ I CARRER PEDRÓ.  

          
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat, de data 9 de juliol de 2012. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en sessió plenària celebrada el dia 21 de 
maig de 2012, com vostès saben, es va aprovar inicialment la Modificació del Pla 
general d’ordenació urbana de Martorell al barri de Can Carreras: plaça de l’Era del 
Pedró i carrer Pedró, promoguda per aquest ajuntament. L’expedient d’aquesta 
modificació de Pla general es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un 
mes, tal com s’acredita amb la certificació emesa pel Secretari de la corporació. Dins 
del termini d’informació pública no es va formular cap reclamació ni al·legació i per tant 
procedeix, com vostès saben, portar en aquest Ple l’última de les aprovacions que fem 
quant a la modificació d’aquesta figura de planejament, que és l’aprovació provisional. 
A partir d’aquí saben vostès que a això se li dóna trasllat a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona que dictarà allò que li sembli més oportú, però que entenem que és una 
modificació que no ha de tenir excessius problemes i per tant un cop l’aprovem avui, 
des de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona se li donarà l’aprovació definitiva i, per 
tant, un cop s’hagi publicat en el butlletí oficial podran instal·lar-se aquests ascensors 
si els veïns d’aquestes comunitats així ho desitgen.  
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: com ja vam manifestar en el primer tràmit el 
nostre vot serà favorable, entenem que aquí queda feta la part, diguéssim, que 
l’ajuntament en matèria urbanística pot fer, i entenem també que la dificultat ara serà 
per part dels veïns de poder assolir el finançament per poder-ho fer amb aquesta 
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situació i entenent totes les dificultats que hi ha. El que sí que li demanem, com ja vam 
fer l’altra ocasió, a l’equip de govern és cercar totes les opcions possibles, municipals 
o no, per facilitar que els veïns puguin tirar endavant aquest projecte tan necessari. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: com vostè sap Sr. Gómez, per part de 
l’ajuntament el primer escull important que es troben aquests veïns a l’hora de poder 
instal·lar els ascensors és que físicament per dins de l’edifici no s’hi poden instal·lar, i 
per tant necessiten alguns d’ells, no tots però alguns d’ells, necessiten fer la 
instal·lació de l’ascensor des de fora de l’edifici. Això amb normalitat no fora possible 
tenint en compte ja no només un tema urbanístic sinó un tema social, i és que hi ha 
gent gran que ha arribat a algunes edats que no poden fins i tot ni sortir de casa seva, i 
com a excepcionalitat el que es fa és promoure aquesta modificació puntual de Pla 
general, perquè es puguin instal·lar aquests ascensors en via pública. Això es va fer 
també, com vostè recordarà, al barri de Buenos Aires; és molt diferent l’espai era molt 
més ample a Buenos Aires, per tant era de molt més fàcil resolució. Aquí es fan per 
fora i per tant això ens obligarà en una segona fase a que l’ajuntament hagi de fer una 
inversió en aquella plaça i en aquell carrer, per adequar el que és la plaça Padró i el 
carrer Padró a les necessitats urbanes i d’ús social, però entenem que era prioritari 
poder adequar la norma, és a dir, modificar el Pla general d’ordenació perquè es 
puguin instal·lar en via pública aquests ascensors. Quant al finançament sap vostè que 
l’Ajuntament de Martorell, no des d’ara sinó des de fa molts anys, té una línia que és 
una línia d’ajut, de subvenció, amb aquells qui instal·len ascensors; per tant aquí no es 
fan diferències, un cop poden instal·lar ascensors els veïns de la plaça Padró doncs 
podran optar, com qualsevol altre veí de qualsevol edifici plurifamiliar que vol instal·lar 
un ascensor, a la línia de subvencions que té l’Ajuntament de Martorell. I també hi ha 
una línia de subvencions que ha estat mermada com a conseqüència dels ajustaments 
de la crisi per part de la Generalitat de Catalunya, per tant el que podem oferir des de 
l’ajuntament és tot aquell assessorament per intentar afavorir el finançament d’aquests 
veïns, el finançament i les subvencions per poder fer front al cost d’instal·lació d’aquest 
ascensor. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 

 
I.- En sessió plenària celebrada el dia 21 de maig de 2012 es va aprovar inicialment la 
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell al barri de “Can 
Carreras”: Plaça de l’Era del Pedró i carrer Pedró, promoguda per l’Ajuntament de 
Martorell.  
 
II.- L'expedient de l’esmentada modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Martorell es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
anuncis publicats al diari El Punt Avui de data 30 de maig de 2012, al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 5 de juny de 2012, i als taulers d’edictes de la 
Corporació i de la plana web municipal www.martorell.cat 
 

http://www.martorell.cat/
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Tal com s’acredita en la certificació emesa pel secretari de la Corporació el dia 9 de 
juliol de 2012,  dintre del termini d’informació pública, que va finalitzar el dia 5 de juliol 
de 2012, no es va formular cap reclamació ni al·legació.  
 
III.- La legislació aplicable a la present modificació del PGOU és la següent: 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 al barri de “Can Carreras”: Plaça de l’Era del Pedró i carrer Pedró, 
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. 

 
DICTÀMENS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: 

 

       4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DUES FESTES LOCALS 
PER A L’ANY 2013. 

 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 9 de juliol de 2012. 

 
-La Regidora Sra. CRISTINA DALMAU diu: simplement proposar les festes locals per 
a l’any 2013, proposem el 29 d’abril que cau per la Fira de Martorell i el 16 d’agost com 
cada any per la Festa Major. 
 
-Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 
Segons l’article 2 de l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per  la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2013, es  fixaran, mitjançant una ordre 
del Departament d’Empresa i Ocupació, dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, a proposta dels ajuntaments. 
 
        Primer: Proposar com a festes locals al terme municipal de Martorell durant l’any 
2013 les següents: 
   

-  29 d’abril  (dilluns) 
-  16 d’agost (divendres) 
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        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. 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 
  
       5. MOCIÓ SOBRE LA RETIRADA DELS SÍMBOLS ESPANYOLS DE 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
D’ERC. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS llegeix la moció: 
 
 “Un cop el nostre Ajuntament està adherit a l’Associació de Municipis per la 
Independència, entenem que hem d’actuar amb coherència. No podem ser membres 
d’una entitat municipalista i independentista i alhora tenir simbologia espanyola al 
nostre Ajuntament. 
 
 La bandera espanyola, és una bandera d’imposició que representa l’ofec del nostre 
país per part de l’Estat espanyol;  la negació dels drets col.lectius de la nostra nació; la 
negació del dret de decidir dels catalans i catalanes i l’espoli fiscal que patim. 
 
 El nostre Govern de la Generalitat ens ha marcat l’agenda d’una transició nacional 
que entenem que ha de ser cap un Estat propi i el nostre Ajuntament no pot estar al 
marge, és per aquest motiu que ens vam adherir a l’Associació de Municipis per la 
Independència i amb coherència hem d’actuar i començar a fer actes de sobirania. 
 
En una conjuntura on tant estem patint la crisi social i econòmica, deguda en gran part 
a l’espoli fiscal que patim per part de l’Estat Espanyol que s’emporta fins al 10% del 
nostre PIB i que empobreix cada dia més als nostres ciutadans i convilatants no 
podem permetre que la simbologia que representa aquest espoli fiscal i social, aquest 
empobriment de la nostra societat i nació siguin simbols representatius del nostre 
Ajuntament. 
 
Una simbologia estrangera, d’imposició, de retallades democràtiques, econòmiques i 
socials no ens pot representar. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC Martorell, proposa l’adopció dels 
següents acords en el plenari municipal: 
 
PRIMER. Retirar tota simbologia espanyola del nostre Ajuntament, començant per la 
bandera espanyola del balcó de l’Ajuntament i seguint amb el retrat del rei Borbó 
espanyol de la sala de plens. 
 
SEGON. Substituir la bandera espanyla per la senyera estelada catalana sent 
coherents així, amb l’adhesió del nostre Ajuntament a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
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TERCER. Afegir-nos a la campanya i plataforma “Un país, una bandera”. 
 
QUART. Fer arribar els acords a l’Associació de Municipis per la Independència, 
Decidim.cat, Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya i 
al Parlament de Catalunya”. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: pel que fa a l’exposició de motius d’aquesta 
moció el nostre grup no farà cap mena de valoració, només el que sí volem és indicar 
al Sr. Bargués que quan parla de simbologies estrangeres no sabem exactament a 
què és el que es refereix ja que Martorell és un més dels 8.000 i escaig pobles de la 
geografia d’Espanya. De fet Sr. Bargués si vostè es mira per un moment el seu DNI o 
el seu passaport podrà comprovar amb alegria o tristesa, això ja dependrà de vostè, 
que també és espanyol. Miri vostè podria ser francès, podria ser anglès, podria ser 
xinès, però miri per on, li agradi o no li agradi, Sr. Bargués és espanyol. 
Pel que fa al tema dels acords, hem de dir que el que vostè ens proposa en el Ple, 
simplement li hem de dir que és una il·legalitat. Miri pel que fa al tema del retrat del 
Rei, el Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en el títol 3r, capítol 1r, article 85, en 
el segon punt literalment diu: “En lugar preferente del salón de sesiones estarà 
colocada la efige de su magestad el Rey”. Pel que fa al tema de la bandera d’Espanya 
la llei de banderes és molt clara, és la Llei 39/81. L’article 5è d’aquesta legislació és 
molt clar, és molt explícit i a la vegada és contundent: Quan els ajuntaments i les 
diputacions facin servir les seves pròpies banderes ho faran junt a la bandera 
d’Espanya; a més la rojigualda no pot aparèixer de qualsevol manera, ocuparà sempre 
un lloc destacat, visible i d’honor i, tal com hi afegeix la llei, ha d’estar en posició 
central i cap altra bandera pot ser de major mida. D’altra banda l’article 3r literalment 
diu: “La bandera de España deberá ondear en el exterior i ocupar el lugar preferente 
en el interior de todos los edificios y establecimientos de la administración central, 
institucional, autonómica, provincial o insular, i municipal del estado”, també en els 
ajuntaments. L’article 4t literalment diu: “Los estatutos podran reconocer banderas y 
enseñas propias de las comunidades autónomas”, el nostre cas, el cas de Catalunya, 
“éstas se utilitzaran junto a la bandera de España en sus edificios públicos i en sus 
actos oficiales”, i hem de dir que el Ple de l’ajuntament també és un “acto oficial”, per 
tant aprofito l’avinentesa de la moció que ens ha presentat el Sr. Bargués, d’Esquerra 
Republicana, per pregar-li al Sr. Alcalde que en compliment de la llei, que no és que ho 
vulgui jo simplement en compliment de la llei, en els successius plens es col·loqui en 
aquesta sala també la bandera d’Espanya; simplement perquè ho diu la llei, no perquè 
ho digui jo. D’altra banda l’ultratge a la bandera, Sr. Bargués, està específicament 
tipificat en el Codi Penal. La mateixa llei estableix que les autoritats corregiran 
deseguida les infraccions restablint la legalitat, si algú atempta contra la bandera 
l’alcalde pot ser sancionat si no soluciona el problema immediatament. El batlle és 
l’autoritat última de fer penjar i despenjar les banderes de la façana del consistori, si no 
fa complir la llei pot cometre una falta administrativa, però si es demostra 
intencionalitat es pot interpretar que ha comès un delicte penal. Miri, de veritat Sr. 
Bargués, davant de la il·legalitat, que és el que vostè ens està proposant a la resta de 
grups municipals d’aquest consistori, considero que el més adient perquè vulgui o no 
vulgui il·legalitats no en podem fer, jo crec que el millor seria que la retirés perquè 
seria el més prudent, el més sensat i el més adient en aquest cas. 
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-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: lluny de valorar que a l’exposició de motius 
d’aquesta moció s’entra en consideracions i afirmacions de diferents qüestions, i que 
no totes elles justifiquen al cap i a la fi la part resolutiva o els acords sobre simbologia 
que es demanen. Des del grup municipal d’Iniciativa i pel que fa concretament a una 
de les coses que ell diu de la campanya “un país una bandera”, Iniciativa per 
Catalunya Verds hi és de forma majoritària, però també és cert que pel què fa a la 
retirada de la bandera espanyola i la fotografia del Rei, això ens agradi o no ve regulat 
per llei i explicita que en lloc preferent de l’ajuntament han d’onejar la bandera catalana 
i l’espanyola junt amb la municipal. El nostre partit de conviccions radicalment 
republicanes no se sent representat per aquest senyor, que es dedica a caçar elefants 
amb les seves amants amb els diners de tots, però com dèiem podem dir i fer el que 
vulguem, però si aquests símbols onegen actualment i es retiren, lamentablement hi 
haurà l’obligació per part de la Delegació del govern de restituir-los, i no es preocupi 
que segur que hi haurà qui ho demani ràpidament. Sempre existeixen solucions 
alternatives que es podrien adoptar com posar per exemple la bandera catalana al 
balcó i amb màstils a dalt de l’edifici totes les altres, per exemple. Però en qualsevol 
cas per no entrar en un debat sobre a veure qui posa la bandera més grossa i que 
potser no ens porti enlloc, el nostre grup s’abstindrà ja que a més pensem que el debat 
de la catalanitat, de l’espanyolitat o de la internacionalitat es guanyen al dia a dia i amb 
polítiques de cohesió social. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: el Sr. Adolf avui ens presenta una moció sobre les 
banderes. Les banderes té una llarga tradició, per banderes hi ha hagut guerres, s’ha 
matat gent, s’ha portat gent al patíbul solament per defensar una bandera o una altra, i 
en definitiva una bandera és un tros de drap, no és res més. El problema amb això és 
que algú s’hi vulgui embolcallar amb la bandera per representar o una catalanitat o una 
espanyolitat; inclús Europa, inclús Europa abans de fer la unitat monetària, abans de 
fer la unitat política fixa’t doncs que ha fet una bandera. A part i deixant a banda 
legalitats, decrets i normatives que ens obliguessin a posar una cosa o posar una altra, 
el que tu ens proposes és treure una bandera i posar-ne una altra; posar-ne una altra  
que suposo que és la senyera estelada amb el fons blau; després vindria qui la voldria 
amb el fons groc i qui la voldria amb el fons vermell. Per què no fem una altra cosa?. 
Per què no traiem tots els símbols aquests?. Hi ha sala de plens que no té cap 
simbologia, jo n’he vist, també seria una altra possibilitat. A part de totes aquestes 
coses el nostre grup ens abstindrem en aquesta moció. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS SAGARRA diu: nosaltres no podem votar a favor d’aquesta 
moció perquè la voluntat d’aquest equip de govern no és fer una guerra de banderes, 
crec que això no és el que toca ara; Catalunya té molts altres problemes molt més 
prioritaris, això no porta enlloc i no ens ajuda en la reivindicació nacional que 
compartim. Volem integrar a tothom no excloure a ningú, com deia el Sr. Gómez, 
cohesió social, i això no ajuda a la cohesió social aquesta mena de mocions. 
Pel que fa referència a l’Associació de municipis per a la independència vaig tenir 
l’honor d’assistir a l’Assemblea anual, feta el passat dissabte 7 de juliol a Girona. En el 
manifest que s’hi va aprovar no hi fa cap esment sobre les banderes que hi ha d’haver 
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als municipis adherits, ni tampoc es va parlar en cap torn de paraula, per tant entenem 
que no toca això. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: entenc doncs que el posicionament és?. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: ho veurà quan votem no?. S’ha de dir expressament això?. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: com a vegades ho fan. Es fa habitualment 
no?. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: no, habitualment no, ni vostè no ho fa habitualment. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: bé, anirem a cegues, però vaja intuint el que 
poden votar. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: anirem al que vulgui, cadascú en la seva intervenció diu el que 
vol, no el que vol vostè Sr. Bargués. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: sí, però aquí representa que votem i fem 
política. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: té la paraula, ara. No em pot respondre vostè a “voz de pronto”, 
que ho sàpiga, fer-ho és una incorrecció, una incorrecció democràtica; vostè pot parlar 
quan el que presideix el Ple li doni la paraula, encara que vostè es cregui per sobre de 
tot això doncs és així, és part de la llei, per tant, té la paraula. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: jo crec que aquí el que realment té molta 
coherència política són els companys de consistori del partit Popular, i tenen 
coherència política perquè al final defensen el que no s’amaguen a ulls de ningú. 
Sincerament ahir Martorell va rebre 500 persones de l’Assemblea nacional catalana, a 
tots ens unia un desig i un anhel per aquest país d’avançar; aquest país representat 
per una bandera, per una senyera, i que està ningunejada a les nostres institucions. La 
vergonya que em produeix, personalment i a molts ciutadans, és la vergonya d’estar 
en aquest Estat on hem d’estar de manera obligatòria; hi hem d’estar de manera 
obligatòria perquè de moment el dret a decidir, un xinès, un portuguès potser el té, 
però un català li asseguro que no el té. Nosaltres no podem ser el que volem perquè 
no ens deixen, i perquè ens deixin hem de canviar les lleis, i perquè canviem les lleis 
hem de ser majories i hem de teixir majories. Que Martorell estigui a l’Associació de 
municipis per a la independència també és una il·legalitat, perquè és quelcom que no 
està reconegut enlloc, no està reconegut a la Constitució que puguem tenir aquest dret 
a decidir i en canvi hi som. El poder fer l’exercici de revel·lia de no tenir la bandera 
espanyola a l’Ajuntament de Martorell és un avanç cap a les nostres llibertats. La 
il·legalitat la determina la norma i la norma és la que fem nosaltres i comença des dels 
municipis. Nosaltres som radicalment demòcrates però per desgràcia no podem ser-
ho, l’únic que demanem des del grup municipal d’Esquerra Republicana és que 
aquesta coherència política es comenci a demostrar aquí amb aquests fets. 
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-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: molt breument. D’una banda agraeixo per 
part d’Esquerra Republicana que reconegui la nostra coherència, i d’altra banda em 
sembla molt bé que a l’Assemblea aquesta que vostè ha esmentat sobre la 
independència aquí Martorell hi haguessin 500 persones, ni que haguessin sigut més, 
jo li he de recordar que no fa gaire setmanes, després de la victòria d’Espanya a 
l’Eurocopa de futbol aquí a Martorell no en van sortir 500 no, sinó que 1.000 o més. 
Per tant a l’hora de posar la gent que està d’una banda o que està d’una altra; miri, jo 
entenc molt bé que vostè defensi uns postulats, en aquest cas jo en defenso uns 
altres, però entre els que defensa vostè i els que defenso jo hi ha una cosa que és la 
llei, i aquí a l’ajuntament, al Ple de l’ajuntament precisament el que no podem fer és 
incomplir la llei, per més que vostè per la seva ideologia vulgui que s’incompleixi. Jo 
entenc, jo entenc el que vostè ha manifestat a la resta dels grups pel tema de la seva 
incongruència; jo la reconec, reconec la incongruència d’altres grups en aquest tema, i 
en aquest cas també a vostè el recolzo perquè al cap i a la fi vostè també està 
recolzant el que diu igual que nosaltres, però bé, davant de tot això hi ha la llei. És per 
tant doncs que evidentment no podem fer una altra cosa, i en aquest cas per part de 
qui està governant que votar-li això en contra, Sr. Bargués.   
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: molt breument, jo crec que fins i tot amb el seu 
argument el Sr. Bargués ha exposat una mica el que volíem dir, de fet aquest plenari 
fa uns mesos es va posicionar favorablement a un moviment que el que vol 
precisament és aglutinar, i el que vol és precisament establir un espai de debat per 
saber i per poder difondre cap on hem d’anar Catalunya amb aquest tema i en matèria 
d’autogovern; i això és una discussió que ja vam tenir en aquest Ple i que tothom es va 
posicionar clarament i avui el que presenten és una altra cosa, és una qüestió de 
simbologia legal que creiem que tampoc per una banda no té res a veure, com ha dit el 
regidor de Convergència i Unió, no té res a veure amb allò que vam aprovar fa uns 
mesos; i per altra banda tampoc ens aporta res més que algun titular de premsa per 
uns i altres que el puguin aprofitar. Per tant mantenim el nostre posicionament de no 
entrar amb una posició que no ens porta enlloc. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS SAGARRA diu: vostè Sr. Adolf parlava de coherència, nosaltres 
ara estàvem comentant amb els companys que la coherència també es manifesta en 
un ajuntament proper en aquesta mateixa comarca, que precisament està presidit pel 
seu Secretari General, i que pel què sabem no ha fet el que vostè demana aquí, doncs 
si demanem coherència la demanem per a tothom. Torno a repetir el que ja he insistit, 
no és voluntat d’aquest equip de govern entrar en cap guerra de banderes, i després 
una petita puntualització, l’estelada no és la bandera nacional catalana sinó que ho és 
la senyera; per tant en el cas que s’hagués de posar només una bandera per part 
nostra evidentment seria la senyera. Per aclarir-li molt clarament votarem en contra 
d’aquesta moció. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: evidentment l’última apel·lació que faria era la 
llibertat de consciència de cadascú, del sentiment patriòtic de cadascú, i bé, endavant 
amb el retrat personal de cadascú. 
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-El Sr. ALCALDE diu: ara el Sr. Bargués ens donarà carnets de coherència a tots 
plegats, al sortir diu que posarà una oficina amb carnets de coherència expedits pel Sr. 
Bargués. Perdó. L’alcalde pot intervenir sempre que ho cregui convenient. No té la 
paraula Sr. Bargués, ho ha d’entendre això, si no té la paraula no pot parlar, sinó li 
hauré de dir que no ho fa bé això, si no té la paraula no pot parlar, pot fer el que vulgui 
sempre però quan té la paula, quan no té la paraula no pot parlar. 
 
-Sotmesa la moció de referència a votació, aquesta queda rebutjada per  1 vot a favor,                                   
6 abstencions dels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT 
PARERA I BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA 
EUGÈNIA FERNÁNDEZ OCHOA i JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA, i 13 vots en 
contra dels senyors/es SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS, XAVIER FONOLLOSA I 
COMAS, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA 
DALMAU I CERDÀ, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ 
I ROMERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS 
AMAT I FERRER, FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO. 
 
       6. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ICV I PP 
SOBRE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL. 
 
 - Es retira aquesta moció. 
 
       7. MOCIÓ DE REBUIG A LA INSTAL.LACIÓ DEL MACROCOMPLEX 
“EUROVEGAS”, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV. 
 
El Sr. ALCALDE diu: m’han indicat al començar el Ple que com aquest punt i el 
següent tracten sobre el mateix tema, sinó que un és presentat pel grup d’Iniciativa i 
l’altre és presentat pel grup de Convergència i Unió, que estàvem d’acord tots, i el PSC 
perdó, que estàvem tots d’acord que faríem la discussió per separat però només un 
torn d’intervencions.  
  
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ llegeix la moció: 
          
     “Atès que el passat mes de novembre, els conseller d'Economia i Coneixement, 
Andreu Mas-Colell, i de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, van viatjar a Las Vegas 
(USA) per tractar amb el Sr. Adelson, propietari del grup inversor “Las Vegas Sands 
Corporation”, la possible instal·lació a Catalunya d’un complex d’oci que tindria 12 
“ressorts” amb 36.000 habitacions, sis casinos, 50.000 places de restauració, teatres, 
camps de golf i zones per a convencions. 
 
Atès que segons s’ha explicat públicament pel Govern de Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya ha ofert a l’empresa “Las Vegas Sand Corporation”, de forma unilateral, un 
total de 800 hectàrees del delta del Llobregat, entre Viladecans i Cornellà de Llobregat, 
per instal·lar aquest complex d’oci vinculat a la indústria del joc conegut 
col·loquialment com “Eurovegas”. 
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Atès que la possible ubicació d’aquest projecte cada cop té l’oposició de sensibilitats 
més diverses. Fet que es reflecteix en el Manifest “Per un desenvolupament de 
qualitat. No al model que representa Eurovegas”, impulsat pel Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, o en el qüestionament públic de sindicats com UGT, 
CCOO, i CGT, i en resolucions i escrits d’entitats com Unió de Pagesos, el Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, i d’altres entitats socials i sindicals, que han alertat de 
l’impacte social i territorial negatius que representa. 
 
Atès que l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), l'Agrupació 
Catalana de Tècnics Urbanistes (AETU-ACTU) i la Societat Catalana d'Ordenació del 
Territori (SCOT) han presentat un manifest conjunt on alerten de l’impacte social i 
territorial negatius que representa el projecte Eurovegas i el rebutgen frontalment. 
 
Atès que en aquest manifest, al qual també s'ha adherit l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), les associacions d'urbanistes defensen la legitimitat de l'ordenament jurídic i el 
planejament territorial i urbanístic vigent, i alerten que Eurovegas crearia un precedent 
en el tractament de les singularitats en l'ordenació del territori en futurs projectes. 
 
Atès que amb les dades que s’han facilitat, el projecte d’Eurovegas produiria una 
afectació greu i irreversible de la recàrrega dels aqüífers del delta, una de les reserves 
d’aigua més estratègiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i una alteració dels 
aiguamolls, que es troben protegits per la Unió Europea. 
 
Atès que la implantació d’Eurovegas suposaria l’eliminació de la producció agrícola 
d’una de les zones més fèrtils de Catalunya i suposaria l’eliminació quasi total de la 
zona sud del Parc Agrari del Baix Llobregat on treballen prop d’un miler de pagesos. 
 
Atès que davant de la crisi energètica resulta primordial disposar d’agricultura i 
ramaderia propera a les conurbacions metropolitanes, i el Delta del Llobregat és un 
enclavament estratègic per a la seguretat alimentària. 
 
Atès que la implantació d’Eurovegas requereix la modificació de la legislació vigent per 
introduir excepcionalitats rellevants, en concret, s’afectaria com a mínim: la normativa 
laboral, d’estrangeria, de la seguretat social, de protecció del menor, de protecció de la 
salut, dels jocs d’atzar, de la tributació local, dels espectacles, urbanisme, espais 
naturals i equipaments comercials. 
 
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de basar el seu model de creixement i 
ocupació en la formació qualificada dels treballadors/es i el valor afegit, dinamitzant el 
teixit empresarial mitjançant la recerca, la investigació i desenvolupament en nova 
tecnologia, tal i com preveu el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 
 
Atès que l’oferiment dels terrenys per part de la Generalitat trenca el consens entre les 
diverses administracions (Generalitat, Diputació, Corporació i Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal i el conjunt dels 
Ajuntaments), establert en els últims 30 anys per l’equilibri territorial, i en que en el 
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Baix Llobregat es tradueix en una relació harmònica entre les zones residencials, 
industrials, forestals, agrícoles i fluvials. 
 
Atès que el projecte requereix de més d’un miler d’expropiacions, ja que es tracta de 
terrenys, molts d’ells dedicats a l’agricultura, de petites dimensions i molt repartits 
entre múltiples propietaris. 
 
Atès que l’empresa Las Vegas Sands Corporation ja ha expressat la seva negativa a 
comprar directament cap tipus de terreny i que exigeix que sigui la Generalitat i els 
Ajuntaments qui expropiïn i posin a la seva disposició un sòl reclassificat a 
urbanitzable que tindria un valor de milers de milions d’euros. 
 
Per tot l’exposat, el grup municipal ICV-EUIA-EPM proposa al proper ple els següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- QÜESTIONAR al Govern de la Generalitat de Catalunya per la manca 
d’informació fidedigna i oficial oferta als ajuntaments afectats sobre un complex que, 
cas de ser construït empitjorarà radicalment les perspectives econòmiques, socials i de 
vida de la comarca del Baix Llobregat. 
 
SEGON.- REBUTJAR la possibilitat que a la comarca del Baix Llobregat i per extensió 
de Catalunya es desenvolupi el macrocomplex d’hotels, casinos i espectacles 
anomenat “Eurovegas” per ser un projecte fonamentat en “privilegis excepcionals” que 
s’ofereixen al capital estranger per a dur a terme activitats d’oci i de joc, quan els 
emprenedors/es i empreses i comerços del nostre país hi estan mancats i mancades 
dels suports necessaris dels Governs Català i de l’Estat Espanyol per a dur a terme 
activitats productives, tant agrícoles com industrials. 
 
TERCER.- INSTAR el Govern de la Generalitat a què abandoni qualsevol proposta 
que afavoreixi la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a Catalunya. 
 
QUART.- INSTAR la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus 
municipis a impulsar i desenvolupar el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona per tal que el model econòmic que superi l’actual crisi es basi 
en la recerca, la innovació, l’educació, la formació i la capacitació de qualitat en els 
diversos sectors productius. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller d’Economia i Coneixement, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, al Director de l’INCASOL, als i les membres del Parc Agrari del 
BaixLlobregat, al President del Consell Comarcal del Baix Llobregat i als Alcaldes i 
Alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat.” 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: quan vam sentir per la ràdio fa tres mesos que 
el Baix Llobregat, una de les comarques més castigades de tot Catalunya tant 
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urbanísticament com socialment, rebria 260.000 llocs de treball, curiosament els 
mateixos que s’ho van creure són els que ho han estat defensant fins ara. 260.000 
llocs de treball en un complex com el que vol construir Las Vegas Sands aquí baix, al 
Baix Llobregat, a la nostra comarca, és una fal·làcia increïble quan la mateixa empresa 
té només 36.000 empleats. Les dues agressions que patim no només és urbanística 
sinó que també és social, se’ns fot enlaire tota la planificació urbanística que hem estat 
lluitant en aquest país, segueix perpetuant els models d’especulació del sòl i 
d’especulació social en llocs de treball de poc valor afegit. Tant anys del President 
Pujol de buscar empreses de fora perquè vinguin a buscar centres de millora, centres 
d’innovació empresarial per acabar tenint cambreres de pis o crupiers. Què vol que li 
digui?. És un tema de model, ens carreguem espais naturals, ens carreguem recursos 
hídrics, l’aqüífer del Baix Llobregat és molt potent, ens carreguem tota la planificació 
d’energia i sobretot el secretisme, també a vegades ens tenen acostumats amb aquest 
tipus d’intervencions. Els més indignats per això no són els treballadors que no tenen 
feina, els més indignats d’aquí són tota la classe empresarial petita i mitjana que està 
lluitant per mantenir el seus llocs de treball, i que és el 95% del teixit del nostre país i 
que no se li fa cap llei a mida; que no vulnera cap mena de llei; al revés, a nivell de 
taxes segueixen subllogats i seguim suportant el pes de les polítiques fiscals 
depredadores. El 75% de negoci el generarà el joc i els casinos, i el 25% el generarà 
només l’hostaleria i les convencions, aquest és el mateix model que es repeteix en 
qualsevol casino d’aquesta empresa; sincerament no és el model de país que vol 
Esquerra Republicana. No ens agraden les modificacions legals “ad hoc” a l’últim que 
arribi; no és el que ha de decidir com ha de ser el nostre país. No podem permetre 
exempcions especials, de seguretats socials o impostos a l’últim que vingui prometent 
una fal·làcia com 260.000 llocs de treball. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: no compartim la visió apocalíptica del company 
Adolf Bargués. Nosaltres respecte a la instal·lació del projecte Eurovegas als terrenys 
del Baix Llobregat sud, des del grup municipal del partit Popular de Martorell volem 
manifestar que estem a favor en principi de la seva instal·lació i construcció, pel motius 
que a continuació esmentem. Primer que entenem que estem davant d’una oportunitat 
històrica perquè la comarca pugui rebre una gran inversió que davant l’actual context 
econòmic és primordial aconseguir que no marxi a altres parts de l’Estat. Segon punt 
entenem que és una inversió d’aquest tipus amb 36.000 habitacions hoteleres, que és 
el que es comenta que es farà, generaria una quantitat de milers de llocs de treball tant 
directa com indirectament necessaris per tota la societat de la comarca. En tercer lloc 
creiem que en ple segle XXI el creixement econòmic i la defensa de la natura són 
coses compatibles, i que tenen prioritat els interessos públics als interessos privats 
d’aquells que són propietaris per exemple dels terrenys. En quart punt entenem que 
l’Estat Espanyol i sobretot Catalunya, que estan patint una forta i greu abaixada en la 
indústria de l’automoció, que ha estat una de les més importants i sobretot en la 
comarca en els darrers anys, ha d’aconseguir crear feina en el sector dels serveis i 
evidentment el macrocomplex d’Eurovegas pot ser el motor de la zona. No creiem, 
com a cinquè punt, que els jocs d’atzar o els cabarets siguin només l’única alternativa 
que pugui generar Eurovegas; el complex lúdic tindrà teatres, restaurants, museus i 
zones de convencions. I sisè punt, tot i estar a favor de la construcció del complex no 
donarem suport mai a qualsevol preu i exigirem per tant el compliment de totes les lleis 
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econòmiques, tributàries, laborals, d’immigració, de salut i defensa dels menors, el 
sentit del nostre vot per tant serà negatiu. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: avui mateix al Consell comarcal del Baix Llobregat 
s’han presentat també aquestes dues mocions, i aquesta moció que presentava 
Iniciativa s’ha rebutjat. És una moció que tot i tenir molts punts forts i que diu moltes 
veritats, hi ha molts atesos que estan basats sobre una cosa possible; aleshores clar 
aprovar una moció sobre una possibilitat seria una mica fer d’alguna manera un brindis 
al sol. Les dades realment que s’han filtrat, sigui intencionadament o sigui perquè algú 
hi ha tingut accés, de fet esparveren una mica, esparveren una mica, quan 
senzillament parla que s’afectaria la normativa laboral, la normativa d’estrangeria, la 
Seguretat social, la protecció al menor, la protecció de salut, la tributació, urbanisme, 
espais naturals i comercials, de fet et poses les mans al cap quan sents això. Però 
realment, a veure, nosaltres tenim un govern i a part també tenim uns diputats, jo 
almenys vull pensar que ni el President ni els diputats acceptaran això, al menys ho 
vull pensar. Per altra part sempre tant des del nostre autogovern com nosaltres 
mateixos sempre hem defensat el municipalisme, això pràcticament també es 
carregaria totes les decisions que poguéssim prendre els municipis aquests que en 
teoria quedarien afectats. Tampoc penso que el nostre govern es carregaria així d’una 
plomada el municipalisme; amb la qual cosa tot això ens porta que no puguem aprovar 
aquesta moció. Entenc que qui més l’ha promogut l’alcalde del Prat, el Sr. Tejedor, ell 
ha estat potser una mica escarmentat amb tota la història de l’aeroport, que també allà 
es prometien 2.000 llocs de treball que al final han acabat 150, però realment també 
tot l’entorn del Prat crec que s’ha cuidat molt amb aquell aspecte; llavors ell si el que li 
queda de terreny considera que no és el model de ciutat que vol. Per altra part els 
altres municipis que estan al voltant, tot i no volent aquest model, almenys esperen 
que es pugui fer inversió en el seu municipi, una inversió que respecti el parc agrari i 
que respecti, sobretot, les seves condicions i el seu model de poble que vol cada un.  
L’alta moció, en tot cas ja en parlarem després, i que ha estat consensuada 
precisament per tots els alcaldes de la zona excepte el del Prat, em sembla que és 
molt més realista i que realment és incisiva també en els punts on ho ha de ser, per 
això nosaltres, precisament és una moció que va presentar el PSC al Consell 
Comarcal, doncs optarem per l’altra moció, i la nostra posició amb aquesta moció serà 
rebutjar-la. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: avui Sr. Gómez vostè i jo tenim sessió 
doble d’Eurovegas perquè vostè en la seva condició de conseller comarcal i el Sr. 
González Abad i jo mateix ja hem viscut jo crec que el mateix escenari però en una 
altra seu que era la seu del Consell Comarcal. Precisament allà vostè ho sap i el Sr. 
González Abad també s’han presentat dues mocions, una que ha tingut el recolzament 
d’Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Republicana que no ha prosperat, i l’altra 
que és la que ha prosperat que ha tingut el recolzament del partit Socialista, 
Convergència i Unió i el partit Popular. La diferència entre les dues jo crec que és de 
grau, jo crec que en el fons tots volem ben bé el mateix no, però podríem arribar amb 
segons quines qüestions a principis d’acord. Jo crec que la que vostè ha presentat ara 
Sr. Gómez, junt amb el Sr. Bargués d’Esquerra Republicana que veig que s’hi suma, 
doncs és una moció un pèl tremendista i que està basada en uns fets que jo crec que 
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són improbables, que no estan provats i que es basen probablement amb afirmacions 
que s’han fet a la premsa, però que jo no he vist pas al govern de la Generalitat que 
digués o almenys que assegurés cap d’aquests fets. 
I l’altra, que en feia esment també el Sr. Arqué, és una que és més respectuosa, més 
prudent i que està a l’espera que les coses acabin consolidant-se, perquè ara mateix jo 
vull recordar a tots aquells que ens escolten que la implantació de l’anomenat 
Eurovegas, que jo crec que el pitjor que té aquest projecte és el nom, si en diguéssim: 
Parc del turisme de Catalunya o Consorci turístic català o qualsevol altre nom, doncs 
probablement tindria un altre èxit; el nom d’Eurovegas és desafortunat, però són 
aquelles coses que es bategen, com aquí Martorell l’edifici “El titànic”, es va batejar, no 
sabem com ni qui però se li va quedar el Titànic, doncs a això també li quedarà pels 
anys l’Eurovegas. Doncs aquest projecte no està en absolut clar que vingui a 
Catalunya, és més, tenim un competidor molt dur, això ho ha dit en més d’una ocasió 
el President Mas, que és Madrid, que és “la meseta”, que a més a més aposten molt 
fort per aquest projecte i que ens costarà molt que un projecte d’aquesta envergadura 
pugui venir a Catalunya perquè tenim un competidor molt fort; per tant en primer lloc 
no està clar que finalment vingui a Catalunya. Si ve tampoc està clar ni la seva 
ubicació definitiva, ni la tipologia constructiva, ni la seva mida; coses que Sr. Gómez 
vostè dóna per fetes i molt fetes i, que jo sàpiga, ni el conseller de Territori, ni el 
Secretari general, ni el Sr. Lluís Recoder, ni el Sr. Damià Calvet han parlat mai 
exactament ni de mida ni de tipologia constructiva, i en qualsevol cas sempre han dit 
que si finalment es decantés el Grup Sans Las Vegas per venir a Catalunya hauria de 
ser mitjançant una llei al Parlament de Catalunya. És a dir, hi hauria una llei que es 
votaria en el Parlament de Catalunya, com vostès saben la seu on resideix la sobirania 
popular; es votaria, s’aprovaria o no, i si s’aprovés donaria lloc a un consorci, un 
consorci que entre d’altres coses hauria de veure quina seria la tipologia constructiva, 
on es faria, quines serien les garanties mediambientals, culturals i associatives i, 
sobretot, com podríem preservar, sinó tot, part del parc agrari o com el podríem 
substituir. Això és el que des de la Generalitat s’ha dit sempre, altra cosa és el que ens 
puguem imaginar tots plegats, que tindrà 800, 1000, 900, 400 hectàrees, no està 
definit o almenys no hem vist enlloc per part del Govern de la Generalitat que defineixi 
exactament el projecte, perquè sempre han dit des del Govern de la Generalitat que 
quan es decanti, aleshores començarem a treballar en un possible projecte. Però per 
altra banda si finalment ve a Catalunya, jo crec que aquest és un gran projecte per a 
Catalunya, i li dic a més a més sense cap mena de complex, perquè si en algun sector 
som líders a Catalunya i líders mundials, és amb el turisme per càpita, és a dir, el 
nostre país amb l’únic que és líder mundial, amb termes de PIB, és amb turisme, som 
la primera potència turística del món per càpita. Per tant això reforçaria allò en el qual 
som bons, és a dir, els catalans som bons a gestionar temes turístics. Això ho diuen no 
només les veus més acreditades a Catalunya sinó que ho diuen des de l’exterior, l’altra 
dia vaig tenir la sort de llegir un article “Expansión”, d’un americà, que deia que per 
Catalunya això dispararia l’economia catalana, perquè enllacen Barcelona com a ciutat 
europea de destins turístics i fan el gran Barcelona. Això jo crec que a la ciutat, 
sobretot a la ciutat de Barcelona li convé molt, a la comarca del Baix Llobregat també i 
al país en general també; altra cosa és com es faci i amb això podem estar d’acord 
amb moltes de les asseveracions que vostès fan. Per tant la nostra moció, que és la 
que parlarem tot seguit, és una moció que com vostès saben és prudent, és realista i 
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parla de model també. Vostès diuen, el Sr. Bargués ho deia, que clar trenquem el 
model territorial, jo li voldria dir que clar si el model territorial i econòmic que tenim és 
el que ens porta a tenir més de 600.000 aturats al nostre país doncs no deu ser massa 
bo, com a mínim haurem de fer alguna cosa per millorar-lo. Perquè clar en aquesta 
moció que ens presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya doncs hi ha moltes 
associacions que se sumen al manifest rebutjant d’entrada la implantació de 
l’Eurovegas o qualsevol cosa que s’hi assembli, és el que m’ha semblat extreure de les 
línies de la moció, però clar jo hi trobo a faltar un col·lectiu que probablement és el 
més nombrós de Catalunya, que és el col·lectiu d’aturats, tenint en compte que una 
inversió d’aquestes probablement Sr. Bargués no comportarà 260.000 llocs de treball, 
però tampoc comportarà els 16.000 que diuen alguns mitjans interessats. Per tant la 
generació de riquesa, per tant la inversió i la posterior generació d’activitat econòmica i 
de llocs de treball, crec que aquest país és el que ara mateix necessita com el pa que 
menja. Per tant nosaltres no podem estar a favor d’aquesta moció i per tant la votarem 
en contra. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: com hem dit ja en repetides ocasions en els 
darrers mesos han anat apareixent informacions sobre la possibilitat que un projecte 
conegut amb aquest nom, encertat o no, d’Eurovegas s’instal·li en terrenys del Delta 
del Llobregat a la nostra comarca, i per aquest motiu creiem que era positiu que 
traslladéssim a Martorell i al debat del Ple municipal aquest tema, per compensar 
també d’altra banda el poc que se’ns ha explicat directament pel nostre govern de la 
Generalitat, fins i tot el govern de la Comunitat de Madrid, tan criticat en moltes 
ocasions per les seves mancances democràtiques, ha estat molt més transparent que 
el nostre en aquest tema. Tenint en compte que aquest projecte suposaria la 
modificació de la legislació vigent o el plantejament d’excepcionalitats rellevants, ja ho 
hem dit, en matèria de planejament, d’immigració, de drets laborals, de salut entre 
molts altres, el que proposem avui des del nostre grup municipal és que aquest 
ajuntament es posicioni en contra concretament d’aquest macroprojecte, perquè sí que 
sabem quin és el projecte de Las Vegas Sans perquè ja el tenen instal·lat a Las 
Vegas, ja el tenen instal·lat a Macao, i ja sabem de què viu aquesta gent, i a més a 
més perquè aquest model té un impacte en el desenvolupament de tota la comarca del 
Baix Llobregat. Com dèiem aquest projecte desgraciadament no ha comptat amb un 
debat, creiem que inexcusable, amb la ciutadania i amb els governs municipals 
directament afectats i també amb la resta de municipis que podrien ser afectats com el 
nostre, mantenint al marge la gent del debat i de la participació que es mereixeria un 
projecte d’aquestes dimensions. Que afectaria també, com dèiem, l’equilibri territorial a 
la nostra comarca, fins i tot tot això en un marc de compromisos, com dèiem a la 
moció, històrics de totes les administracions i de tots els partits per conservar l’entorn 
natural del parc agrari; i també amb un pacte històric de voluntat de millora de la seva 
gestió perquè finalment sigui viable. Tot aquest pacte històric, tots aquests acords de 
tots els partits, entitats i de totes les administracions ara el trenquen, es vol trencar 
amb alguns arguments que no estan gens clars. I aquests arguments en contra del 
projecte són molts, s’han anat exposant al llarg de les últimes setmanes i, com dèiem, 
ho hem fet al Centre d’estudis comarcals, la Unió de pagesos, la plataforma: Aturem 
l’Eurovegas que agrupa a desenes i desenes d’entitats, de gent que les forma que pot 
estar parada o no. Estem parlant d’entitats, estem parlant de teixit, per tant estem 
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parlant de ciutadania que ha recolzat la seva posició contrària a aquest projecte. 
També ho han fet ajuntaments com El Prat, com Sant Feliu, com l’Hospitalet, fins i tot 
ho ha fet el Bisbat de Sant Feliu, entre altres, però creiem que sí que alguns 
arguments d’aquests estaria bé comentar-los.  
Dèiem que Eurovegas en primer lloc és un autèntic atac a l’Estat de dret perquè els 
promotors en la seva proposta demanen modificar l’Estatut dels treballadors, la Llei 
d’estrangeria, la Llei d’impost sobre la renda per als guanyadors de premis, la reducció 
de quotes a la Seguretat Social. Volen expropiacions de sòl privat i cessió de sòl 
públic, volen permisos per poder formar els recintes, volen permisos per a l’entrada de 
menors d’edat i ludòpates. Volen canvis de lleis com la d’horaris comercials, com la 
d’enjudiciament civil, com la del joc o la de blanqueig de capital. Eurovegas suposa 
acabar amb un ja precari equilibri territorial i una afectació irreversible de la recàrrega 
des de la vessant més natural de la zona; la recàrrega dels aqüífers dels delta, una de 
les reserves d’aigua més estratègiques dels voltants de Barcelona.  
Per altra banda els defensors d’Eurovegas, tant la Corporació Las Vegas Sans, de 
Sheldon Adelson, com l’actual govern de la Generalitat aprofiten aquest context, la 
duresa d’aquest context econòmic per esmentar que això crearà llocs de treball com a 
principal argument a favor del projecte; però clar inicialment es va parlar de la creació 
de 260.000 llocs de treball, aquesta xifra s’ha anat reduint fins a uns 20.000 o menys, 
com el mateix Conseller d’economia reconeixia quan se li ha preguntat, només quan 
se li ha preguntat directament en seu parlamentària pel grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida Alternativa, ha reduït aquesta xifra considerablement. Però a 
més a més llocs de treball en condicions molt precàries i no necessàriament ocupats 
per ciutadans i ciutadanes de la nostra comarca o del municipi de Martorell. A més a 
més per altra banda si fem un balanç de llocs de treball caldria descomptar totes les 
ocupacions destruïdes amb matèria d’agricultura, de mediambient i d’altres activitats 
que també n’hi ha i no les podem obviar. I, per últim, també podríem descomptar tot 
aquell teixit turístic de la zona propera que es veuria directament afectat per una 
competència totalment descomunal.  
Per tot això el que volem és convidar-los a la resta de grups i també a la ciutadania a 
la reflexió, a que es facin la pregunta de si per la lluita contra l’atur i la creació de llocs 
de treball valen tots els projectes; si els beneficis justifiquen els costos col·lectius; si 
hem d’analitzar el model de desenvolupament que oferim a les properes generacions; 
si estem avaluant la pèrdua del nostre patrimoni col·lectiu, perquè no ens enganyem 
Eurovegas no seria una inversió privada, seria el regal del patrimoni de tots cap 
aquesta empresa que ja coneixem què fa a altres llocs del món, i per tant ja podem 
preveure què és el que farà aquí. I creiem, potser enganyats, que ja tots estàvem 
convençuts que la crisi financera era en definitiva la crisi del nostre model de 
desenvolupament; creiem que ja estàvem convençuts que la reinserció laboral dels 
aturats s’havia de fer des d’una nova ètica del treball i la responsabilitat. Crèiem en 
definitiva que ningú qüestionaria que el futur del parc agrari havia de passar per 
recuperar l’agricultura local o els mercats de proximitat. Moltes ciutats capitals 
europees envegen poder tenir el que tenim nosaltres a prop de Barcelona, i entre 
altres iniciatives crèiem que podíem fer viable l’existència del mateix parc agrari i no la 
seva destrucció com suposaria aquest projecte del que estem parlant. En definitiva el 
que proposem amb aquesta moció és donar suport al desenvolupament de qualitat, no 
al model que representa Eurovegas i, com dèiem, avui tenim totes i tots l’oportunitat de 
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demostrar tot el que actualment es diu sobre si hem crescut més enllà de les nostres 
possibilitats. Tenim l’oportunitat de demostrar que no mentíem cap dels que estem 
aquí, ni mentim quan diem que el desenvolupament del totxo ens ha portat on ens ha 
portat, també amb l’excusa de generar llocs de treball, fa 10 anys, 8 anys, 6 anys, 5 
anys, i estem on estem. En definitiva demanem als diferents grups municipals que 
tinguin la valentia de posicionar-se en contra d’un projecte que suposaria, segons la 
nostra opinió, un gran pas enrere per a la nostra comarca i per al nostre país. 
 
-Sotmesa la moció de referència a votació, aquesta queda rebutjada per 4 vots a favor, 
i 16 vots en contra dels senyors/es SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS, XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I 
PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO 
NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS 
SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, 
MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, FRANCESC ARPAL 
MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO.   
                                              
       8. MOCIÓ SOBRE LA POSSIBLE UBICACIÓ D’UN COMPLEX ANOMENAT 
“EUROVEGAS” AL BAIX LLOBREGAT, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU. 
   
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA llegeix la moció: 

“Atenent les informacions que els darrers mesos s’han vingut coneixent sobre la 
possible instal·lació al Baix Llobregat d’un complex de grans dimensions promogut pel 
grup inversor Las Vegas Sands Corporation i que amb la denominació de “Eurovegas” 
estaria centrat en activitats d’oci i turisme com hotels, casinos, restaurants, espais per 
convencions i espectacles. 

Atès que és la Generalitat de Catalunya qui, de manera unilateral, està promovent, 
seguint i negociant la definició, localització i eventual implementació d’aquest projecte, 
i que segons sembla en breu es coneixeran decisions determinants al respecte. 

Atès que segons s’ha explicat la Generalitat hauria ofert a l’empresa esmentada un 
total de 800 hectàrees del delta del Llobregat pertanyents a diferents termes 
municipals, abastant un espai de grans dimensions situat dins de la comarca del Baix 
Llobregat. 

Atès que el procés que fins ara ha seguit aquesta iniciativa s’ha fet sense massa 
coneixement de les administracions locals i que les decisions sobre el mateix no són ni 
previsiblemente seran adoptades a aquest nivell sinó que dependran de les 
administracions i parlaments autonòmic i estatal. 

Atès que és responsabilitat de les institucions locals fer seguiment i incidir en qualsevol 
iniciativa que afecti el seu territori i, com és el cas, pugui afectar el conjunt de la 
població i de l’activitat econòmica. 

Atès que les administracions locals han de preservar l’interès general, un fet que en el 
cas que ens ocupa és especialment important perquè el projecte està generant un 
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debat intens amb opinions contraposades i no hauria de suposar un trencament de la 
cohesió social i territorial. 

Atenent la situació de crisi econòmica en què ens trobem i la necessitat de buscar i 
valorar totes les alternatives de recuperació possibles i viables, i per tant les opcions 
d’atraure inversions, així com estudiar la millora, transformació i promoció del teixit 
productiu de la comarca. 

Atès que és necessari preservar l’equilibri territorial, els valors naturals i la sostenibilitat 
mediambiental del Delta del Llobregat i del conjunt del Baix Llobregat, i al mateix 
temps cal garantir la sostenibilitat econòmica i social d’una comarca que amb prop de 
70.000 persones aturades pateix amb duresa les conseqüències de la crisi i requereix 
amb urgència iniciatives que comportin creació de llocs de treball, però que no poden 
desenvolupar-se a qualsevol preu i sense condicions. 

Atès que totes les administracions, i en especial els governs del país, tenen la 
obligació i la responsabilitat d’analitzar en profunditat tots aquells projectes que puguin 
generar activitat econòmica de forma directa i indirecta, i avaluar-los abans de prendre 
qualsevol decisió. 

Atès que desconeixem si la ubicació d’aquest gran projecte turístic serà a Catalunya, 
ja que competeix amb Madrid per la seva ubicació i allà el conjunt de forces polítiques 
si mostren favorables. 

Atès que, donat el seu estat embrionari, desconeixem els detalls del projecte, tant en 
el seu fons com en la seva forma, quines són les condicions i afectacions jurídiques 
que es podrien desprendre de la seva instal•lació, l’espai que necessita, la seva 
ubicació precisa, les seves conseqüències socials, territorials i econòmiques, pot 
dificultar a alguns sectors establir un posicionament clar al respecte.  

Per tots aquests motius, el grup municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Martorell l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat que explori  tots els projectes viables 
d’inversió privada i pública que promoguin el desenvolupament del Baix Llobregat  i 
que assegurin la creació de llocs de treball, dins del nostre marc legal i que s’ajustin 
als requeriments socials, ambiental i culturals de la nostra societat; i que al mateix 
temps cerqui alternatives de desenvolupament. 

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a que un cop  disposi de la documentació 
oficial necessària, precisant totes les seves conseqüències jurídiques, socials, 
territorials i econòmiques, sobre el projecte identificat com  “Eurovegas”, convoqui als 
representats dels Ajuntaments afectats i de les administracions locals del Baix 
Llobregat, amb l’objectiu d’informar-los i de sumar esforços. 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat que, més enllà que el projecte anomenat 
“Eurovegas” es concreti o no, explori amb tota la intensitat projectes i estratègies que, 
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de manera compartida amb les administracions locals, assegurin opcions viables 
d’inversió i activitat que contribueixin a la recuperació econòmica del Baix Llobregat, 
estimulin la creació de llocs de treball i defineixin un model productiu diversificat, 
ajustat a les característiques actuals del teixit productiu de la comarca i alhora obert a 
la promoció de nous sectors i activitats innovadores i amb valor afegit. 

Quart.- Instar al Consell Comarcal que, des del seu coneixement de la realitat 
econòmica del Baix Llobregat i en base a les diferents actuacions que porta a terme en 
aquest terreny, vetlli pels interessos i valors socials i naturals de la comarca, participi 
en tota iniciativa generadora d’activitat i ocupació i s’impliqui en la defensa de la 
legislació vigent. La preservació, promoció i redefinició del futur del Parc Agrari tindrà 
un protagonisme singular en aquest sentit. 

Cinquè.- Traslladar aquest acord a la Conselleria de Economia i Coneixement, 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés dels diputats, al President de la Generalitat de Catalunya i al 
President del Govern d’Espanya.” 

 

-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: llegir un dia plujós des del llit de casa, fot molts 
dies que va ploure des que vam passar la transició i des que som un país democràtic. 
Imaginin que estàs vivint a Martorell i que a 500 metres de casa teva treus el cap per 
la finestra, mires a la teva dreta i tens 3 carrils direcció Barcelona, 3 carrils direcció 
Tarragona; tens 2 viaductes; tens 2 carrils que travessen, l’antiga N-II que travessa el 
poble, sense comptar cap mena de carrer a l’altre cantó. Tens 2 carrils d’una carretera 
comarcal, 6 carrils d’una autovia, tens un aqüeducte, tens un col·lector de salmorres, 
tens un etilenoducte, tens 2 vies i el seu viaducte de via gran, dos vies i el seu viaducte 
de l’AVE, 2 vies i el seu viaducte del tren de via petita, i sense comptar les línies d’alta 
tensió que creuen el nostre territori. I abans de veure per qualsevol forat Montserrat 
tinc una depuradora, un polígon industrial, unes sitges de 50 metres, una petroquímica 
i una empresa automobilística. Això és el que el turisme que ve aquí vol veure?. 
Aquesta comarca que no només està castigada socialment sinó que urbanísticament 
ja han trinxat, des de la democràcia moltes d’aquestes infraestructures s’han cosit i 
han passat per aquí; gràcies a la democràcia aquí hauríem d’afegir-hi una altra 
carretera que vostès volien fer i que al final per pressió popular no es va fer. Podem 
millorar el model, aquesta és la pregunta i la resposta, tot el que no sigui debatre el 
model és una manca de respecte a tots aquells que en democràcia han estat dibuixant 
el país que volem. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: “Después de escuchar las palabras del Sr. Adolf 
Bargués me sorprendo con una visión tan apocalíptica de un proyecto que por otra 
parte tampoco conocemos mucho, de acuerdo?. yo lo que no entiendo es por qué por 
ejemplo partidos como el suyo se autodenominan progresistas, porque realmente son 
los más cavernícolas de todos, si dependiera de usted viviríamos en cuevas, 
beberíamos a morro en los charcos y andaríamos a caballo. Sí, sí, Adolf. Claro a mí 
me sorprende, me sorprende porque igual que hoy se quejan porque ponen 
Eurovegas, si mañana lo ponen y de aquí a dos años lo cierran se quejaran porque lo 
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cierran, el caso es quejarse. Está claro que ahora estamos en una buena época 
propicia para discursos apocalípticos, para agoreros. Bueno, yo le respeto, entiendo su 
postura, yo solo decir, también al Sr. Xavi Gómez que hablaba de valentía, de que 
tenemos que votar por valentía a favor. No, no, yo voto por convicción no voto por 
valentía, no tenemos que demostrarle a nadie que votamos algo que tengamos que 
avergonzarnos o pedir perdón por votar algo. Nosotros entendemos que más allá de 
elementos morales, reflexivos, no sé, yo creo que tienen preferencia 100.000 puestos 
de trabajo a 1.000 plantadores de remolachas, porque a ver no nos engañemos los 
terrenos del Eurovegas no es el Amazonas eh, no es el Amazonas, tampoco es 
aquello de que sea un elemento protegido. 
Nos alegra que el partido Socialista de Martorell esté un poco en la línea del progreso, 
porque claro en función de la localidad o de la institución que represente el partido 
Socialista votan en función de una cosa, escucha un discurso o escucha otro. Aquí 
personalmente me alegro de que ustedes estén a favor de un proyecto que, insistimos, 
no se ha de hacer a cualquier precio, todo tiene un precio; evidentemente no vamos a 
consentir como he leído ahí que un menor de 14 años entre en un casino, pero claro 
tampoco nadie nos ha dicho exactamente esto va a ir así o asa, va a durar tanto, va a 
ocupar tanto espacio; la altura de los edificios va a ser tanto, esto es un proyecto que 
está en un momento embrionario y está claro que más allá de cuestiones ideológicas, 
que podamos estar a favor o en contra por determinados motivos o quizás hasta 
intereses. Nosotros entendemos que esta otra moción va por la línea de lo que 
nosotros pensamos; evidentemente hay que estar a favor de la creación de puestos de 
trabajo,  ¿de acuerdo?.  
Es una oportunidad histórica, como hemos comentado en la anterior intervención, pero 
no puede ser a cualquier precio, y yo entiendo, y desde el grupo municipal del partido 
Popular entendemos que hasta el día que: primero se comunique que se va a hacer 
aquí, porque ya lo ha dicho el grupo de Convergència i Unió que todavía tenemos un 
rival muy importante que es Madrid, y además sería importante porque además de los 
puestos de trabajo, tenemos que tener en cuenta que Catalunya es la comunidad 
autónoma más endeudada de España, y eso también ayudaría a que pudiéramos 
recaudar, sí Xavi Gómez es la comunidad más endeudada 40.000 millones de euros. 
Vamos a votar a favor de esta otra moción”. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: deia que no perquè aquest matí mateix la 
Presidenta de Castilla La Mancha acceptava que era la comunitat més endeutada, que 
era la seva, ella mateixa ho deia no ho dic jo eh no conec les xifres, per tant és una 
discussió que tampoc. El que nosaltres veiem aquí és que els mateixos que 
defensaven el model de Marina d’Or i altres experiments similars, que han fracassat i 
han provocat aquesta crisi, ara defensen Eurovegas; els mateixos que defensen sovint 
les lleis per expulsar immigrants ara defensen Eurovegas. Els mateixos que ens 
criticaven “a los de la caverna” i tot això que ens diuen i que una mica fins i tot potser 
falten al respecte; ens deien que no volíem progrés quan ens posicionàvem contra el 
“boom” immobiliari, contra l’AVE, per exemple, o contra altres grans infraestructures 
que s’han fet en aquest país i que han provocat que estem on estem, els mateixos ara 
volen Eurovegas. De tot allò, de tot aquell model de desenvolupament de l’Estat 
Espanyol i part de Catalunya han sortit guanyant 3 o 4, perquè la resta hem anat a 
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l’atur, però aquests 3 o 4 segueixen guanyant molts diners i no som cap dels que 
estem aquí. 
I aquesta moció nosaltres potser la podríem recolzar, la podíem haver recolzat fa 6 
mesos, quan això podria ser una declaració d’intencions quan es començava a parlar 
que potser hi hauria alguna iniciativa similar, però és que ja sabem clarament quin és 
el model de negoci, de xiringuito, que el Sr. Sheldon Adelson i Las Vegas Sands vol 
muntar a Catalunya, ja ho sabem, no és cap il·lusió, no és cap miratge. És el model 
que està a Las Vegas, és el model que està a Macao, i no ho faré però podríem entrar 
a valorar les dades d’atur, de seguretat, de fracàs escolar de Las Vegas perquè són 
terribles, són terribles, i aquest és el model que el Sheldon Adelson proposa per fer a 
Catalunya o a Madrid. Aquest és el model que el Sheldon Adelson ha vist quan potser 
ha cregut que en un indret d’Europa podia muntar el xiringuito que té a Las Vegas o el 
xiringuito que té a Macao. Aquest és el model que sabem que portarà aquí, seran 100 
casinos o seran 10 però el model, no ens enganyem, és aquest; per tant aquesta 
moció per a nosaltres ve fora de lloc, perquè dir que quan sapiguem què faran ja 
valorarem, ja ens posicionarem, ja no tindrem temps. Quan sapiguem què faran ja ho 
estaran fent i si no fan Las Vegas Sands per desgràcia ho farà un altre, perquè el 
meló, per part del govern de la Generalitat actual, ja està trencat, la discussió ja està 
sobre la taula; potser serà el Eurovegas català i ho farà Cirsa, o potser ho farà algú 
altre però el perill ja el tenim, i aleshores diran que aquests de la caverna, eh, no volen 
el progrés, ja li agradaria a moltes capitals europees, i així ho manifesten, tenir això 
que tenim nosaltres al costat de Barcelona i ara ens ho volem carregar perquè, 
repeteixo, 3 o 4 en treguin profit, i aquí com dèiem amb altres ocasions: “pan para hoy 
y hambre para mañana”.  
Per tant no estem en situació d’esperar què farà Las Vegas Sands, ja ho sabem què 
farà Las Vegas Sands, per tant no estem a temps de parlar de models, ja sabem quin 
és el model de Las Vegas Sands; el dia que se’ns comuniqui, com deien, ja estarà fet. 
Per aquest motiu a la moció anterior la nostra proposta era de posicionar-nos 
clarament, tenint en compte, com deien, que ja sabem què vol Sheldon Adelson i per 
tant per aquest motiu no podem votar tampoc a favor d’aquesta moció, que potser en 
un altre temps haguéssim recolzat.   
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: abans en Xavi Gómez d’Iniciativa ens demanava 
que féssim una reflexió, jo crec realment que ha sigut una reflexió aquesta moció que 
s’ha fet des del Consell Comarcal. Si bé hem de donar la raó amb moltes coses: que hi 
ha hagut una manca de debat, una manca absoluta de debat; una manca absoluta 
d’informació, i a més inclús arribant a nivells que podríem dir quasi antidemocràtics, 
prohibint la publicació d’algun manifest que s’havia fet i que s’havia enviat als diaris, 
amb això sí que donem la raó, però realment la vostra moció era fer una moció sobre 
uns atesos, sobre uns atesos que realment no eren reals, que estaven molt sobre 
l’aire. 
Tenim un govern autonòmic, tots els grups tenim uns representants als Parlament i, 
bé, si no confiem amb ells suposo que en pocs altres podríem confiar. El Sr. Casal del 
PPC diu que està content perquè per una vegada estem al seu favor; vull deixar una 
cosa ben clara, però ben clara: el PSC no està a favor d’Eurovegas, no està a favor 
d’Eurovegas i de la forma que s’ha dit o que s’ha filtrat a la premsa estarem sempre en 
contra d’aquest tipus d’implantacions al nostre territori. Us empenyeu molt a comparar-
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ho amb Las Vegas o amb Macao, realment el Baix Llobregat no és ni el desert de Las 
Vegas ni la selva que era Macao quan es va implantar allà; fixa’t també que el Sr. 
Sand ha intentat posar-ho en un estat d’Estats Units, Massachussets em sembla que 
és, i que li han rebutjat, o sigui que hem de donar confiança, ho torno a dir, al nostre 
govern i al nostre Parlament, que això de la forma que ho tenen implantat a Las Vegas 
o Macao no es farà. Per altra part estem parlant d’una zona, el Baix Llobregat, que és 
una de les zones que ha estat més colpejada per la crisi i l’atur. Els municipis que 
conformen el Baix Llobregat i sobretot el Baix Llobregat sud necessiten que s’explori, 
que s’explorin tots els projectes viables d’inversió tant privada com pública, i que 
assegurin una creació de llocs de treball dins del nostre marc legal; tot el que surti al 
nostre marc legal esperem i amb això confiem i per això estem representant a qui 
representem perquè això no es faci, sempre dintre un marc legal. Volem que el Baix 
Llobregat surti d’aquest pou on està ficat i que es puguin promocionar nous sectors 
d’activitats, innovadors i nou valor afegit. De totes formes, tal com diu aquesta moció,  
s’insta al Consell Comarcal a la preservació, promoció i redefinició del parc agrari que 
tenim al Baix Llobregat, a mi em sembla que més clara i més d’autoreflexió aquesta 
moció no pot ser, tota la resta està muntat una mica sobre els núvols. Aquest senyor 
ha amenaçat, o s’ha interessat en varis llocs per posar el que sí que és veritat el seu 
xiringuito, per altra part també ha ofert molts llocs de treball. A Convergència i Unió 
hem d’acceptar que li ha anat molt bé perquè clar el Baix Llobregat és una zona que 
és d’esquerres; qui es nega a dir que no vol llocs de treball?. Amb la qual cosa els 
municipis han hagut de fer aquesta reflexió. 
Ens sembla que aquesta moció és només, és una moció que defensa el model de 
coneixement que el Baix Llobregat necessita en aquests moments: treball, igualtat, 
coneixement, innovació, valor afegit, sostenibilitat i sempre protegint i definint el que és 
el parc agrari del Baix Llobregat. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: Sr. Arqué a vegades sentir-lo defensant 
aquesta moció sembla que li sàpiga greu recolzar-la, si li sap greu, escolti’m, no cal 
que la recolzi, francament si la defensa que ha de fer d’aquesta moció és aquesta, 
doncs si creu que ha de canviar el seu vot o el seu posicionament faci-ho perquè 
sembla que li costi, en canvi a nosaltres no ens costa gens, la defensem sense cap 
mena de complex; a més a més tenint en compte que és una moció, ja ho hem explicat 
abans, jo crec que molt prudent, molt oberta, molt a l’expectativa i, evidentment, 
preservant tot allò que creiem que cal preservar en el territori, fins al punt que a més a 
més si vostès miren, Sr. Gómez ja sé que ho ha fet eh però m’agradaria que revisés 
una mica els acords d’aquesta moció. Aquí el que diem és que instem al govern del 
país que explori tots els projectes viables d’inversió privada i pública que promoguin el 
desenvolupament del Baix Llobregat, que assegurin la creació de llocs de treball dins 
del nostre marc legal i que s’ajustin als requeriments socials, ambientals, culturals de 
la nostra societat i que al mateix temps cerquin alternatives de desenvolupament, jo 
crec que amb això no hi pot estar en contra absolutament ningú, aquest és el primer 
acord.  
El segon diu: que un cop disposi de la documentació oficial necessària, parlem del 
govern del país, de totes les seves conseqüències jurídiques, socials, territorials i 
econòmiques sobre el projecte anomenat Eurovegas, convoqui els representants dels 
ajuntaments afectats, que creiem que són els primers que s’han de convocar del Baix 
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Llobregat amb l’objectiu d’informar-los i de sumar esforços. És a dir, que ens sumem 
tots i sobretot aquells que són els municipis afectats perquè es creï aquest projecte 
des del territori, no al revés, sinó que un cop sapiguem que s’ha d’ubicar aquí doncs 
comencem a treballar el projecte des del territori primer amb els ajuntaments afectats. 
El tercer acord és que més enllà que el projecte d’Eurovegas s’implanti o no s’implanti, 
és a dir, ja que hem iniciat aquest camí doncs animar al govern de la Generalitat a 
intensificar projectes i estratègies de manera compartida amb les administracions 
locals, assegurant opcions viables d’inversió i activitats que contribueixin a la 
recuperació econòmica del Baix Llobregat; estimulin la creació de llocs de treball i 
defineixin un model productiu diversificat, no únic sinó diversificat, ajustat a les 
característiques actuals del teixit productiu de la comarca i, alhora, obert a la promoció 
de nous sectors i activitats innovadores i amb valor afegit, crec que amb tot això no s’hi 
pot estar en desacord. Vostè em diu allò del parc agrari, en l’últim paràgraf nosaltres 
diem: la preservació, promoció i redefinició del futur del parc agrari tindrà un 
protagonisme singular en aquest sentit. Per tant jo crec que no ens hem deixat 
absolutament cap dels ingredients que vostè en la seva moció esmentava, com a que 
tot això es destrossava o que quedava en entredit per part del govern de la 
Generalitat. Jo crec que aquesta és una moció per sumar esforços, per no dir 
d’entrada a res que no i més en la situació en la que ens trobem, perquè jo li vull 
recordar: què li expliquem a aquests 70.000 aturats que tenim a la nostra comarca?. O 
als 600.000 que tenim al país?. Que senzillament hem dit que no a una inversió que 
sembla ser que generarà riquesa i que generarà llocs de treball?. Home això jo crec 
que els que tenim responsabilitats de govern això no ho podem fer, per tant com a 
mínim hem d’estudiar el projecte, veure si és viable, i si és viable sumar esforços entre 
tots perquè s’instal·li i generi la riquesa suficient per generar llocs de treball, això per 
una banda. Per l’altra, vostè de manera jo crec que intencionada, perquè vostè Sr. 
Gómez és molt llarg, jo li reconec, doncs em parla de Las Vegas o de Macao però, de 
manera potser intencionada, s’oblida de Singapur, perquè l’empresa Sands 
Corporation també té un centre a Singapur. Un centre que és el centre més important 
de convencions i de turisme del sudest asiàtic, que des de la seva implantació s’han 
multiplicat per 1,6 el producte interior brut del país en els darrers 5 anys, i que ha 
reduït en més de la meitat la taxa d’atur que tenien en aquell país. Concretament, i 
això ho dic per si ho vol mirar, suposo que ja ho ha fet, es diu: Marina Bei Sands i això 
és a Singapur. Des de l’entrada en funcionament s’han generat entre llocs de treball 
directes i indirectes més de 100.000 llocs de treball; per tant, home, vostè em treu 
Macao o Las Vegas que és un model molt concret però en canvi no em treu Singapur. 
El que jo crec que vol fer el govern del nostre país és que hi hagi una mena de 
Singapur al Baix Llobregat tocant a la ciutat de Barcelona, fent de Barcelona el 
principal destí turístic del sud d’Europa i el centre de convencions més gran que hi ha 
en tot Europa. Si això ho ajuntem amb que som el primer port de creuers del 
Mediterrani i que tenim un atractiu brutal amb una ciutat espectacular com és 
Barcelona, això Sr. Gómez ben gestionat, deixi-m’ho dir des del punt de vista 
empresarial, és èxit segur; i si des del punt de vista empresarial és èxit segur és 
sinònim de creació de molts llocs de treball.  
Per altra banda el parc agrari que a vostè l’interessa tant i que jo, com vostè sap, en 
conec alguna cosa, li puc dir que per part del govern de la Generalitat, dels municipis 
afectats i d’aquest ajuntament és importantíssim que es preservi i es redefineixi el futur 
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del parc agrari, tal com diem a la moció. Li diré que en el delta del Llobregat hi ha més 
de 1.000 hectàrees de terreny conreable que actualment no es conreen, si estem 
parlant que hi ha un màxim de 800 hectàrees que pot afectar el parc agrari, el que 
potser hauríem de fer és promoure aquestes 1.000 hectàrees que no es conreen, i de 
manera natural hi hagués una substitució de manera que l’agricultura periurbana i de 
proximitat que es genera en el parc agrari tingués una continuïtat. 
Per altra banda vostè en la seva moció, cosa que ja li he dit que jo creia que obviava, 
deia que el sistema d’adquisició dels terrenys seria expropiacions públiques; 
expropiacions en sòl privat per fer cessions en sòl públic, crec que he entès això, això 
no ho ha dit ningú, això no crec que hagi de ser així i a més a més si és així doncs 
nosaltres, ja li asseguro, farem la nostra queixa pertinent perquè no crec que sigui el 
sistema.  
Per altra banda, i per acabar i per concloure, bé, en primer lloc jo crec que ens hem de 
felicitat tots perquè hem tingut en les dues mocions un to molt correcte, tenint en 
compte que Eurovegas és un tema que aixeca passions en alguns sectors, tal com 
hem dit, i hem tingut un debat jo crec que molt correcte, fins i tot en el temps tenint en 
compte que eren dues mocions; i per l’altra reiterar el fet que de moment aquesta 
moció és una moció prudent, generalista i que el que vol és no tancar portes a cap 
inversió sigui del caire que sigui.  
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 16 vots a favor i 4 vots en contra 
dels senyors/es XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ 
OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA i ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS: 
 

“Atenent les informacions que els darrers mesos s’han vingut coneixent sobre la 
possible instal·lació al Baix Llobregat d’un complex de grans dimensions promogut pel 
grup inversor Las Vegas Sands Corporation i que amb la denominació de “Eurovegas” 
estaria centrat en activitats d’oci i turisme com hotels, casinos, restaurants, espais per 
convencions i espectacles. 

Atès que és la Generalitat de Catalunya qui, de manera unilateral, està promovent, 
seguint i negociant la definició, localització i eventual implementació d’aquest projecte, 
i que segons sembla en breu es coneixeran decisions determinants al respecte. 

Atès que segons s’ha explicat la Generalitat hauria ofert a l’empresa esmentada un 
total de 800 hectàrees del delta del Llobregat pertanyents a diferents termes 
municipals, abastant un espai de grans dimensions situat dins de la comarca del Baix 
Llobregat. 

Atès que el procés que fins ara ha seguit aquesta iniciativa s’ha fet sense massa 
coneixement de les administracions locals i que les decisions sobre el mateix no són ni 
previsiblemente seran adoptades a aquest nivell sinó que dependran de les 
administracions i parlaments autonòmic i estatal. 

Atès que és responsabilitat de les institucions locals fer seguiment i incidir en qualsevol 
iniciativa que afecti el seu territori i, com és el cas, pugui afectar el conjunt de la 
població i de l’activitat econòmica. 
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Atès que les administracions locals han de preservar l’interès general, un fet que en el 
cas que ens ocupa és especialment important perquè el projecte està generant un 
debat intens amb opinions contraposades i no hauria de suposar un trencament de la 
cohesió social i territorial. 

Atenent la situació de crisi econòmica en què ens trobem i la necessitat de buscar i 
valorar totes les alternatives de recuperació possibles i viables, i per tant les opcions 
d’atraure inversions, així com estudiar la millora, transformació i promoció del teixit 
productiu de la comarca. 

Atès que és necessari preservar l’equilibri territorial, els valors naturals i la sostenibilitat 
mediambiental del Delta del Llobregat i del conjunt del Baix Llobregat, i al mateix 
temps cal garantir la sostenibilitat econòmica i social d’una comarca que amb prop de 
70.000 persones aturades pateix amb duresa les conseqüències de la crisi i requereix 
amb urgència iniciatives que comportin creació de llocs de treball, però que no poden 
desenvolupar-se a qualsevol preu i sense condicions. 

Atès que totes les administracions, i en especial els governs del país, tenen la 
obligació i la responsabilitat d’analitzar en profunditat tots aquells projectes que puguin 
generar activitat econòmica de forma directa i indirecta, i avaluar-los abans de prendre 
qualsevol decisió. 

Atès que desconeixem si la ubicació d’aquest gran projecte turístic serà a Catalunya, 
ja que competeix amb Madrid per la seva ubicació i allà el conjunt de forces polítiques 
si mostren favorables. 

Atès que, donat el seu estat embrionari, desconeixem els detalls del projecte, tant en 
el seu fons com en la seva forma, quines són les condicions i afectacions jurídiques 
que es podrien desprendre de la seva instal•lació, l’espai que necessita, la seva 
ubicació precisa, les seves conseqüències socials, territorials i econòmiques, pot 
dificultar a alguns sectors establir un posicionament clar al respecte.  

Per tots aquests motius, el grup municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Martorell l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat que explori  tots els projectes viables 
d’inversió privada i pública que promoguin el desenvolupament del Baix Llobregat  i 
que assegurin la creació de llocs de treball, dins del nostre marc legal i que s’ajustin 
als requeriments socials, ambiental i culturals de la nostra societat; i que al mateix 
temps cerqui alternatives de desenvolupament. 

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a que un cop  disposi de la documentació 
oficial necessària, precisant totes les seves conseqüències jurídiques, socials, 
territorials i econòmiques, sobre el projecte identificat com  “Eurovegas”, convoqui als 
representats dels Ajuntaments afectats i de les administracions locals del Baix 
Llobregat, amb l’objectiu d’informar-los i de sumar esforços. 
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Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat que, més enllà que el projecte anomenat 
“Eurovegas” es concreti o no, explori amb tota la intensitat projectes i estratègies que, 
de manera compartida amb les administracions locals, assegurin opcions viables 
d’inversió i activitat que contribueixin a la recuperació econòmica del Baix Llobregat, 
estimulin la creació de llocs de treball i defineixin un model productiu diversificat, 
ajustat a les característiques actuals del teixit productiu de la comarca i alhora obert a 
la promoció de nous sectors i activitats innovadores i amb valor afegit. 

Quart.- Instar al Consell Comarcal que, des del seu coneixement de la realitat 
econòmica del Baix Llobregat i en base a les diferents actuacions que porta a terme en 
aquest terreny, vetlli pels interessos i valors socials i naturals de la comarca, participi 
en tota iniciativa generadora d’activitat i ocupació i s’impliqui en la defensa de la 
legislació vigent. La preservació, promoció i redefinició del futur del Parc Agrari tindrà 
un protagonisme singular en aquest sentit. 

Cinquè.- Traslladar aquest acord a la Conselleria de Economia i Coneixement, 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés dels diputats, al President de la Generalitat de Catalunya i al 
President del Govern d’Espanya.” 

 
II.- PART DE CONTROL 

 

A.  DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte de: 
 
  Relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 11.06.2012 i fins el dia 06.07.2012, en 
compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 2586/87, de 28 de novembre. 
 
B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
 No n’hi ha. 
 
C. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL REGULAT PER L’ARTICLE 
QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. 
 
 Es dóna compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2012, de 
5 de juliol, de modificació de la LLei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: només saber si hi ha previsió a curt o mig 
termini de poder fer el pagament d’aquestes factures que estan pendents. 
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-El Sr. ALCALDE diu: naturalment està previst pagar totes les factures que es generen 
i que ha de pagar l’ajuntament, a molt curt termini perquè les disponibilitats en aquest 
moment són les correctes. 
 
D. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2012, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA 
SITUACIÓ, CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2012.   
 
 Es dóna compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General 
de 2012, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no 
pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al segon trimestre de 2012. 
 
 E. INTERPEL.LACIONS. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL llegeix la moció: 
 
Interpelación que presenta el Grup municipal del Partit Popular al Ple del   
Ayuntamiento de Martorell: 

 
- Teniendo en cuenta que en el pleno del mes de junio, en el turno de ruegos, el grupo 
popular le solicitó “in voce”  al Sr.Alcalde, que se instalara una pantalla gigante en 
nuestra localidad como se ha hecho en otros municipios de nuestro entorno como 
Abrera, Cornella, Castelldefels, Gavá, Hospitalet y otros muchos más para poder 
presenciar a la selección española de futbol “La Roja”. 
 
- Teniendo en cuenta que el grupo popular solicitó por escrito al Sr.Alcalde con el Nº 
de registro de entrada E2012004279 la cuál adjuntamos  que al haber llegado nuestra 
selección a la final se instalara una pantalla gigante en la localidad para que los 
ciudadanos de Martorell pudieran presenciar la final de la Eurocopa en la que jugaba 
nuestra selección contra Italia ya que entendemos que es un evento de interés general 
al aglutinar las mayores concentraciones espontáneas de ciudadanos . 
 
Interpelación: 
 
- Porqué el Sr.Alcalde ha hecho caso omiso a las reiteradas peticiones del grupo 
popular para la instalación de una pantalla gigante para los ciudadanos de Martorell?. 
 
- Porqué razón el Sr.Alcalde y actual Presidente de la Diputación de BCN no quiso que 
los ciudadanos de Martorell pudieran disponer de una pantalla gigante para poder 
disfrutar de la final de la Eurocopa y ver como la selección española la ganaba de 
manera apabullante como se ha hecho en muchas otras localidades vecinas?. 
 
- En el 2014 la selección Española, actual campeona del mundo y de europa por dos 
veces consecutivas, algo que hasta la fecha no ha logrado ninguna otra 
selección,participará en los campeonatos del mundo de Brasil. ¿Seguirá el Sr.Alcalde 
de Martorell y actual presidente de la Diputación de BCN impidiendo a los ciudadanos 
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de Martorell disfrutar de una pantalla gigante para poder presenciar los partidos de “la 
Roja”. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: de fet aquesta interpel·lació que presenten no és 
nova, en el passat se’n ha parlat d’aquest tema i nosaltres sempre els hi hem respost 
exactament el mateix eh. Vostè va presentar la interpel·lació d’una manera molt 
abrandada i, diguem-ne, amb molt ímpetu; jo soc potser d’un tarannà més baixet, 
suposo que en aquest sentit ens complementarem bé. De fet els hi deia que hem 
manifestat en reiterades ocasions que la instal·lació d’una pantalla gegant venia 
motivada per la demanda o petició d’alguna entitat de caire social del municipi, que 
demanava la col·laboració de l’ajuntament per poder realitzar aquesta activitat. Ha 
estat doncs en el passat sempre que s’ha fet una entitat qui ha capitalitzat aquesta 
demanda i per tant qui s’ha convertit en promotor i en cap cas l’ajuntament ha actuat 
com a promotor directe, sempre s’ha fet en interès d’algú que ho ha demanat i en tot 
cas ha sol·licitat la col·laboració. També és veritat que això ha passat en el passat en 
determinades entitats i que les coses han canviat, és a dir, la situació actual no és ni la 
de fa un any ni la de fa dos. En l’ocasió a la que fa referència, li deia, no hem rebut cap 
demanda de cap entitat local social de Martorell per organitzar aquest esdeveniment. 
Sembla doncs que aquest interès documentat que tenim és únicament el del seu grup 
municipal almenys per escrit, que deu estar molt interessat a que els martorellencs ens 
puguem distreure, gaudir visionant un partit de futbol de la selecció espanyola que ja 
és important, sobretot a la gent que li agrada el futbol. No hi ha hagut doncs, reitero, 
demanda social d’aquest tema, cap entitat de Martorell de caire social, cap entitat ha 
tingut l’interès a demanar la seva promoció i, per tant, sembla obvi que les persones 
interessades a seguir aquest esdeveniment esportiu ho han fet en família o amb els 
seus amics, allà on poguessin sintonitzar, per cert un canal privat en obert que feia la 
retransmissió. Vostè parlava d’un tema d’interès general, jo recordo que els temes 
d’interès general l’Estat o el Govern se’n cuida que sigui justament la televisió pública 
espanyola la que els promocioni, en aquest cas no ha estat així, potser aquest interès 
general que vostè verbalitza doncs no s’ha acabat de concretar en aquest cas en la 
determinació de quin havia de ser el canal adequat que fes aquest tema no?. Ja dic la 
prioritat d’aquest govern en aquest moment no és ser promotor d’instal·lar pantalles 
gegants, ni en aquest esdeveniment futbolístic ni en cap altre, per veure partits de 
futbol i més si no hi ha dons una demanda social clara. 
Jo deia que és obvi que el context econòmic i social d’avui és complicat i no és el de fa 
uns quants anys, i s’entén que es vulguin promocionar determinats espectacles amb 
pantalles; a veure també quin municipi posa la pantalla més grossa per distreure el 
personal i fent-lo gaudir, com diu vostè, dels triomfs en aquest cas de la Selecció 
Espanyola. Són temps, diguem-ne, complicats, a nosaltres ens agradaria més fer-los 
gaudir d’altres maneres eh, potser no instal·lant pantalles gegants però sí doncs 
intentant fer-los partíceps d’una millora de la situació econòmica i d’un futur més clar i 
òptim, i com vostè es refereix al 2014 doncs nosaltres tenim el desig i l’esperit que el 
2014 estarem més bé que ara i que hi serem més a prop. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: “Dice Sr. Lluís Esteve que no lo ha pedido 
ninguna entidad, nosotros somos una entidad, también el partido Popular de Martorell, 
y me gustaría que me dijera usted qué entidad de Martorell organizó el traer la copa 
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aquí para hacerse la foto, pregunto. ¿Qué entidad de Martorell lo organizó o lo 
organizó el ayuntamiento?. Claro, cambia mucho cuando es año electoral y cuando no 
lo es. Nosotros somos una entidad como cualquier otra, nos fastidia que haya habido 
un silencia administrativo, es decir, hemos hecho un registro de entrada, por lo menos 
decir: Oye, esto que usted mismo que nos ha dicho ahora nos lo podía haber dicho 
pues el día antes de la final, pues mira yo lo hubiera entendido; lo hubiera entendido o 
no lo hubiera entendido pero lo hubiera respetado, pero callada por respuesta. 
No hay demanda social, jolín 2.000 personas en la calle Sr. Lluís Esteve, ahora. 
Cuando se ganó la otra Eurocopa, cuando se ganó el mundial, les guste o no les guste 
pues es una demanda y sobre todo temas económicos. Mire usted en Castelldefels 
montaron la semifinal y la final; ¿sabe cuánto costó poner la pantalla gigante?. 500 
euros, 500 euros costó, es más lo pagaron dos bares que había en la plaza. 
Seguramente Edu Soto que viene a hacer el pregón cobrará más dinero que esos 500 
euros y a lo mejor no hay tanta gente aquí como pudiera haber habido con una 
pantalla gigante con toda la gente que ha salido espontáneamente; pero bueno en 
cualquier caso gracias por su respuesta”. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: Sr. Casal aquesta resposta que donem avui no és 
nova perquè en altres ocasions i en el passat ens han preguntat exactament el mateix, 
també des del seu grup municipal i els hi hem donat exactament la mateixa resposta. 
Quan jo dic que no hi ha cap entitat que s’hagi mostrat disposada a organitzar i a 
demanar la col·laboració de l’ajuntament, és així, no hi ha cap entitat, en tot cas el seu 
partit polític ha demanat que l’ajuntament ho faci, això és veritat, però en cap cas hi ha 
hagut una demanda de cap entitat de Martorell, que tenia la intenció d’organitzar 
aquest esdeveniment i demanés la col·laboració municipal, això no ha existit i per tant 
ho reiterem. Barreja coses i ens barreja ara la pantalla gegant amb el tema de la Copa, 
el tema de la Copa a l’Ajuntament de Martorell no li va generar cap mena de despesa i 
va ser la Federació Catalana de Futbol la que va oferir la possibilitat que hi hagués 
aquesta copa aquí i per tant doncs es van fer les visites pertinents. Per tant escolti’m si 
en el futur hi ha algú que d’una manera o altra vol organitzar aquest tema i està ben 
organitzat i això, s’ha de fer la demanda pertinent, ell com a promotor i responsable i 
en tot cas ha de demanar la col·laboració municipal. Ho dic perquè això no és nou, ho 
hem fet en el passat, si en el futur hem de canviar de dinàmiques, vostè diu cap al 
2014, bé, tenen temps d’anar-ho preparant, hi ha d’haver alguna entitat de Martorell 
que ho demani i que vulgui ser promotora. Per aquest esdeveniment i per qualsevol 
altre; ei, sempre i quan l’ajuntament pugui tenir evidentment la disponibilitat econòmica 
per poder-ho fer que en aquests moments estem per altres alegries. 
 
F. PREGUNTES. 
 
Preguntes “in voce” pendents Ple anterior 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: dèiem en el Ple passat que tenint en compte la 
recent sentència, recent en aquell moment, sentència del jutjat contenciós 
administratiu núm. 1 de Barcelona, que dita sentència ha confirmat que l’ajuntament 
haurà de pagar una sanció de 6.010 euros i que haurà de restaurar la llera del riu i, per 
tant, que les obres de l’aparcament sota el pont d’Anoia es van fer de manera il·legal. 
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Preguntàvem si pensa l’equip de govern continuar amb un procés judicial que només 
està comportant despeses a la ciutadania de Martorell, i també preguntàvem si pensa 
l’Alcalde de Martorell prendre alguna decisió per aclarir perquè es va actuar d’aquesta 
manera i demanar les responsabilitats oportunes. 
 
-El Regidor Sr, XAVIER FONOLLOSA diu: la seva pregunta, deixi-m’ho dir, és un pèl 
tendenciosa perquè el que diu és que dóna per fet que hi ha unes obres il·legals o que 
es van fer, diu exactament, de manera il·legal. Jo li vull recordar que aquest contenciós 
administratiu que vostè fa referència i que ha acabat amb una resolució, que no és 
ferma, per tant és una resolució judicial que dintre el sistema de recursos és apel·lable 
i l’Ajuntament de Martorell ho ha fet, és un dels passos més des que l’Agència 
Catalana de l’Aigua va instruir un expedient sancionador a l’Ajuntament de Martorell. 
L’inici, si vostè recorda, deia que totes les obres de sota el pont d’Anoia eren il·legals, 
que l’Ajuntament de Martorell havia de fer front a una sanció econòmica de 30.000 
euros no de 6.000, recordi-ho vostè; i aquí es va obrir la via administrativa en el qual 
aquest ajuntament es va personar, va fer les al·legacions oportunes i se li va acabar 
donant la raó en molts dels extrems que l’inici de l’expedient sancionador deia que 
eren il·legals. Per tant d’aquelles 30.000 ja passem a 6.000, i de la restauració al medi 
natural finalment hi ha l’obligació de fer un projecte per part de l’Ajuntament de 
Martorell, que ja està fet i que està entregat a l’Agència Catalana de l’Aigua, dient que 
només hem de retrocedir 10 metres però que en canvi podem ampliar l’aparcament; 
aquest projecte és fet i està a la seva disposició si vostè vol veure’l a l’Agència 
Catalana de l’Aigua. L’Agència Catalana de l’Aigua hi ha mostrat la seva conformitat i 
el que nosaltres al no està d’acord, va ser l’Ajuntament de Martorell que al no està 
d’acord amb aquesta sanció econòmica de 6.000 euros vam ser qui va interposar el 
recurs contenciós administratiu, que en primera instància, tal com diu vostè, li dóna la 
raó a l’Agència Catalana de l’Aigua; estem discutint aquests 6.000 euros, ni la 
restauració del medi natural perquè el projecte està entregat a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, ni els 30.000 euros inicials, sinó els 6.000. Com seguim estant en desacord 
amb aquesta sanció perquè les obres, i en el procediment administratiu es demostra, 
són perfectament legals perquè estaven dins de l’obra de reconversió de la N-II al pont 
d’Anoia i els seus baixos, i a més a més així ho ha reconegut l’Agència Catalana de 
l’Aigua, no estem parlant d’unes obres il·legals o no, com algun dels grups municipals 
d’aquest consistori no fa més que dir, sinó que estem discutint 6.000 euros, i amb 
aquests 6.000 euros no estem d’acord perquè un no ha de fer front a cap sanció quan 
fa les coses bé, i nosaltres creiem que les vam fer bé, entre altres coses els ciutadans 
de Martorell ho acabaran valorant. 
La sentència, és cert, ens condemna a pagar 6.000 euros però aquesta sentència no 
és ferma per tant nosaltres hem presentat un recurs d’apel·lació, efectivament que 
presentem un recurs d’apel·lació, vostè en la seva pregunta ens diu si hem de destinar 
més recursos per seguir amb aquesta via judicial. Efectivament, sempre Sr. Gómez, i 
vostè ho sap perquè vostè també feia el mateix; per defensar els interessos de 
Martorell i del poble de Martorell no dubtarem mai en acudir a la justícia, com hem fet 
amb aquesta resolució injusta de l’ACA i com davant d’aquesta sentència, com no hi 
estem d’acord, seguirem en via d’apel·lació per aconseguir que no hi hagi sanció i 
estem segurs que ho aconseguirem. 
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-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: quin ha estat el cost total del CIES i de 
les obres d’adaptació de la piscina d’estiu?. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: tal com vostè suposo que ja té 
coneixement del projecte, el projecte més les obres d’adaptació de la piscina d’estiu 
van pujar 6.033.724,56 euros. 
 
Preguntes escrites 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: són dos blocs temàtics diferents. En primer lloc 
hem presentat per registre aquestes preguntes, dèiem que tenint en compte el recent 
procés de concessió administrativa de la gestió dels serveis de restauració i culturals 
de l’Ateneu, i un any després aproximadament de la seva inauguració. Per quin motiu 
no s’ha tornat a convocar més la comissió creada a finals de la passada legislatura per 
consensuar un model de funcionament i gestió d’aquest equipament?. És conscient 
l’equip de govern que el model de negoci de l’empresa que gestionarà l’equipament no 
coincideix amb allò que van dir que volien pel mateix?. Pensen explicar al veïnat 
directament afectat que és possible que en un futur proper hagin de conviure amb un 
local nocturn amb les conseqüències i afectacions de sorolls, inseguretat, transit, etc. 
Quan ho faran si és així?. 
 
-La Regidora Sra. CRISTINA DALMAU diu: bé, Sr. Gómez, com vostè ja sap jo m’he 
incorporat a la regidoria de joventut en aquesta present legislatura. Clar, quan vaig 
llegir la primera part de la pregunta lògicament vaig intentar documentar-me i recollir la 
informació existent en relació a la seva afirmació sobre la creació d’una comissió per 
consensuar un model de funcionament i gestió de l’Ateneu. De fet no existeix cap 
acord o document que parli de l’aprovació ni de l’existència de la comissió a la que 
vostè fa referència, per tant aquesta comissió no és que no s’hagi tornat a convocar 
sinó que no ha estat mai convocada. Recollint la informació entenc que vostè ha patit 
una lleugera confusió i es devia referir a la moció aprovada en el Ple, en la sessió 
celebrada el dia 19 d’octubre de 2009, sobre la creació del Consell municipal de festes 
i d’una Comissió per desenvolupar el reglament de participació ciutadana. 
Efectivament aquesta Comissió es va crear i va dur a terme diverses reunions de 
treball en les quals es va avançar en el disseny de dos models de participació 
ciutadana i es van determinar els seus diagrames de flux. El model 1 es desplegava a 
partir de la detecció de necessitats a satisfer, i el model 2 ho feia a partir de les 
necessitats concretades. Un cop avançada aquesta feina i durant les sessions de 
treball en coincidir amb la fase final de la reforma de l’edifici de l’Ateneu, i 
paral·lelament a la definició de pla d’usos d’aquell equipament, es va parlar en 
diverses ocasions que s’intentaria aplicar el model de participació definit per finalitzar 
la redacció del pla de gestió de l’Ateneu; entenc que potser és per aquí on pot derivar 
la confusió. Bé, malauradament, per una banda la finalització de les obres, la 
finalització de la legislatura i la lògica evolució en la necessitat de posar en marxa 
aquest equipament, són elements que no van permetre l’aplicació parcial del 
procediment definit, sense deixar de banda que les circumstàncies econòmiques 
també han fet que es cerqués una fórmula de gestió que donés satisfacció a les 
necessitats de la població jove de Martorell amb el menor cost municipal. 
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Bé, fet aquest primer aclariment, pel que fa a la segona pregunta la resposta és no, no 
creiem que hi hagi cap element al que vostè anomena: pla de negoci que, per cert, 
nosaltres no hem vist, que contravingui res del que inicialment s’havia previst com a 
necessitat a satisfer, que no són altres que el de donar resposta a la joventut de 
Martorell sense excloure la resta de franges d’edat. Això vol dir que certament hi ha 
una part més enfocada al jovent, amb l’objectiu que aquests puguin trobar el seu lloc a 
Martorell; però sent un espai tan gran dóna joc per donar cabuda a persones que 
antigament havien estat usuàries de l’Ateneu, així com d’altres. 
Quan l’Ateneu estava en funcionament era un espai on els joves s’hi trobaven també 
de nit; s’hi feien concerts i d’altres tipologies d’expressió cultural. D’altra banda vostè ja 
sap que tot i que es tracta d’una concessió l’activitat de l’adjudicatari està sotmès a la 
preceptiva llicència municipal d’activitats i en aquest procediment es determinen els 
tipus d’informació pública que s’apliquen per a cadascuna de les activitats, amb 
caràcter previ a l’atorgament. En la tramitació en la qual ja es fa la informació veïnal, 
que s’ha fet extensiva a l’Associació de veïns i que ja s’està fent, i la informació 
pública. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: dèiem que en relació a l’arxiu municipal de 
Martorell; està coberta la plaça d’arxiver a l’Ajuntament de Martorell?. Si no és així, per 
quin motiu?. Poden assegurar que tot el material arxivístic d’aquest ajuntament està 
correctament mantingut i gestionat?. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: la plaça d’arxiver no està coberta. El 
material arxivístic està correctament mantingut i gestionat. Vostè deu saber que vam 
tenir una sèrie de problemes quan les obres de la plaça de la Mare San Ramón; en 
aquells moments sí vam tenir algun problema perquè va col·lapsar la volta com vostè 
se’n recordarà. Posteriorment una vegada arreglat es van produir una sèrie d’humitats, 
una vegada es va poder entrar en l’arxiu es va actuar sobre aquestes humitats i es va 
fer la neteja d’aquesta part de l’arxiu; per tant ara mateix creiem que està ben 
gestionat i mantingut. El fet pel qual ara mateix no està coberta la plaça d’arxiver és 
perquè, tal com he dit abans, creiem que està prou ben mantingut i gestionat, no vol dir 
això que no s’hagi de cobrir que segurament s’haurà de cobrir en un futur. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: dèiem que donat que recentment alguns dels 
càrrecs de l’Institut Català de la Salut han estat reunits amb professionals i 
representants de la plantilla de treballadors i treballadores dels CAP de Martorell, 
proposant la privatització mitjançant una modalitat anomenada EBA, un eufemisme 
segons la nostra opinió, per anomenar a societats limitades amb ànim de lucre 
formades pels mateixos professionals de la salut, i en aquest sentit preguntem: quina 
informació tenen, evidentment ens referim a l’equip de govern, sobre aquest tema?. 
Quina opinió al respecte té l’equip de govern?. Creuen que la privatització dels CAP de 
Martorell millorarà l’atenció mèdica a la ciutadania?. Qui surt guanyant amb aquesta 
mercantilització de la salut?. Com afectarà aquesta privatització a les plantilles actuals 
de treballadors i treballadores?. 
 
-La Regidora Sra. MERCÈ MORERA diu: a la primera pregunta no tenim constància 
formal ni oficial d’aquest tema per part del CatSalut, que és l’autoritat sanitària i per 
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tant l’asseguradora pública del sistema sanitari català. Tenim però constància de la 
reunió informativa dels responsables de l’Institut Català de la Salut, el conegut ICS, 
amb els treballadors i treballadores del CAP de Martorell; però li reitero que de manera 
formal a dia d’avui no tenim constància d’aquesta reunió d’aquesta tipologia, per tant 
tot el que poguéssim parlar serien opinions i conjectures que crec que això no és el 
que ens toca fer.  
A la segona pregunta: quina opinió ens mereix aquesta reunió?. Suposo que vostè ho 
sap molt bé però per si de cas hi hagués algun dubte o per la gent que ens escolta, el 
sistema sanitari català té una asseguradora pública única que és el CatSalut i hi ha 
molts proveïdors sanitaris, un per exemple és l’ICS, però aquí Martorell per exemple 
un proveïdor sanitari és la Fundació Hospital Sant Joan de Déu, que és el que ens 
porta l’hospital, o les Germanes Hospitalàries, el conegut com a psiquiàtric, que porta 
tot l’àmbit sociosanitari de salut  mental. I fora del nostre municipi doncs hi ha d’altres 
proveïdors sanitaris, per tant això és important que ho tinguem clar, no es privatitza o 
no, són sistemes, són coses diferents. Per tant és el CatSalut qui determina, ja sigui 
per adjudicació directe, com és el cas de l’ICS, o de determinats consorcis o ja sigui 
per via de concurs públic de lliure concurrència, per tant es pot presentar qualsevol 
proveïdor que dóna els serveis de salut de Catalunya. 
A la tercera pregunta: si creiem que la privatització, això ho diu vostè, del CAP de 
Martorell milloraria l’atenció mèdica dels nostres ciutadans?. A nosaltres el que ens 
preocupa com a govern municipal és que el finançament dels serveis sanitaris de la 
nostra ciutat sigui l’adequat i en tots els àmbits: atenció primària, l’hospitalària, la 
socio-sanitària i en salut mental, que són els que tenim en el nostre municipi. Per tant 
amb el finançament públic adequat s’ha de garantir una adequada bona prestació del 
servei, i qui el garanteix és el CatSalut amb el seu finançament independentment qui 
sigui el proveïdor que ho faci. 
A la quarta pregunta: qui surt guanyant?. Nosaltres entenem que si el CatSalut, com 
he dit, que és qui finança el sistema sanitari, proposés un canvi de gestió de qualsevol 
dispositiu assistencial, pensem que ho farà amb un sentit de millora i que en primer 
lloc valorarà la satisfacció dels seus usuaris, però també naturalment dels seus 
treballadors i treballadores. 
I la darrera pregunta: com afectaria als treballadors i treballadores?. Li torno a dir que 
aquesta pregunta no és una pregunta que ens ha de fer a nosaltres perquè nosaltres 
no en som responsables, i per tant tornaríem a entrar en opinions i en conjetures; el 
nostre posicionament al respecte, però, és molt clar, si hi ha un equip de treball en 
aquest centre que està fet, consolidat i que funciona, el lògic seria que sigui qui sigui 
qui el gestioni, ja sigui el propi ICS o no, que el conservi i el millori. 
 
G. PRECS. 

 

-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: Sr. Alcalde dispensi si vostè creu que he fet 
mal ús del torn de paraules. Dit això li prego que faci d’alcalde amb l’honorabilitat que 
comporta el seu càrrec i s’abstingui de fer valoracions personals i mofes com la que ha 
fet avui. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: li responc el seu prec, sempre he fet d’Alcalde amb 
l’honorabilitat que exigeix el càrrec de Martorell, i la prova és els ja més de 4 anys que 
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el poble de Martorell ha considerat oportú fer-me confiança, cosa que li recordaré que 
les passades eleccions si mira els vots que vaig tenir jo, per exemple, i els seus li 
donaran la prova de l’honorabilitat que li mereixen a vostè i a mi els ciutadans de 
Martorell. 

 

     ====== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 21.59 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 

 

 


