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08/2012 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 18 DE JUNY DE 
2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 18 de juny de 2012,  essent les  20.03 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,  
MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, ALBERT FERNÁNDEZ I 
CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I 
ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, 
LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ REVUELTA, JOSÉ ANTONIO 
SIMÓN CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  Secretari    de  la Corporació  Sr. 
JAUME TRAMUNT I MONSONET, i per l’Interventor Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ. No 
es trobava present a l’inici de la sessió el regidor senyor LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, 
el qual s’incorpora a la mateixa en arribar el punt núm. 6 de l’ordre del dia. Per part de 
la senyora OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA s’excusa l’absència a aquesta 
sessió.   
 

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

      I.- PART RESOLUTIVA 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
21  DE MAIG  DE 2012. 
           
  Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 
de maig de 2012, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 

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

      2. PROPOSTA DE CONCERTACIÓ DE DUES OPERACIONS DE CRÈDIT A 
LLARG TERMINI AMB LA CAIXA DE CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DE 175.000 EUROS.  
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de juny de 2012. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: dintre del pressupost, que es va plantejar, 
d’inversions per a l’any 2012 saben vostès que hi havia una partida de crèdits a llarg 
termini per 2.700.000 i escaig euros, que s’havien de concertar per finançar les 
inversions. Doncs bé, part d’aquestes inversions estaran finançades per aquest crèdit 
que dóna la Caixa de crèdit de la Diputació, que és un crèdit a 10 anys amb un any de 
carència i que té interès zero, per tant és un préstec sense interès, això representarà 
que en aquest cas uns certs diners ens estalviarem dels interessos. 
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-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: el grup municipal d’Esquerra Republicana està 
d’acord al cent per cent en relació als nínxols, encara però que dissentim en l’altra 
aplicació d’aquest crèdit, a ulls del ciutadà potser que ens comença a afartar 
l’obsessiva concentració de recursos en l’àrea esportiva mentre l’àrea social, educativa 
i sanitària és castigada sistemàticament amb menys serveis i més costos. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: això, com sap, respon al pressupost 
d’inversions. El pressupost d’inversions en temes sanitaris no tenim cap tipus de 
delegació per tant no ve al cas que nosaltres haguem d’invertir en temes sanitaris 
perquè no són de l’ajuntament. En temes educatius el que tenim són els manteniments 
de les escoles i els manteniments de les escoles ja estan contemplats en el 
pressupost, per tant això no afecta en absolut aquestes dues partides que vostè diu 
que ja estan contemplades en el pressupost.  
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 18 vots a favor i 1 abstenció 
formulada pel senyor ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, acorda: 
 
L’Ajuntament de Martorell va sol.licitar en data 10 d’abril de 2012 un préstec de 
175.000 euros a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona per cofinançar les 
inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2012 amb el següent 
desglossament: 
 

Nínxols del cementiri 88.097,25 euros 

Obres ampliació complex esportiu “la Vila” 86.902,75 euros  

Import total sol.lciitat 175.000,00 euros  

 

El dia 25 de maigde 2012 han tingut entrada en el registre d’aquest ajuntament les 
notificacions de dos acords presos per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió celebrada el dia 17 de maig de 2012 referents a l’aprovació de 
dues operacions de crèdit per un import total de 175.000 euros amb el detall següent: 
 

Referència  42/12 

Ens local Ajuntament de Martorell 

Actuació  Nínxols cementiri 

Import 88.097,25 eruos 

Interessos  0% 

Anualitats 10 

 

Referència  43/12 

Ens local Ajuntament de Martorell 

Actuació  Ampliació complex esportiu “la Vila” 

Import 86.902,75 euros 

Interessos  0% 

Anualitats 10 

 

Per a la seva tramitació és necessària l’acceptació d’ambdues operacions de crèdit, 
així com l’aprovació del conveni regulador de les mateixes. 
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La intervenció municipal ha informat favorablement la concertació d’ambdues 
operacions 
 
        Primer: Acceptar les dues operacions de crèdit de la Diputació de Barcelona per 
un import total de 175.000 euros amb el següent detall: 
 

Referència  42/12 

Ens local Ajuntament de Martorell 

Actuació  Nínxols cementiri 

Import 88.097,25 euros 

Interessos  0% 

Anualitats 10 

 

Referència  43/12 

Ens local Ajuntament de Martorell 

Actuació  Ampliació complex esportiu “la Vila” 

Import 86.902,75 euros 

Interessos  0% 

Anualitats 10 

 

        Segon: Aprovar el model del text del conveni regulador de les esmentades 
operacions de crèdit que obra a l’expedient. 
 
        Tercer: Trametre l’acord d’acceptació de les operacions de crèdi i de l’aprovació 
del text dels convenis reguladors de les mateixes a la Diputació de Barcelona. 
 
        Quart: Facultar expressament l’alcalde d’aquest Ajuntament per a la signatura 
dels convenis reguladors de les operacions de crèdit aprovades i de qualsevol 
document necessari per a l’execució del present acord.  
 
      3. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’APARTAT PRIMER DE L’ACORD 
PLENARI DE 17 D’OCTUBRE DE 2011, MITJANÇANT EL QUAL ES VA APROVAR 
LA SOL·LICITUD A L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT DE LA CESSIÓ DE 
LES FINQUES DE LA SEVA PROPIETAT, SITUADES AL TERME MUNICIPAL DE 
MARTORELL A L’ANTIC CANAL SEDÓ. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de juny de 2012. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: el Ministeri de Foment va desafectar una 
sèrie de finques que havien estat expropiades en el seu moment, quan succeeix això 
les finques retornen al seu origen, a l’ajuntament. Des de l’ajuntament el que es va fer 
va ser reconèixer aquesta desafectació i incorporar aquestes finques al patrimoni de 
l’ajuntament. Finalment ens vam donar compte que en lloc de la finca 1.470 era la 
finca 18.697, eren tres finques una d’elles es va aprovar erròniament el número de la 
finca, per tant ara esmenem aquest error i les finques que queden incorporades a 
l’ajuntament són la 19.239, la 18.761 i la 18.697. 
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-Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 
I.- En sessió plenària celebrada el dia 17 d’octubre de 2011 es va adoptar l’acord del 
qual a continuació es transcriu la part dispositiva: 
 
“Primer.- Sol·licitar a la Delegació d’Economia i Hisenda de Barcelona la cessió 
gratuïta del domini de les finques propietat de l’Administració General de l’Estat, 
situades a l’antic Canal Sedó, al terme municipal de Martorell. Aquestes finques són 
les següents:  
. Finca registral 1.470, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 37 del tom 2.460, llibre 226 de Martorell. Es correspon amb les parcel·les 35 
(referència cadastral 08113A006000350000TW)  i 38 (referència cadastral 
08113A006000380000TY), ambdues del polígon 6 del Cadastre de béns immobles de 
naturalesa rústica.  
. Finca registral 18.761, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 83 del tom 2.646, llibre 273 de Martorell. Es correspon amb les parcel·les 36 
(referència cadastral 08113A006000360000TA)  i 37 (referència cadastral 
08113A006000370000TB), ambdues del polígon 6 del Cadastre de béns immobles de 
naturalesa rústica.  
. Finca registral 19.239, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 26 del tom 2.703, llibre 288 de Martorell. Es correspon amb la parcel·la 13 
(referència cadastral 08113A006000130000TL)  del polígon 6 del Cadastre de béns 
immobles de naturalesa rústica. 
Segon.- Aprovar la “Memòria detallada explicativa dels fins d’utilitat pública i interès 
social als quals es pretén dedicar les finques emplaçades a l’antic Canal Sedó, del 
terme municipal de Martorell, propietat de l’Administració General de l’Estat”. En 
aquesta Memòria es preveu destinar les finques a horts urbans per al seu conreu per 
les persones residents al municipi. 
Tercer.- Prendre el compromís d’incloure en l’estat de despeses del pressupost 
d’aquest Ajuntament de l’exercici 2012 consignació adequada i suficient per a complir 
amb la finalitat a què s’han de destinar les finques, la cessió de les quals es sol·licita. 
Quart.- Trametre a la Delegació d’Economia i Hisenda de Barcelona certificació 
d’aquest acord, juntament amb la restant documentació exigida per l’article 149.1 de la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i per 
l’article 126 del Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost. 
Cinquè.- Facultar expressament el senyor alcalde per a la signatura de la sol·licitud de 
cessió gratuïta de les finques descrites, així com de qualsevol document necessari per 
al desplegament i execució del present acord. 
Sisè.- Notificar aquest acord als departaments d’intervenció i serveis municipals.” 
 
II.- Amb posterioritat a la data de l’acord transcrit, la Delegació d’Economia i Hisenda 
de Barcelona va trametre a aquest Ajuntament “l’Acta de desafectació del Ministeri de 
Foment de set finques sobrants d’expropiació de les obres del canal de Sedó, als 
termes municipals de Martorell i Castellbisbal (Barcelona)”, de data 3 de març de 2008. 
Segons l’acta de desafectació, les finques desafectades situades al terme municipal de 
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Martorell són les finques registrals 19.239, 18.761 i 18.697. En canvi, en l’acord plenari 
del passat 17 d’octubre es va sol·licitar a la Delegació d’Economia i Hisenda de 
Barcelona la cessió gratuïta del domini de les finques registrals 1.470, 19.239 i 18.761; 
és a dir, en aquell acord es va sol·licitar la cessió d’una finca, la registral 1.470, que no 
ha estat desafectada, en comptes de la 18.697, que sí que ho està, raó per la qual s’ha 
d’esmenar l’errada comesa. També s’han de corregir algunes omissions i errades 
relatives a les referències cadastrals de les finques. 
 
III.- L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, faculta a les 
administracions públiques per a rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en llurs actes.  
 
        Primer: Rectificar l’apartat primer de l’acord plenari de 17 d’octubre de 2011, 
mitjançant el qual es va aprovar la sol·licitud a la Delegació d’Economia i Hisenda de 
Barcelona de la cessió gratuïta del domini de les finques propietat de l’Administració 
General de l’Estat, situades a l’antic Canal Sedó, al terme municipal de Martorell, que 
queda redactat de la següent forma: 
 
“Primer.- Sol·licitar a la Delegació d’Economia i Hisenda de Barcelona la cessió 
gratuïta del domini de les finques propietat de l’Administració General de l’Estat, 
situades a l’antic Canal Sedó, al terme municipal de Martorell. Aquestes finques són 
les següents:  
. Finca registral 18.697, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 174 del tom 2.640, llibre 271 de Martorell. Es correspon amb les parcel·les amb 
referències cadastrals 08113A006000350000TW (total), 08113A006000380000TY 
(total) i 08113A0060000360000TA (parcial). 
. Finca registral 18.761, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 83 del tom 2.646, llibre 273 de Martorell. Es correspon amb les parcel·les amb 
referències cadastrals 08113A006000370000TB (parcial), 08113A006000360000TA 
(parcial) i 08113A006000130000TL (parcial). 
. Finca registral 19.239, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 26 del tom 2.703, llibre 288 de Martorell. Es correspon amb les parcel·les amb 
referències cadastrals 08113A006000360000TA (parcial) i 08113A006000130000TL 
(parcial)”. 
 
Els altres apartats de l’acord plenari de 17 d’octubre de 2011 resten inalterats. 
 
        Segon: Trametre a la Delegació d’Economia i Hisenda de Barcelona certificació 
d’aquest acord. 
 
        Tercer: Notificar aquest acord als departaments d’intervenció i serveis 
municipals.” 
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         4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES 
DELS AJUTS DEL PROGRAMA “MARTORELL VILA ACTIVA”, EXERCICI 2012. 

 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de juny de 2012. 
 
-La Regidora Sra. MARIA HINOJO diu: portem, com bé diu l’enunciat, la proposta 
d’aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts del programa “Martorell Vila 
Activa”. Vostès ja saben que aquest programa està inclòs dintre del conveni que 
l’Ajuntament de Martorell va fer amb la Conselleria de política territorial i obres 
públiques de la Generalitat, i que d’alguna manera ara el que portem a aprovació són 
les bases per poder donar els ajuts als comerços del Centre comercial La Vila. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: el nostre grup municipal en aquest cas 
votarà a favor, com sempre, de totes les accions que vagin encaminades a la 
regeneració comercial de Martorell i en aquest cas concret de la Vila. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: tots som conscients que la Vila de Martorell 
és una àrea urbana que requereix una atenció especial, cada any que passa són més 
els comerços que estan tancant, ja sigui per jubilació dels seus comerciants o perquè 
el negoci no rendeix el suficient. La majoria dels emprenedors que inicien un negoci al 
cap d’un temps com que no els hi va bé han de tancar; és evident que aquest 
programa d’ajuts econòmics de Martorell Vila activa és benvingut i possiblement els 
comerciants que reuneixin les condicions sol·licitaran aquests ajuts. Però el problema 
del comerç a la Vila considero que va més enllà del que és una subvenció al comerç; 
la Vila necessita un revulsiu important per poder aixecar-se, ja que sinó de poc 
serveixen aquestes subvencions, si el comerç ha de tancar al final resulta que és un 
diner tirat tant pel comerciant com per a la subvenció. La Vila és una assignatura 
pendent dels diferents equips de govern des de fa molts anys, seria per tant bo que 
d’una vegada s’agafés el bou per les banyes i s’intentés reactivar la Vila en tots els 
seus sentits. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: el vot del partit Socialista serà també positiu, 
en aquest cas entenem que s’han de recolzar les iniciatives que en certa manera 
dinamitzen el comerç en un espai com és la Vila, i en certa manera sí que volíem 
conveniar amb la proposta que ha fet el Sr. Arpal, d’establir els mecanismes que 
realment facin que els emprenedors puguin tirar endavant i es converteixin, diguéssim, 
en escenaris d’èxit professional i de generació d’ocupació; però tot i així benvingudes 
siguin aquestes modificacions i per mantenir aquest programa que segurament ara 
donarà bon fruit. 
 
-La Regidora Sra. MARIA HINOJO diu: de fet jo diria que això és una proposta més, 
adreçada als comerços de Martorell, que no és només aquesta sinó que també hi ha el 
“Vila emprèn”, que ara també és una proposta que s’està iniciant i que té tot el nostre 
recolzament des de l’Ajuntament de Martorell, per poder tirar endavant altres 
iniciatives. Li haig de dir que des que es van posar en marxa aquests ajuts hi ha 16 
comerços nous que s’han instal·lat a Martorell. Ja sabem que se n’han tancat d’altres 
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per jubilacions o perquè algun d’ells no ha pogut funcionar, la majoria són per 
jubilacions, però que des del 2006 s’han iniciat 16 comerços nous i això també ho hem 
de dir perquè s’han pogut acollir a aquests ajuts. Han estat 16 en total: 11 de nous i 6 
que han fet la seva transformació de la botiga; ja sé que segurament hi hauria més 
coses a fer però són propostes i a més a més conjuntament amb el “Vila emprèn”, jo 
crec que donarem una empenta important ara a tot el comerç de la Vila.  
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: és evident regidora que no ens discutirem per 
això però clar evidentment, com vostè comprendrà, com vostè ha dit del 2006 al 2012 
han passat 6 anys, en 6 anys que s’hagin pogut crear 16 nous establiments si 
comptem els que han tancat doncs evidentment el resultat no és dels més positius que 
podríem tenir, però ja dic que no ens barallarem per això. 
 
-La Regidora Sra. MARIA HINOJO diu: bé, de fet clar que no és dels més positius 
però vostè sap perfectament quina és la problemàtica que té el Centre comercial de la 
Vila, i és pràcticament que no hi ha generació que tiri endavant els comerços. Ja sé 
que 16 comerços no són molts però jo crec que aquests ajuts conjuntament amb altres 
propostes han ajudat que hi hagi nous emprenedors, de fet no fa gaire que es van 
inaugurar dues botigues noves; ja sé que falten moltes coses però que s’està treballant 
per poder tirar endavant tota aquesta problemàtica que hi ha dels comerços al Centre 
comercial la Vila. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
I.- En data 6 de juny de 2006, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, va dictar resolució d’atorgament dels ajuts que estableix la 
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
especial atenció, per la qual es concedia una subvenció de 6.315.750,00 € a favor de  
l'Ajuntament de Martorell per a la intervenció integral al barri de La Vila. 
 
II.- L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2006, va adoptar 
l’acord d’acceptació de la subvenció esmentada i d’aprovació del Conveni de 
col·laboració a subscriure amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat, per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral en el barri 
de La Vila. Aquest conveni es va signar en data 25 d’octubre de 2006. 
 
III.- En el projecte d’intervenció integral en el barri de la Vila figura inclosa, entre 
d’altres, la següent actuació: 
. Camp 7. Programes de millora social, urbanística i econòmica del barri 
Actuació 7.2. Recuperació de locals inactius/modernització d’establiments actius 
 
En la vigent Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i 
dels seus Organismes Autònoms no es contenen els criteris per a l’atorgament d’ajuts 
per a la recuperació de locals comercials inactius i la modernització de la imatge dels 
establiments comercials actius, per la qual cosa cal aprovar unes bases específiques 
per a la seva concessió. Per aquesta raó, s’han redactat les bases reguladores dels 
ajuts del Programa “Martorell Vila Activa”, exercici 2012. 
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IV.- El procediment per a l’aprovació de les bases reguladores de la concessió de 
subvencions és el previst per l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny). En l’apartat 3 d’aquest 
article s’estableix que l’aprovació de les bases correspon al ple de la corporació. 

         Primer: Aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts del Programa 
“Martorell Vila Activa”, exercici 2012, el text de les quals figura a l’expedient. 

 
        Segon: Sotmetre a informació pública les bases aprovades inicialment per un 
termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis inserit en el Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i en la plana web 
municipal www.martorell.cat Durant el termini d’informació publica qualsevol persona 
interessada pot examinar l’expedient i, si s’escau, formular al·legacions, reclamacions 
o suggeriments. 
 
        Tercer: Concedir, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència a 
l’Associació de Botiguers de la Vila, per tal que durant el termini de vint dies hàbils 
pugui examinar l’expedient i, si s’escau, formular al·legacions, reclamacions o 
suggeriments.  
  
        Quart:  Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
dintre del termini d’informació pública i d’audiència a l’associació interessada, 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un ulterior acord. En 
cas de formular-se’n s’hauran de resoldre i aprovar definitivament les bases. 

 
           5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE LES TAXES PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de juny de 2012. 
 

-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: tant aquest punt com el punt següent és un 
punt que, com tots vostès entendran, a cap govern li agrada haver de portar-lo a Ple, 
perquè no deixa de ser una pujada tant de taxes com de preus públics, que fem dels 
serveis que es donen a les persones, a la població de Martorell. Què estem fent en 
aquest cas?. En aquest cas el primer que estem fent, que ja ho havíem anunciat 
anteriorment, és intentar ajustar una mica més els preus al cost efectiu del servei; 
saben tots vostès que els serveis que presta l’ajuntament i que són objecte d’aquests 
dos punts que veurem ara, són serveis altament deficitaris i que per tant l’ajuntament 
hi ha de posar molts diners. La tendència que hem previst ara i que en ocasions, no 
dic sempre però en ocasions, alguns de vostès hi han estat d’acord excepte quan 
presentem el punt en el Ple, és la d’adaptar els preus que cobra l’ajuntament, els preus 
que posa en els seus serveis, una mica al cost que val en cada moment; tot i amb això 
molts d’aquests serveis segueixen sent deficitaris, després de la pujada segueixen 
sent deficitaris. Vam passar per Ple ja una vegada les taxes i els preus públics en la 
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qual vostès ens deien: escolti’m és que l’estudi econòmic no és prou acurat; i aquesta 
era la raó que donaven vostès, deien: no, no, si ja ens sembla que s’han de fer 
aquestes coses, però els estudis econòmics no són prou acurats. Jo els hi deia: 
escolti’m no cal que els acurem gaire quan els dèficits són tan gegantins. En aquest 
cas els estudis econòmics han estat més afinats i en aquest cas es veuen els dèficits 
que dóna cada un dels serveis que presta en aquest cas el Patronat de serveis 
d’atenció a les persones; per tant en aquest primer punt que tractarà de taxes 
portarem a aprovació el que fa referència únicament a les taxes, el de preu públic serà 
una votació posterior. En aquest cas també vull fer notar en quin moment estem; 
estem amb uns dèficits insostenibles i les alternatives que hi ha són: o bé deixar de 
donar el servei, o bé intentar que les aportacions que faci l’ajuntament en aquests tipus 
de serveis siguin no tan elevades; que no deixaran de ser elevades inclús després de 
la pujada, no deixaran de ser elevades. Vostès disposen de les dades i han pogut 
comprovar que els dèficits són absolutament molt importants, però el que està clar és 
que els ingressos de l’ajuntament bàsicament a través d’aportacions dels tributs de 
l’Estat i la Generalitat i les subvencions han baixat estrepitosament, per tant no ens 
podem permetre el finançar amb aquests dèficits tan importants certs serveis que dóna 
el Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: quan vam aprovar la urgència clar ens vam 
quedar estorats una mica per quina urgència havíem d’aprovar, després d’aprovar 
aquesta ordenança al Ple del passat dia 16 de gener de 2012. Hi ha la sensació que 
vostès defugen constantment del debat serè amb altres posicions que potser tindrien 
algun punt de convergència amb el vostre, però clar evitant el debat no es pot arribar a 
cap punt de coincidència o de millora per a la ciutadania. Volen aprovar a corre-cuita 
una pujada que tindrà una afectació en milers d’usuaris. Quin paper tenim la resta de 
grups: de còmplices, de convidats de pedra?. Per què no ho van posposar per al 
proper mes de juliol, al Ple del mes de juliol?. Podríem parlar sobre la idoneïtat per 
exemple de fer competència deslleial en varies on ni l’actuació de l’ajuntament és 
necessària ni se l’espera; tot això són suggeriments d’un possible acostament o debat 
amb altres grups polítics. La pregunta és: hem d’ensenyar a fer patchwork o idiomes 
quan Martorell ja té aquesta oferta per altres vies?. Aquesta és una part del debat que 
no hem fet i que ens quedarà aquí.  
Poc respecte als demés companys de consistori tenen quan ens presenten aquests 
informes tècnics orfes de rigorositat i d’una inconsistència tal, que només des de la 
supèrbia d’una majoria de govern pot entendre’s. Ja ens feia por aquest govern dels 
millors però ara això és pànic, això se’ns ha transformat en pànic de patir-vos i de 
sentir-vos amb aquesta serena cantarella, volent justificar la deriva sobretot amb la 
gestió del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones. Com m’agradaria 
felicitar-vos pels números que van presentar l’any passat, seria el regidor més feliç 
d’aquesta sala si les pèrdues només fossin de 27.000 euros, però clar només amb un 
full per al pressupost previst de 10 milions, que això significa un terç del pressupost 
municipal, de debò que es mereix una mica més d’atenció, més dedicació i sobretot 
més quòrum que el que des de la seva irresponsabilitat política avui tornen a 
presentar-nos. De mostra un botó, el Centre integral d’esports i salut representa un 
24,81% del cost amb 735.000 euros de cost consolidat. El Centre esportiu La Vila 
curiosament representa un 20% amb 606.000 euros, de debò que des dels ulls d’un 
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usuari o d’un ciutadà se’ns fa molt estrany aquesta poca diferència, és com comparar 
un Lamborguini amb un Seat; o un ens costa massa calés o l’altre ens és baratíssim. 
Voldria errar la percepció però estic segur que no només imputen els costos de forma 
arbitrària dins del departament d’esports, sinó que molt em temo que serveis generals, 
benestar social i d’altres departaments es barregen gratuïtament les partides. Si hi ha 
esmenes demostra que tot això és millorable i la pressa és mala consellera, és per 
això que nosaltres, el grup municipal d’Esquerra Republicana presentarà properament  
esmenes a aquesta proposta; és per això que si avui el corró convergent unionenc 
aprova aquesta modificació de taxes el grup municipal d’Esquerra Republicana 
presentarà sense contemplacions, com ja us he comentat, esmenes. Quants mesos 
trigaran a entrar en el plenari una nova pujada de preus que no sigui de forma reactiva 
o, en “vulgo romance”: nois hem punxat i necessitem calés d’on sia, en aquest cas del 
ciutadà?. En lloc de ser seriosos i fer una planificació per centre de costos; de 
preveure que potser després d’una pujada com la d’avui, la caiguda del nombre 
d’usuaris faci estèril qualsevol projecció econòmica?. Senyors s’ha d’evitar la punxada 
per un mal seguiment de la despesa, que sincerament crec que és la síntesi de tot això 
que avui plantegen aquí. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: el grup Popular som conscients que les 
diferents administracions en general i que la nostra en particular estan en uns 
moments de dificultats econòmiques importants; els ciutadans són també molt 
conscients d’aquestes dificultats, per això ara més que mai les administracions han de 
ser molt curoses i han de prioritzar amb què gasten els diners públics. És 
incomprensible que la Generalitat ens hagi reduït la seva aportació a les llars d’infants, 
de 1.600 euros per plaça l’any 2010 a 875 euros per al curs que ve, i més si tenim en 
compte quines són les prioritats actuals de la Generalitat. Sense anar més lluny en el 
Diari Oficial de la Generalitat del passat 11 de juny, avui fa exactament només 8 dies, 
ens assabentàvem que la Generalitat havia repartit 41 milions d’euros, 41, en 
subvencions entre sindicats i patronal. Si a això sumem el malbaratament que es fa de 
diners públics mantenint les famoses ambaixades, o les subvencions a la premsa en 
català o aranès, només el mes de maig se’ls hi van donar 4 milions d’euros, o els 7,6 
milions d’euros que s’han donat a Omnium Cultural des del 2010, clar els ciutadans 
ens hem de preguntar: quina mena de governants tenim?. Se’ns retalla en tot allò que 
és bàsic per poder mantenir el superflu. A l’ajuntament des de fa molts anys venim 
sentint allò de que el desitjable era aconseguir que els ciutadans, ajuntament i 
Generalitat paguessin a parts iguals el 33 % dels serveis que l’ajuntament presta. Què 
ha passat?. Per què no s’ha pogut aconseguir això?. Primer perquè per interessos 
electorals tant dels uns com dels altres, la majoria d’augments que s’han anat produint 
al llarg dels anys han estat els de l’IPC i mai s’ha volgut agafar el bou per les banyes, i 
d’altra banda perquè l’aportació de la Generalitat en aquests últims anys s’ha anat 
reduint de manera espectacular. Ara com la necessitat apreta i avui en tenim la prova, 
ja tenim l’estudi econòmic financer afinat, com ha dit abans el regidor, del que costa 
cada un dels serveis que l’ajuntament presta als ciutadans. Segurament si s’hagués fet 
aquest informe afinat molt més abans ara les coses serien d’una altra manera. Des del 
nostre grup volem agrair al Servei d’intervenció per haver-ho fet, ja que sense aquest 
difícilment podíem saber on estem i on s’ha d’anar econòmicament en aquest 
ajuntament. El grup Popular som conscients de les actuals dificultats econòmiques de 
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l’ajuntament i per tant no posarem pals a les rodes de la seva acció econòmica, però 
tampoc els hi donarem un xec en blanc al que ha estat una acció de govern 
econòmicament millorable i evidentment que avui en tenim una de les proves, per això 
el nostre posicionament tant en aquest punt de l’ordre del dia com en el següent serà 
el de l’abstenció. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: el nostre grup municipal farà servir 
aquesta intervenció per defensar la nostra posició en aquest punt i en el següent de 
l’ordre del dia, ja que considerem que la filosofia que ha aplicat l’equip de govern és la 
mateixa. Primer que tot volem felicitar a l’equip de govern perquè aquesta vegada, i 
gràcies a les nostres al·legacions, han incorporat un informe econòmic; intentarem fer 
més al·legacions per veure si anem avançant en la tramitació de taxes i preus públics. 
Des del punt de vista polític tornen a trencar els acords presos, el mes de novembre 
vam quedar amb el regidor Lluís Esteve que abans de fer la revisió de les ordenances 
fiscals, tindríem una reunió amb els números a la ma per intentar arribar a un acord. El 
mateix va passar al Ple de 18 de juliol de 2011 i ara ens trobem que ens presenten 
aquesta revisió de preus de forma unilateral i d’urgència. És la quarta vegada que 
parlem de les taxes i preus públics en aquest plenari; fa 3 mesos vam aprovar els 
pressupostos i ara ja fan una modificació d’urgència?. Què vol dir que els 
pressupostos ja no valen?. Que aquest punt era tan urgent que no es podia negociar?. 
Una vegada més queda palesa la seva manera de fer i gestió caòtica del Patronat 
municipal; pel què fa a les xifres farem arribar a la ciutadania de Martorell la informació 
detallada de com queden totes les taxes i preus públics. Només quatre xifres a tall 
d’exemple, una pregunta: Ens pot dir quan puja la llar d’infants per a una família que 
volgués portar el seu fill en horari només de matí o tarda?. Per exemple l’aula 
d’idiomes també puja un 41%; l’aula d’arts un 72; hi ha pujades de fins al 100%. Ens 
agradaria que ens confirmés si els centres de cost de l’escola d’estiu, de l’aula 
d’activitat dirigida intensiva d’estiu i l’aula d’idiomes, els ingressos previstos superen 
les despeses?.  
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZALEZ diu: aquest punt de l’ordre del dia que avui 
debatrem tracta de la pujada de les taxes de les llars d’infants i del centre integral 
d’esport i salut. Veuran, des d’un punt de vista de transparència econòmica crec que 
l’exercici que s’ha fet des d’un punt de vista tècnic està bé, és una manera com una 
altra d’imputar costos i de fer una comptabilitat analítica; podíem tenir un altre mètode 
s’ha escollit aquest, però ja serveix per tenir una base de repartiment i per tant de 
manera objectiva parlar del que costen les coses. Això és important, la gent ha de 
saber el que costen les coses per valorar el que perd quan deixa de tenir el compromís 
per part dels estaments públics que suporten aquests dèficits. Mirin, és evident que no 
estem davant d’un context en el que ens puguem permetre més dèficit, però sí que és 
ben cert que si en algun punt ens ho hem de permetre és en aquells punts en que 
podem ser iguals. Els Socialistes sempre hem defensat el model de l’educació i el 
model de la salut i és per una raó molt clara, amb una bona educació tothom pot 
competir amb igualtat de condicions, podem cohesionar la societat; davant d’una 
malaltia també tots som iguals, tots tenim dret a ser atesos amb la màxima qualitat i 
diligència; per tant se’ns fa molt complicat poder donar recolzament a una iniciativa 
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que el que fa és fer una pujada de taxes en el punt 5 de l’ordre del dia i de preus en el 
punt 6, i a més a més ho fa d’una manera notable. 
Jo sé que l’equip de govern intenta recolzar-se sota aquesta por o aquesta certa 
amenaça que si no es fa els serveis s’han de tancar. Nosaltres plantegem una altra 
alternativa que és: davant d’un context econòmic difícil i davant d’uns ingressos que no 
acompanyen, i davant d’una despesa que és la que hem tingut sempre només queda 
que prioritzar, i podem prioritzar amb altres temes que no siguin estrictament 
l’educació o la salut. En aquest cas per exemple estem parlant de retallar a les escoles 
bressol, en el que seria que les famílies puguin escolaritzar els seus fills de 0 a 3 anys. 
No són bons temps però evidentment aquesta retallada i amb aquest tipus de matèria 
els Socialistes ho veiem complicat i no els hi donarem el recolzament. No podem 
permetre tenir un país a dues velocitats: una en la que estan els que poden pagar els 
serveis i altra que si no podem pagar doncs ens haurem de quedar fora del sistema. Jo 
crec que la política està precisament per això, no?; per fer allò que a vegades és difícil 
i per arribar a punts d’acord, on càpiga el prioritzar on s’han de dedicar els diners, sinó 
ens convertiríem en tecnòcrates. És a dir, si realment l’acció política no serveix per 
prioritzar a les llars d’infants o per prioritzar en temes sensibles, realment ens posem 
en un entredit, perquè és aquí on es demostra l’acció política, en decidir que potser és 
millor dedicar-ho a les llars d’infants i no pas a plantar flors; o que és millor dedicar-ho 
a les llars d’infants i no pas, no sé, a una obra faraònica que quedarà molt maca en un 
període electoral. Crec que és un moment de prioritzar i si fins a la data hem tingut, 
diguéssim, les llars d’infants en aquest municipi amb uns nivells de subvenció 
adequats els hauríem de mantenir. Parlo de les llars d’infants però en aquest punt de 
l’ordre del dia també es parla del Centre d’esport i salut, nosaltres el que li 
demanaríem a l’equip local de Convergència i Unió és que demanin a aquell qui té la 
competència, que és la Generalitat, que assumeixi les seves obligacions; és evident 
que és el grup polític que és el mateix que governa la Generalitat el que governa aquí 
al municipi, i potser que els municipis no poden suportar la despesa que genera una 
competència que no li és pròpia com les llars d’infants, però el que toca en aquests 
moments és reclamar a qui té la competència el fet que assumeixi la seva 
responsabilitat amb aquest tema. Els Socialistes creiem que hem de continuar amb 
aquesta xarxa d’escoles bressol, que estigui finançada pel govern i que cap família ni 
cap ajuntament es vegi obligat a prendre decisions dràstiques com la pujada de preus, 
que al cap i a la fi el que fa és traslladar un problema als ciutadans i fer que s’hagin de 
rascar les butxaques. Parlem que quan vam encetar la legislatura la subvenció era de 
1.600 euros per plaça i ara s’està parlant d’arribar a 875 euros per plaça, traslladar la 
diferència als ciutadans creiem que en el context econòmic que estem només portarà 
fractura social i que molta gent es quedarà fora del circuit per no poder pagar. Perquè 
clar no parlem de 4 duros, estem parlant que si anem a mirar els números estem 
parlant, per exemple, que passem d’increments de mínim del 35% a la llar d’infants. Si 
parléssim per exemple del Centre d’esport i salut, que evidentment la seva contribució 
també és important pel que és el benestar de les persones, doncs veiem que les 
pujades també han estat espectaculars: l’abonat infantil un 92%, l’abonat jove un 40, 
l’adult un 30, l’abonat de la gent gran un 22, el pensionista i el jubilat un 66; sembla 
que hi ha una tendència a voler que la gent es faci l’abonat total perquè et pot sortir 
més a compta. Per altra banda veiem que en el CIES, tot i que no hi ha unes pujades 
considerables estan entre el 4 i el 6%, sí que veiem que totes les activitats dirigides ha 
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estat brutal la pujada, parlem que qualsevol persona que vulgui fer una activitat dirigida 
es trobarà que li pujarà la taxa entorn a un 100%, 50%, és a dir, allà on pagaves 14 
pagaràs 28; on pagaves 10 pagarà 20; i on pagaves una determinada quantitat veurem 
que ens l’estan doblant; el mateix passa amb el Servei de medicina esportiva pujades 
entorn al 25%. El tema de les escoles esportives d’estiu més o menys el mateix, ara 
les activitats de caràcter lúdic per als nanos aquest mes d’estiu, tan necessari per a les 
famílies, és que parlem de passar de 160 euros a 200 i de 50 euros a 105, estem 
doblant les taxes, llavors nosaltres no podem estar d’acord en aquest punt de l’ordre 
del dia i menys si no hi ha hagut un debat profund de priorització, i creiem que hi ha 
altres partides al pressupost que segurament són susceptibles de ser revisades, per 
poder permetre que el que avui és un dèficit, i és evident que l’estudi demostra que hi 
ha un dèficit, pugui continuar sent subvencionat per l’ajuntament, i si l’ajuntament no 
pot el que ha de fer és requerir-li a l’organisme que té la competència que assumeixi 
les seves responsabilitats, i per tant el que ha de fer l’Ajuntament de Martorell és 
requerir a la Generalitat que compleixi les seves obligacions, perquè són obligacions 
contretes de l’any 2010, no estem parlant del 2012/2013 estem dient coses ja 
adquirides a l’any 2010 i quan els municipis han dotat pressupostàriament aquella 
partida pressupostària que esperaven cobrar de la Generalitat. Per tant nosaltres no 
podem recolzar aquesta iniciativa de l’equip de govern de Convergència i Unió, i en tot 
cas els encoratgem a que busquin mecanismes, que busquin unes altres partides 
dintre el pressupost que no siguin tan sensibles i que no traslladin aquest problema 
derivat de la Generalitat, també governada per Convergència, a les butxaques dels 
ciutadans, no és just; i tot i que evidentment les coses valen el que valen i és important 
que la gent conegui el què val, el que no podem permetre és que ara anem donant 
passos enrere, i fites assolides que ens fan iguals com és l’educació o com ja hem vist 
anteriorment amb la salut, anem com els crancs fent passos enrere. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: l’he estat escoltant i m’ha donat la impressió 
que tots vostès en primer lloc no saben en quina situació està el país, quan parlo de 
país parlo tant de Catalunya com d’Espanya, i no s’han donat compte o no fan un acte 
de reflexió interna de quina part de responsabilitat cada un dels seus partits té amb la 
situació en la que estem; no hem de deixar passar que gràcies a la gestió del tripartit a 
la Generalitat, l’endeutament que va aconseguir tenir la Generalitat en aquests 
moments era de 57.000 euros, gràcies a tots vostès: el partit dels Socialistes que 
estaven en el govern; a Iniciativa per Catalunya Verds que escolta’m ja ho veurem 
després amb el tema de les aigües el que va arribar a fer, i Esquerra Republicana que 
deu ni do també el què va estar fent. Per tant no perdem de vista, no perdem de vista 
en primer lloc la situació en la que estem tots plegats, perdó em descuidava el PP, que 
el PP també n’hi ha per a ell, perquè de fet en aquests moments els interessos que 
estem pagant tots plegats gràcies a la seva boníssima gestió per intentar aconseguir 
que la prima de risc baixés, està a uns números avui mateix que no havia estat mai a 
la vida. Per tant em fa molta gràcia que utilitzin la demagògia d’aquesta manera tant, 
en el cas del partit dels Socialistes pausada, en el cas dels altres partits una mica més 
agressiva, però jo crec que tots, absolutament tots hem de saber qui ens ha portat en 
el punt en què estem i com hem arribat en el punt en què estem, no solament els 
ajuntaments; els ajuntaments, la Generalitat, l’Estat, les empreses, els particulars, tots 
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en general; per tant com a mínim deixi’m aclarir que tots vostès tenen una part molt 
important de responsabilitat amb la situació a la que s’ha arribat al país. 
Què estem fent aquí a l’ajuntament ara mateix?. Ara mateix estem aplicant rigor en la 
gestió, rigor en la gestió i som conscients que, ja els hi he dit per començar, són dos 
punts que a ningú agrada portar-los a Ple, a ningú agrada però hem de ser rigorosos 
amb les coses, i ser rigorosos amb les coses vol dir que en un moment determinat s’ha 
de dir: escolti’m és que no puc més, és que no ho aguantem més. Les demagògies 
aquestes que diuen: és que vostès planten flors i retallen no sé què. Mentida, mentida i 
ho saben, és pura demagògia el què estan dient, pura demagògia. 
Tant el partit d’Esquerra Republicana com els d’Iniciativa estan parlant que ha estat un 
punt presentat de pressa i corrents i per urgència, la diferència entre la urgència i la no 
urgència tots vostès saben que era presentar els documents el dijous o el divendres, 
com el dijous hi havia un error i no els vam poder posar a l’ordre del dia els hi vam 
donar divendres, aquesta és la seva crítica: és que ho presenten per urgència, en lloc 
de sortir el dijous va sortir el divendres, no d’aquesta setmana eh, de la setmana 
anterior. Per favor, per favor, ja n’hi ha prou d’enganyar el ciutadà, aquest és el punt 
concret, aquest; la urgència va ser en lloc del dijous de la setmana anterior presentar-
ho el divendres, però clar això els dóna titulars: ho han presentat per urgència. Per 
urgència no en el Ple eh, no en el Ple, en la Comissió Informativa, que prèvia a la 
Comissió Informativa van tenir Junta de portaveus; a la Junta de portaveus se’ls hi va 
dir, a tots eh: sobretot, si teniu alguna pregunta concreta sobre això tenim 8 dies per 
parlar-ne, parlem-ne!. L’única persona que s’ha interessat per això ha estat el Sr. 
Gómez, ni el PP, ni el partit dels Socialistes, ni Esquerra Republicana; Iniciativa per 
Catalunya, em sembla que va ser vostè el que es va reunir amb el Sr. Esteve, em fa 
l’efecte. Però ni el PP, ni el partit dels Socialistes, ni molt menys Esquerra Republicana 
han fet cap pregunta de res, ara això sí, sempre estan parlant que ho presentem a 
corre-cuita, tan corre-cuita que no han tingut temps de fer cap pregunta, no han tingut 
temps de fer-ne cap vostès, ni una, únicament el partit d’Iniciativa. Imaginin fins on 
arriba la famosa demagògia que utilitzen vostès habitualment. 
El Sr. Bargués com sempre ens diu que estem orfes de rigor. Mentida, això és 
mentida, perquè de fet l’estudi econòmic està validat, tal com ha dit em sembla que ha 
estat el Sr. Arpal, per la Intervenció de l’ajuntament. Per tant, què vol dir això?. Vol dir 
que les xifres que surten en aquest estudi econòmic han estat contrastades per la 
intervenció, per tant no ens digui que estem orfes de rigor ni molt menys, ni molt 
menys; surten dels pressupostos que es van fer en el seu moment i estan contrastats 
amb l’informe de l’Interventor. Tots vostès ho saben si s’han llegit mínimament els 
documents que els hi hem entregat, que de vegades ho dubto sobretot els d’Esquerra 
Republicana, ho dubto que llegeixin les coses o no les entenen, perquè està ben clar, 
l’informe que són dues pàgines l’informe d’intervenció, és com una auditoria: ho he 
mirat i em sembla que està bé. Per tant ni aquestes dues pàgines s’han llegit i per això 
diuen que estan mancades de rigor?. 
També ens acusa d’irresponsabilitat. Què vol dir irresponsabilitat?. El pressupost vostè 
sap que no és una fulla Sr. d’Esquerra Republicana, Sr. Bargués, vostè sap que no és 
una fulla; vostè diu: ens van presentar el pressupost en una fulla. És que hi ha un bloc 
a darrera que ha estat a la seva disposició, jo els hi vaig passar els documents i van 
veure els fulls de càlcul conforme s’estava elaborant el pressupost; en el seu dia eh, 
en el mes de desembre o en el mes de gener d’aquest any. Per tant l’altra 
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irresponsabilitat, l’altra falta de rigor és la falta de lectura que fan, en aquest cas el 
regidor d’Esquerra Republicana, sobre els documents que se l’hi donen. Per què si no 
fos per aquesta falta de lectura entendria que és que no ha entès res i això, home, a 
mi em sabria molt de greu arribar a la conclusió que no entén les coses que se li 
donen escrites, haig de pensar benevolentment que no s’ho acaba de llegir, perquè 
cadascú té la seva feina i evidentment potser no té prou temps com per fer-ho. 
Sobretot, sobretot, insisteixo, la situació aquesta que estem té una primera, una 
primera, i això ho saben tots vostès o sinó ho haurien de saber, participacions en els 
tributs de l’Estat: han baixat 1.600.000 euros, 1.600.000 euros, això ho saben, això vol 
dir que l’ajuntament té 1.600.000 euros, només en tributs de l’Estat, menys que l’any 
2008 em sembla que era, 1.600.000 euros menys. Ara imagini’s que a casa seva, 
vostès que cobren un sou, els hi diguessin: escolti’m està treballant aquí i ha de viure 
amb menys diners, doncs segur que ha d’ajustar la seva despesa, segur que l’ha 
d’ajustar i això és el que vam intentar fer en el pressupost. Primera: intentar reduir la 
despesa amb el que es pogués, cosa que tots vostès saben que s’ha fet, i saben que 
s’ha fet entre altres coses perquè s’han negociat les contractes amb les grans 
empreses. Es va fer un alleugeriment de places que tenia l’ajuntament previstes; vam 
tocar les dues partides més grosses: la partida de personal i el capítol II que són els 
grans contractes. Què ens ha passat?. Que gràcies a la fantàstica gestió dels governs 
centrals d’Espanya quan abans estaven pagant crèdits a un 2%, ara tots els crèdits 
que ens proposen se’n van del 6 al 7%, i això alguna cosa deuen tenir a veure Sr. 
Zapatero i partit Socialista, Sr. Rajoy i partit Popular, perquè això sí que ni Generalitat 
ni ajuntaments tenim ma per dir: escolti’m en lloc de pagar un interès d’un 2% o un 3% 
haig de pagar un 7%. Per tant, escolti’m no em facin tanta demagògia, posin les coses 
sobre la taula i expliquin les coses tal com són. 
Seguim amb el Sr. Bargués, diu que presentaran una alternativa. M’agradarà veure la 
justificació alternativa, ara m’agradarà veure-la; vostè ens ha proposat que faran 
l’alternativa, m’agradarà veure quin és l’estudi econòmic de presentació de 
l’alternativa, m’agradarà veure-la, i la debatrem, serà aquí. Aleshores li diré fil per 
randa quin és el rigor que vostè té i quina és la irresponsabilitat que té a l’hora de 
presentar esmenes d’aquest tipus, ja li explicaré, però m’agradarà veure-la si és que 
sap fer-ho. 
En el cas del partit Popular, ja he parlat que es fan el “longuis” quan la participació en 
tributs de l’Estat, que és un dels grans ingressos de l’ajuntament baixa 1.600.000 
euros. Diuen: és que haurien de gestionar amb més rigor. Escolti’m si l’Estat ens 
donés el que ens ha de donar no hauríem de ser tan rigorosos amb aquestes coses, 
podríem finançar més llars d’infants i podríem finançar més CIES i podríem finançar 
més de tot. Però clar ja ho sabem tots, la pregunta aquesta: saben els del PP què es 
porten entre mans?. Cadascú que se la respongui; però clar amb poc més de 8/9 
mesos que hi són la cosa se’n ha anat a fer punyetes, però a fer punyetes, tots ho 
estem patint; això el mes de gener ni ho estàvem preveient que ens tocaria pagar 
aquests interessos tan elevats. 
Com sempre ens explica el Sr. Arpal que si la Generalitat finança Òmnium Cultural, 
que és una entitat que defensa el català. Per què no diu que l’Estat finança amb 
1.000.000 d’euros el Real Madrid?. Ho trobo més greu; quina aportació ens fa el Real 
Madrid?. No ens en fa cap ni una. I en canvi l’Estat va sortir a la premsa que li dóna 
una subvenció d’un milió d’euros al Real Madrid, em diran “a cuenta de qué?”, “a 
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cuenta de qué?”, i em critica Òmnium Cultural que és una de les entitats, diguéssim, 
apolítiques, amb sentiment de país que està batallant perquè s’aprengui el català i no 
quedi perjudicat el tema del català. Evidentment, i això també ho sap tothom, qui 
estava gestionant Bankia?; qui estava gestionant la CAM?; qui estava gestionant 
això?; qui estava?. Si és que està claríssim, amb els diners que han de donar a Bankia 
i a la CAM es poden finançar tantes llars d’infants, això ja ho sé que és demagògia eh 
però jo ho reconec, això és demagògia però són 18.000 milions d’euros que li han 
hagut de donar a unes empreses que han servit per finançar infraestructures del PP a 
Madrid, i això ho sap tothom, això ho sap tothom, tothom. I diuen que la Generalitat, 
que agafi la seva responsabilitat, i que amb la seva responsabilitat no retalli; escolti’m, 
però escolti’m, com pot ser que no hi pugui haver pacte fiscal i el que si hi hagi siguin 
18.000 milions d’euros per a Bankia, com pot ser?. Doncs això si féssim un exercici de 
deixar aparcada la demagògia i miréssim en realitat quina és la situació del país, de 
Catalunya, en general, Espanya; si deixéssim la demagògia de costat ho veuríem que 
tot això, que els recursos són més limitats, els recursos són absolutament molt més 
limitats. Ja “el colmo” és en les paraules del Sr. Simón, això ja, barreja les coses; jo ho 
entenc vostè és nou aquí, ho entenc eh vostè és nou i s’ha de foguejar, s’ha de 
foguejar eh, s’ha de foguejar, però és que diu bestieses, sap greu eh però diu 
bestieses; diu coses que no tenen cap ni peus, i hauria de construir un discurs que 
s’aguantés, però com hi vol posar tantes coses demagògia total no se li aguanta el 
discurs, no se li aguanta per enlloc.  
Què té a veure que haguem aprovat el pressupost el mes de gener i ara apugem les 
taxes, que té a veure això?. Ja m’explicarà que té a veure. Què té a veure?. Vostè s’ha 
mirat els ingressos que surten en el pressupost, que parla de les taxes i d’on surten?. 
Ja veurem la liquidació, veurem la liquidació a final d’any i veurem, veurem que 
aproximadament el que hem fet de previsió d’ingressos en el pressupost, després de 
la pujada serà aproximadament el que ingressarem. Per tant què té a veure el què 
hem posat al pressupost?. Escolti’m cada any això, cada any això. 
Com sempre i també fent un cúmul de demagògia diuen: no, ja farem arribar a la 
ciutadania la informació del què han de pagar. A veure si són prou valents, a veure si 
són prou valents i a més de dir el què ha de pagar la ciutadania, al costat li posen 
quina és la quantitat que posa l’ajuntament; i a veure si són prou valents com per dir: 
escolti’m aquests senyors han apujat, no sé eh, 10 euros la seva quota però 
l’ajuntament n’hi ha de posar 150, per exemple, això seria una cosa rigorosa i seria per 
parlar de dir: escolta és veritat l’ajuntament ha apujat els seus ingressos fent pagar els 
serveis a la ciutadania, a la gent que utilitza els serveis, però a banda l’ajuntament hi 
aporta tants diners, que són molts, perquè vostès han tingut accés al document que ha 
fet el Sr. Interventor que diu: escolti amb les llars d’infants després de la pujada el que 
pagaran els usuaris serà aproximadament el 30,8% del cost real que hi ha, del cost 
real que ja els hi dic, perquè també ho diu l’informe del Cap del Patronat. Hem imputat 
costos directes; hem imputat costos directes de l’ajuntament que treballen per aquests 
serveis; hem imputat costos indirectes del Patronat, però no hem imputat res de costos 
indirectes de l’ajuntament; res no hem imputat amb aquest serveis, que encara queda 
aquesta eh, encara queda aquesta; o sigui, aquest és un càlcul que a l’hora de dir què 
ens costa és benèvol perquè no hi ha absolutament cap tipus d’imputació de despeses 
generals de l’ajuntament, cap, ni un, si ho han llegit hauran vist que ho diu així de clar. 
Per tant el que va ara que són les taxes miri si hi ha diferència, els usuaris de les llars 
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d’infants pagaran un 30,8% del que costa el servei; els usuaris dels serveis esportius 
pagaran un 94%; la subvenció que dóna l’ajuntament en llars d’infants és molt més 
elevada que la que dóna per fer esport, molt més elevada. Per tant aquest sentiment 
de dir: escolta’m no ho apuges tot igual, per què no ho apuges tot igual?. Perquè 
creiem que hi ha serveis que han d’estar més protegits que altres, i això és un criteri 
que és nostre i que pot ser diferent al seu però creiem que hem de protegir més una 
llar d’infants que no pas el servei esportiu, és un criteri; per tant, això ho han vist 
vostès perquè està escrit, ho tinc aquí davant, si ho diu claríssim. 
En el cas del Sr. González Abad del partit dels Socialistes, bé, si el partit Socialista 
tant a l’Estat Espanyol com a la Generalitat hagués tingut tant rigor i tanta 
responsabilitat com la que estem posant nosaltres ara sobre la taula la cosa no ens 
aniria com ens va, ho sabem tots això també, no s’ha d’explicar aquí els diaris en van 
plens; tothom sap la situació que van deixar la Generalitat i la situació que van deixar 
l’Estat Espanyol, tothom ho sap. Per tant com a mínim és sorprenent que sigui vostè el 
que digui que la Generalitat assumeixi les seves obligacions, si prou feina té amb 
assumir les obligacions dels interessos de l’endeutament en què l’han deixat vostès?. 
Se’n recorda que explicàvem, el dia dels pressupostos ja explicàvem que la 
Generalitat està condemnada a pagar 6.000.000 d’euros diaris d’interessos de 
l’endeutament en què la va deixar el tripartit, amb el partit Socialista davant, 6.000.000 
d’euros diaris, 1.000.000.000 de peles diàries. I diuen: que tinguin responsabilitat i que 
assumeixin no sé què no sé quants. Òndia, òndia, quina responsabilitat van tenir els 
que van endeutar la Generalitat amb aquestes quantitats tan astronòmiques?. És que 
si recorden va sortir a la premsa també que l’endeutament era tan a llarg termini que 
l’any 2107, em sembla, s’acabava de pagar, fins al 2107, sí, ja ho he dit bé ja. I els 
senyors que han deixat l’endeutament fins al 2107 diuen que la Generalitat assumeixi 
les seves responsabilitats; aquesta és la situació que tenim, aquesta és la situació que 
tenim, i una vegada que nosaltres hi apliquem rigor i responsabilitat aquí a casa 
nostra, amb una mida més petita, a l’Ajuntament de Martorell, i que vostès no poden 
dir; bé, el Sr. Bargués sí perquè diu sempre diferent dels demés, que els hi donem 
l’estudi de costos que era el seu cavall de batalla; que l’estudi de costos aquest no és 
prou acurat, etc, etc; li donem l’estudi de costos i ara han de sortir per una altra banda. 
Bé, ja ho entenc, ja ho entenc que estan a l’oposició, poden dir totes aquestes coses 
que diuen, ja ho entenc; però fixin-se quina és l’actuació en les instàncies superiors 
dels partits als que vostès formen part, i es preguntin si aquest rigor el tenen o no el 
tenen, jo crec que la conclusió serà claríssima: de rigor no en tenen i han portat la 
Generalitat i l’Estat pràcticament a la banca rota. Aquí no passarà a l’ajuntament, 
primer perquè estem ajustant despeses, ja ho saben, ja els hi hem explicat; i segona 
perquè en aquells serveis que no són obligatoris acostem el preu al cost, acostem vol 
dir que paga un 30,8% l’usuari i la resta entre Generalitat i ajuntament, molt més 
ajuntament que Generalitat, evidentment. 
També sobre la demagògia que els serveis només els podran fer servir la gent que 
tingui diners i els que no en tinguin no. Que no se’n recorden que tots vostès van 
aprovar per majoria les bases per a la concessió d’ajuts individuals per als Serveis 
d’atenció a les persones?. Es va aprovar aquí per unanimitat, per tant ja es va 
preveure que hi hagués un sistema d’ajuts per aquelles famílies que els fos difícil 
accedir a certs serveis. Serà més lògic demanar un ajut, diguéssim, per a la llar 
d’infants que per a l’esport, serà més lògic, i tots vostès van aprovar, tots vostès 
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juntament amb nosaltres vam aprovar aquestes bases per a la concessió d’ajuts 
individuals per als Serveis d’atenció a les persones, per tant aquesta també l’hem 
salvat, ja es va aprovar aquí amb el seu vot també i ara diuen: oh, és que passarà 
això. Ja ho entenc eh, tot és demagògia per poder justificar que una pujada de preus 
és molt impopular, ja ho sabem, si per això fos no la faríem, però com som rigorosos, 
com tenim responsabilitat la portem a aprovació.     
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: Sr. Casasayas si sabem com està el país, no 
ho sabem nosaltres no, ho sap tothom com està el país, per això en la meva primera 
intervenció he denunciat amb què es gasta diners la Generalitat de Catalunya. Miri 
s’ha de parlar clar i obertament del cost del nacionalisme per a Catalunya i per als 
catalans. Miri Catalunya té més delegacions i oficines a l’exterior que ningú, més 
empreses públiques i deficitàries que ningú. Té també un Síndic de greuges que 
sembla el Willi Foc ja que és el que més viatge a costa dels diners dels catalans, que 
sembla ser que els dijous anirà al Parlament a donar explicacions dels seus viatges 
arreu del món. Dóna més subvencions ideològiques que ningú i té més 
administracions que ningú, perquè a Catalunya com som més que ningú, el Barça més 
que un club i nosaltres a Catalunya som més que ningú i doncs apart tenim també el 
que es denominen Consells comarcals que no es tenen a la resta d’Espanya, i sort que 
es van parar a temps les vagueries perquè sinó també tindríem vagueries. I totes 
aquestes qüestions que he esmentat no semblen d’un govern ofegat econòmicament 
tot i que ho és, per tant amb això menys victimisme i més tocar de peus a terra amb la 
realitat, Sr. Casasayas. D’altra banda vostè ha nombrat que si el Govern de l’Estat 
paga 1.000.000 d’euros al Real Madrid, no ho sé, me’n he assabentat avui, ho trobo 
mal fet, però també trobo mal fet que TV3 al 2011 hagués pagat 3.000.000, no un, 
3.000.000 d’euros al Barça. Vostè m’ha tocat el tema de Bankia, molt bé. És que Caixa 
de Catalunya ho ha fet millor?. És que Unim ho ha fet millor?. És que al Palau de la 
Música ho han fet millor?. Per tant “en todas partes cuecen habas” Sr. Casasayas, tots 
tenim draps bruts; vostè n’ha volgut treure doncs bé els traiem tots. 
D’altra banda vostè també ha dit que des de fa uns anys l’ajuntament ha deixat de 
rebre 1.600.000 euros, és veritat, però també ha de dir que ha estat amb governs 
centrals Socialistes. Ara estem com estem, ara estem com estem i tal com estem 
evidentment de cop no se’ns pot pujar aquests diners. D’altra banda s’ha de dir que 
fins fa 6 mesos Espanya era una berbena, Espanya era una berbena i el que ha fet el 
partit Popular ha estat primer obrir el llum de la festa i veure com estava tot, i després 
el que ha hagut de fer és destapar l’última ampolla, la de Fairy perquè tot estava molt 
brut, per intentar netejar el que ha estat la berbena d’aquest país durant 7 anys i mig; 
inclús ho ha reconegut el mateix Zapatero no fa gaire dies en un mitjà de comunicació 
no pas espanyol. I d’altra banda Sr. Casasayas jo crec que hauria de tenir una mica 
més d’humilitat i en aquest cas no voler carregar tant les tintes amb l’actual govern, 
que al cap i a la fi només porta 5 mesos i està mirant de fer el que pot, perquè vostè 
sap molt bé que no fa gaire dies vam aprovar aquí que l’Ajuntament de Martorell com 
molts altres ajuntaments puguin pagar a totes aquelles persones que se’ls hi devien 
diners, als proveïdors, sí, amb interessos Sr. Alcalde, però ara es podran pagar que de 
l’altra manera ni se sabia quan es podrien pagar, per tant si no li hagués agradat no ho 
hagués aprovat i bé ho va aprovar, per alguna cosa serà. Per tant Sr. Casasayas 
crítiques jo crec que en aquest cas les mínimes; d’altra banda és ben cert que el que 
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avui fan aquí és una pujada bestial de les taxes ara i després dels preus públics, ja li 
he dit abans, nosaltres no posarem pals a les rodes econòmiques de l’ajuntament i en 
aquest cas ens hi abstindrem, però és evident que el ciutadà que utilitza aquest servei 
doncs cada dos o tres mesos en aquest cas nota que la quota se l’incrementa molt, i 
clar no és que se l’incrementi molt la quota aquesta, se li incrementa molt la quota 
aquesta, si és funcionari ja se li va retallar un 5% el sou, a sobre encara que no sigui 
funcionari se li ha pujat també l’IRPF, i clar, com vostè abans, si d’un pastís anem 
traient cada cop i tots els serveis són més cars doncs evidentment cada vegada serà 
menys la gent que hi podrà accedir; per tant jo crec que, Sr. Casasayas, una mica més 
d’humilitat perquè així tots plegats aniríem millor. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: primer que tot Sr. Casasayas gràcies per 
donar classes de demagògia amb demagògia però entrarem en el seu joc. Som 
conscients del moment en què ens trobem i sempre que vulguin negociar ho parlarem, 
hem de fer ajustos però el que queda clar i palès aquí és que la gestió del Patronat 
està sent caòtica. 
L’informe econòmic és una altra mostra d’aquesta gestió caòtica que li comentem, li 
farem algunes preguntes ja que abans n’hi hem fet una altra que era la de quant puja 
la llar d’infants per a una persona que només vulgui o pugui portar el seu fill pel matí o 
tarda, que és un 113% la resta. Ha comptat les xifres d’aquest informe amb el 
tancament de la llar d’infants del Pont del Diable com es preveu?. Pensen que és 
realista fer una prospecció d’ingressos deixant els mateixos usuaris i pujant les quotes 
en alguns casos el 100%. Amb aquestes modificacions volen deixar palès que la 
càrrega que suposa per a Martorell el CIES, que van construir amb la privatització de 
l’aigua, avui en dia és insostenible?. Per què les mateixes mocions que presenten 
contra Madrid, com la que presenten avui, no la presenten a la Generalitat per a les 
llars d’infants?. Una vegada més, degut a la seva manca de diàleg i formes d’actuar, 
votarem en contra d’aquest punt i del següent. Per últim, se m’havia passat aquesta, 
creu que és legal publicitar uns preus i serveis per als usuaris de les llars d’infants i 
ara, després de fer la matrícula, canviïn totes les condicions?. Ho sabien abans de fer 
la matrícula o no?.  
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: avui s’han tractat molts temes en aquest punt 
de l’ordre del dia; hem parlat de Bankia, del Barça, de les ambaixades, de la identitat. 
Bé, sembla que aquí es vol parlar de tot menys del que toca parlar que és de la pujada 
de la guarderia i de la pujada del CIES. I potser és del que es tracta no?. D’enredar, 
d’enredar, com sempre. A nosaltres ens acusen de demagògia i nosaltres els hem 
d’acusar a vostès d’enredar, que és la pràctica que utilitzen quan han de defensar 
l’indefensable. Miri’n, com sempre vostès tiren pilotes fora, la culpa sempre és d’un 
altre i a més a més si no hi és per defensar-se molt millor, és la seva pràctica habitual. 
Parlen de la gestió del tripartit i té nassos perquè el govern de la Generalitat i el govern 
de Martorell si algun color ha tingut alguna vegada ha estat de Convergència i Unió, 
malauradament per a nosaltres; per tant, si us plau, no enredin i gestionin que és pel 
que els ha triat la ciutadania, per gestionar i per donar bones notícies i no pas 
emmascarar les decisions d’altres governs supramunicipals. Intenten tirar aquestes 
pilotes fora i parlar del tripartit, parlar de la crisi, no si al final a la crisi grega estarem 
nosaltres al darrera i la de Portugal també, i els Socialistes hauran estat “Lehman 
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Brothers” i els que han fet tot el tema d’aquestes hipoteques basura; segur que els 
Socialistes estan aquí darrera de tot això. Escolti’m aquesta crisi és global, des dels 
Estats Units fins a la darrera punta del món; ha estat moguda per un sistema 
capitalista asserverat per un model especulatiu immobiliari, i tots hem jugat i ens ho 
hem passat molt bé i ens hem pensat que érem rics, doncs no, no ho som, era un 
casino i algú s’ha emportat la taula amb els calés, i això és el que ha passat. Ara volen 
dir que són els Socialistes, els seus mals, els dimonis?. Doncs miri’n diguin el que 
vulguin, però nosaltres no ens sentim pas responsables d’aquesta situació. 
Evidentment, com vostès deien, nosaltres el que no farem és fer preguntes, és a dir, 
quines preguntes volen que fem?. El Sr. Casasayas deia: és que no pregunten res. 
Clar, que volen que preguntin si ja sabem què estan fent; quina necessitat tenim de 
preguntar?. Ho sabem, el que estan fent és retallant i carregant contra les famílies, i 
protegint els seus companys de la Generalitat, també de Convergència i Unió, que 
estan incomplint amb el món local; i a més a més ara aquesta decisió de la pujada de 
taxes ho faran amb l’abstenció del PP, quina coincidència; CiU i PP una vegada més 
de la ma per tal que aquest punt de l’ordre del dia i amb una majoria aplastant pugui 
prosperar. I això és el que estem avui debatent, estem debatent pujades del 100% del 
CIES i que la gent s’haurà de rascar la butxaca. Vostès parlen que nosaltres fem 
demagògia, que si les flors, que si no sé què; plantin cactus, plantin cactus veuran que 
no hauran de regar tant i, a més a més, no hauran de replantar amb flors. Això és 
demagògia?. Doncs d’acord, doncs és demagògia, doncs molt bé. Nosaltres el que 
estem dient és que prioritzin; que no ens carreguin allò que ens fa igual; que no 
provoquin una fractura social. Ho hem dit abans, si alguna cosa ens dóna igualtat 
d’oportunitats i cohesiona és l’educació, i les llars d’infants són un model que ha 
funcionat bé, i si en algun lloc haurien de tenir quelcom de dèficit o algun lloc l’Estat 
hauria d’invertir alguna cosa, és precisament a protegir l’educació, protegir la salut, 
que són dues coses que ens fa iguals independentment del color, i independentment 
del que sigui la nostra butxaca; perquè sinó ens pot passar com està passant en 
aquest Ple, que se’ns pot acusar que no sabem llegir les dades o que no sabem 
entendre-les. Doncs miri gràcies a que fa molts anys molta gent va lluitar per tenir una 
educació pública de qualitat, doncs avui no hi ha tants analfabets i molta gent de 
classes molt normaletes pot arribar allà on vulgui; amb un sistema educatiu des del 
zero anys fins a l’universitari doncs com ha de ser: públic i de qualitat. Vostès intenten 
emmascarar sota el rigor i la responsabilitat males notícies, males notícies que el que 
fan és atacar aquest model educatiu, aquest sistema que ens hem donat, i a més a 
més ho fan intentant enredar, com és la pràctica que acostumen a fer: enredar, 
enredar, parlar del que no toca, dir que la culpa és d’un altre i que jo aquí no tinc res a 
veure. No, escolti’m vostès tenen aquí quelcom a veure; vostès avui estan aprovant el 
que estan aprovant, que és una pujada de les taxes d’entorn al 100% i del 25% com a 
poc, això és el que estem avui aprovant aquí respecte al CIES i respecte les 
guarderies. Nosaltres els havíem donat un vot de confiança respecte al CIES, doncs 
evidentment ja no el tenen, ja no el tenen és evident, perquè no ens agrada el que 
estan fent, no ens agrada. Podem entendre que són temps difícils, podem entendre 
que no acompanyen els ingressos, podem entendre moltes coses, el que no podem 
entendre és que hi hagin diners per unes coses i per a unes altres no, i aquí el que hi 
ha darrera és tornar a un model de dues velocitats: dels que poden i dels que no 
poden; i per molt que tinguem un sistema de protecció via subvenció la subvenció 
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també és finita. Per tant si tenim un model que el que està fent és donar-nos facilitats 
per tenir una sèrie de serveis, que a més a més ens ajuden a les famílies per poder 
compaginar la feina, el que la tingui, per poder escolaritzar el seu fill. Per què no volem 
mantenir això?. Per què no exigim a qui té la responsabilitat a que compleixin les 
seves obligacions?. Jo ho torno a dir, estem davant d’una retallada, d’una càrrega 
contra les famílies i d’una protecció de les decisions de Convergència i Unió a la 
Generalitat, això és el que tenim damunt la taula avui, i el govern local de 
Convergència en lloc de protegir els interessos dels martorellencs, i protegir les llars 
d’infants amb un preu raonable, que hauríem de ser l’orgull de tota la comarca de tenir 
els millors preus del món; doncs no, ens alineem per partidisme, ja està, això és el que 
hi ha.  
Vostès amb aquests debats que fan, que si Bankia, que si Caixa Catalunya, que si el 
Palau de la Música. Quin exemple donem a la ciutadania?. Qui guanya del desprestigi 
de la política?. Qui guanya?. No sé, jo a aquesta festa que no em convidin. Ja els hi 
dic, al partit Socialista no els convidin. Volen rigor?. Ja el tenen. Debati’m. Anem a 
posar damunt la taula, com estan dient, tot el pressupost, cadascuna de les partides, 
identifiquem aquelles coses que poden ser objecte de ser revisades; perquè estic 
convençut que hi ha partides que es poden canviar, que es poden millorar i que es 
poden prioritzar. I les llars d’infants no és una cosa per treure-la o per duplicar el que 
és el seu cost. I bé, poca cosa més els hi puc dir, que nosaltres amb el que estem és 
amb això, amb garantir aquesta xarxa d’escolarització de zero a 3 anys amb les 
condicions que ens hem donat i, sobretot, exigir a la Generalitat de Convergència i 
Unió que compleixi; i si vostès des del govern local de Convergència i el govern, amb 
una majoria aplastant, de la ma del PP decideixen que no volen anar enlloc i que ja els 
hi està bé, i que el que volen fer és traslladar-lo a la butxaca dels ciutadans doncs ja 
sabem el que estan fent: protegir els seus companys de Convergència de la 
Generalitat, en lloc de protegir el poble que necessita el seu ajut i que no els hi poden 
tocar més la butxaca. Ha pujat un 5 el butà, un 7 la llum, han tocat un 2 l’IRPF; estem 
entrant en una competència brutal respecte els sous de les persones, la gent no pot 
més, el que no arriba a final de mes si fem mogudes d’aquestes encara li posem pitjor. 
I els hi dic una cosa, si algú no té responsabilitat en aquesta festa és el ciutadà, el 
ciutadà paga els seus impostos i d’excessos crec que pocs en general. Per tant l’únic 
que els hi demanem és que no prenguin aquesta decisió, que no la prenguin, que 
mantinguin les taxes com estaven i que busquem unes altres alternatives, les que 
siguin però no aquestes, mirem el pressupost i mirem d’on traiem el dèficit aquest. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: vostè hagués aplicat Sr. González Abad, no 
se’n amaga, que haurà mirat quins són els preus de les llars d’infants del voltant, segur 
que ho ha mirat. Som els més barats del voltant encara, després de la pujada?. Sí, 
encara ho som, encara ho som; o sigui, vostè critica la demagògia però si és el que la 
fa servir més, si vostè sap que les llars d’infants després de la pujada aquí Martorell 
seran les més barates de la comarca, si ho sap; però clar això dintre el seu discurs no 
li encaixa això: Com pot ser que aquests senyors facin una pujada de taxes i que 
encara seguim sent els més barats de la comarca; per on els puc criticar jo a aquesta 
gent?. Perquè li diré més, li diré més, la seva idea, la seva idea partit Socialista si 
recorden, crec que vostè estava en el govern: les llars d’infants quan mani el partit 
Socialista seran gratuïtes per a tothom. Ho vam sentir aquí, ho vam sentir aquí vostè hi 
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era; de què seran gratuïtes per a tothom a la situació en què estem hi ha una distància 
grandiosa. Per tant si anem a dades concretes li diré que: primera, gratuïtes no ho 
poden ser, no ho poden ser. Segona, en el cas que ja han fallat amb aquesta afirmació 
que van fer en el seu moment aquí en el Ple, ja la van fallar aquesta, si anem a la 
següent la següent era: que paguin un 33% els pares, un 33% la Generalitat, un 33% 
l’ajuntament. Què estem fent?. Estem dient que els pares no arribaran a pagar el 33% 
pagaran el 31 encara. Què fa l’ajuntament?. De la seva butxaca posa la quantitat 
necessària com per cobrir el 69%. Per què?. Les subvencions que ens venen de la 
Generalitat han baixat i no ho amaguem això, però aquest discurs que diuen que les 
famílies que no podran; escolti’m d’acord eh, tothom té dificultats, d’acord, però 
posem-ho en el context en què estem, i el context en què estem és: seguim tenint les 
llars d’infants més barates de la comarca, primera afirmació. Segona afirmació: 
l’aportació dels pares no arriba al famós 33,3% que inclús vostès defensen. Per tant si 
els haguéssim de fer cas a vostès hauríem d’apujar més les llars d’infants, encara les 
hauríem d’apujar més per arribar al 33%, fixi’s quina cosa més curiosa. Si quan vostès 
defensen el 33% famós no se n’adonen que aquí encara és menys que això, i per una 
banda defensen una cosa que es contradiu amb una altra que estem dient. Per tant jo 
vull que quedi molt clar: primera, no ens amaguem de res, nosaltres som els que fem 
la pujada de les taxes amb una posició de responsabilitat. Hem diu: és que 
probablement hi hagi partides del pressupost que es puguin rebaixar. Ja ho estem 
intentant, ja ho estem fent això. Que segur que n’hi haurà d’altres?. Home estic segur, 
perquè gràcies a vostès ja m’he donat compte que infalible no ho sóc, però ja ho sabia 
jo això eh; per tant segur que es pot fer millor del que ho fem, d’això n’estic convençut, 
però noi deu n’hi do eh, deu n’hi do el que estem reduint les despeses i deu n’hi do on 
estem deixant les taxes aquestes que estem parlant.  
Em fa gràcia perquè el Sr. Simón, que pertany a un partit que és l’inventor de la 
demagògia, són els inventors de la demagògia, em diuen que jo dono classes de 
demagògia, però si jo quan parlo i dic: escolti’m ara vaig a fer demagògia; ho anuncio: 
vaig a fer demagògia, ho dic. Vostès que sempre ho diuen d’aquesta manera, fan 
demagògia sense que es noti. No, si són els inventors vostès. 
De les preguntes que m’ha fet, si me les dona per escrit les hi contestaré totes elles, 
ara no li puc contestar, diu: Què li costaria a no sé qui?. No ho sé què li costaria, s’ha 
de mirar. Depèn, li diré que li costaria si féssim aquestes taxes, que és el que 
aprovarem, o si féssim les que ens proposaran altres partits, però de fet amb fa unes 
preguntes que si me les hagués donat les hagués pogut mirar i li hagués pogut dir. Ara 
bé, suposo que amb les taxes vostè ha tingut temps de mirar-s’ho i ha tingut temps de 
calcular-ho; només que m’hagués deixat, res, mig dia ho hagués calculat. 
Per què em diu que el CIES és insostenible, és que no ho entenc?. Perquè queda bé, 
no?. Perquè queda bé. Li estic dient que els serveis esportius s’autofinancen amb un 
94%. Aquest 6% el fa insostenible el CIES?. Aquest 6% el fa insostenible?. Perquè 
clar és fàcil eh dir les coses, les paraules sense rigor es pot fer dir el que es vol. Ara, 
tenen el document aquí, l’han pogut veure, està dient que el 94% es finança amb els 
socis, diguéssim, amb els usuaris, en canvi les llars d’infants no; les llars d’infants són 
el 69%. El que nosaltres esperàvem és que en aquesta ocasió, sabent tots en la 
situació en què està, el que surt en premsa, tot el que s’està dient, que haguéssim 
deixat de banda el tema demagògic i haguéssim parlat una mica del que es tracta; 
haguéssim fet una oposició, no tinc ganes que s’ho prenguin com una lliçó que no ho 
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ha de ser eh, que haguessin fet una oposició més de responsabilitat i dir: escolta’m 
entenem, primera, que els serveis estan en un nivell de subvenció altíssim, per tant 
aquest nivell de subvenció s’ha de regularitzar, no tenim la capacitat econòmica com 
per subvencionar un 80% de no sé què, un 70% de no sé “quantos”, no tenim la 
capacitat econòmica, per tant aquest rigor a l’hora de dir: escolta mirem a veure què és 
el que pot aguantar; no l’he vist eh i m’agradaria haver-lo vist. 
Una de les preguntes que sí que m’ha fet i que no és numèrica i per tant aquesta li puc 
contestar, és la de les matriculacions a les llars d’infants. Jo crec que no han començat 
les matriculacions, jo crec que en el pamflet que sortia explicant les preinscripcions, les 
preinscripcions, hi havia un asterisc i l’asterisc deia que aquests preus no eren 
definitius i que se’n havien d’aprovar uns altres, i no matricularem a ningú fins que no li 
puguem dir quin preu és el que hi ha, perquè entenem que la gent ha de saber quan 
s’inscriu en algun lloc què és el que li costarà, i si per la situació econòmica no pot 
pagar el que se’ls hi està demanant i la seva situació és, diguéssim, que no pot, hi ha 
les bases aquelles dels ajuts que vam aprovar entre tots, entre tots. Per tant una 
vegada treta la demagògia de costat i posats on som concloem que en aquest cas 
estem parlant de serveis esportius i llars d’infants; les llars d’infants els usuaris 
pagaran el 31%, la resta la posaran entre ajuntament i Generalitat. Segona, el CIES 
els usuaris pagaran el 94% aproximadament. Tercera, les llars d’infants seguiran sent 
les més barates de la comarca i, finalment, el CIES també serà un dels complexes 
esportius que la seva situació qualitat/preu serà els més baixos de la comarca, també, 
i això ho poden contrastar anant a altres pobles a veure com ho tenen, nosaltres ho 
hem fet.  
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 10 vots a favor, 7 vots en contra 
dels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA I ADOLF BARGUÉS I ASTURAS, i 2 
abstencions formulades pels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL 
CARRIEDO, acorda: 
 
I.- El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, regula els  recursos  dels municipis  determinant les 
facultats de les  corporacions  locals per al seu  establiment,  ordenació  i supressió,  així  com 
per a determinar les quotes tributàries i l’aprovació i modificació  de les ordenances fiscals 
corresponents. 
 
II.-  A l’expedient figura l’informe tècnic-econòmic, de data 11 de juny de 2012, sobre la 
modificació de les taxes per la prestació de serveis d’atenció a les persones elaborat pel 
director del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell. 
 

III.- L’interventor ha emès l’informe de fiscalització prèvia d’aquest expedient en data 
11 de juny de 2012. 
 
IV.- El consell rector del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell, en 
sessió ordinària celebrada el dia 11 de juny de 2012, va acordar proposar al ple de l’Ajuntament 
la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per la prestació de serveis 
d’atenció a les persones. 
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        Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora 
de les taxes per la prestació de serveis d’atenció a les persones. El contingut de la modificació 
és el que a continuació es transcriu: 

 

ANNEX Nº 2: 
TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
 

a) Horari  de 9 a 12 i de 15 a 17 

PREU ALUMNE 
145,00 € 

al mes  

1R GERMÀ 
123,00 € 

al mes 

2N GERMÀ 
116,00 € 

al mes 

b) Acolliment 1 hora  PREU ALUMNE 
 29,00 € al 

mes 

c) Acolliment 2 hores  PREU ALUMNE 
40,00 € al 

mes 

d) Acolliment puntual 1 hora PREU ALUMNE 5,00 € dia 

e) Acolliment puntual 2 hores PREU ALUMNE 7,00 € dia 

 
ANNEX Nº 4 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS 
ESPORTIUS  
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes següents: 

1. Abonat infantil: Aquesta taxa s’aplicarà als nens i nenes fins a 14 anys d’edat i dóna 
dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme 
del Complex Esportiu Torrent de Llops i a la reserva de plaça en les activitats dirigides 
aplicant les taxes destinades a abonats. 
1.1. Inscripció 33,00 € 
1.2. Quota mensual 24,00 € 
 

2. Abonat jove: Aquesta taxa s’aplicarà a persones des dels 15 als 25 anys d’edat. Dóna 
dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme 
del Complex Esportiu Torrent de Llops i a la reserva de plaça en una de les activitats 
dirigides destinades a les persones del seu grup d’edat, aplicant les taxes destinades a 
abonats.  
2.1. Inscripció 40,00 € 
2.2. Quota mensual 28,00 € 
 

3. Abonat adult: Aquesta taxa s’aplicarà a persones a partir dels 26 anys d’edat i dóna 
dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme 
del Complex Esportiu Torrent de Llops i a la reserva de plaça en les activitats dirigides 
destinades a les persones del seu grup d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats.  
3.1. Inscripció 43,00 € 
3.2. Quota mensual 30,00 € 
 

4. Abonat gent gran: Aquesta taxa s’aplicarà a persones més grans de 64 anys d’edat. 
Dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes 
d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops, a la reserva de plaça en les 
activitats dirigides destinades a les persones del seu grup d’edat, aplicant les taxes 
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destinades a abonats i a accedir dos dies a la setmana fins a les 16’00 hores al Centre 
Integral d’Esport i Salut. 
4.1. Inscripció 16,50 € 
4.2. Quota mensual 11,00 € 
 
 

5. Abonat pensionista/jubilat: Aquesta taxa s’aplicarà a persones titulars del benefici 
d’una pensió menors de 65 anys. Dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La 
Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops, a la 
reserva de plaça en les activitats dirigides destinades a les persones del seu grup 
d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats i a accedir dos dies a la setmana fins a 
les 16’00 hores al Centre Integral d’Esport i Salut. 
5.1. Inscripció 16,50 € 
5.2. Quota mensual 15,00 € 
 

6. Abonat total: Aquesta taxa dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la 
piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops, a la 
reserva de plaça en les activitats dirigides destinades a les persones del seu grup 
d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats i a accedir dos dies a la setmana al 
Centre Integral d’Esport i Salut. 
6.1. Inscripció 44,00 € 
6.2. Quota mensual 32,00 € 
 

7. Abonament Complex Esportiu “La Vila”: Aquesta taxa dóna dret a la utilització dels 
espais esportius i complementaris del C.E. La Vila i la piscina d’estiu. 
7.1. Inscripció. 33,00 € 
7.2. Quota mensual  28,00 € 
 

8. Abonament Pàdel: Aquesta taxa dóna dret a la utilització de les pistes pàdel del C.E. 
La Vila i del Centre Integral d’Esport i Salut, prèvia reserva. 
8.1. Inscripció. 33,00 € 
8.2. Quota mensual  28,00 € 
 

9. Abonament Pista d’Atletisme del Complex Esportiu “Torrent de Llops”: Aquesta 
taxa dóna dret a la utilització de la pista d’atletisme del Complex Esportiu del Torrent de 
Llops. 
9.1. Inscripció  23,50 € 
9.2 Quota mensual  14,00 € 
 

10. Abonament Centre Integral d’Esport i Salut (CIES): Aquesta taxa dóna dret a l’accés 
al CIES en la franja horària seleccionada, a la participació a les activitats que s’hi 
realitzin, a la piscina d’estiu, a la pista d’atletisme de C.E. Torrent de Llops, al C.E. La 
Vila i a la reserva de plaça en una activitat dirigida aquàtica aplicant les taxes 
destinades a abonats. 
10.1. Inscripció 35,00 € 
10.2. Quota mensual (de dilluns a divendres amb accés abans de les:) 
10.2.1. 8.00 h. 33,00 € 
10.2.2. 13.00 h. 34,00 € 
10.2.3. 16.00 h. 35,00 € 
10.2.4. 17.00 h. 37,00 € 
10.2.5. 18.00 h. 39,00 € 
10.2.6. 19.00 h. 43,00 € 
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10.2.7. 20.00 h. 47,00 € 
10.2.8. Qualsevol hora 50,00 € 
 
10.3. Quota mensual cap de setmana a qualsevol hora 22,00 € 
 
10.4. Quota mensual accés de dilluns a divendres a partir de les 19’30 h.  
 38,00 € 
10.5. Quota mensual (de dilluns a divendres + cap de setmana amb accés abans de 
les:) 
10.5.1. 8.00 h. 39,00 € 
10.5.2. 13.00 h. 40,00 € 
10.5.3. 16.00 h. 41,00 € 
10.5.4. 17.00 h. 43,00 € 
10.5.5. 18.00 h. 45,00 € 
10.5.6. 19.00 h. 49,00 € 
10.5.7. 20.00 h. 53,00 € 
10.5.8. Qualsevol hora 57,00 € 
 
10.6. Entrada puntual  20,00 € 
 
10.7. Entrada puntual abonat CIES fora del seu horari 3,00 € 
 
10.8. Entrada puntual acompanyant un abonat CIES 6,00 € 
 
10.9. Reserva individual pista pàdel 7,00 € 
 
10.10. Servei programació wellness amb suport informàtic 21,00 € 
 
 

11. Activitat dirigida infantil sense competició esportiva: Aquesta taxa s’aplicarà per la 
participació en les activitats dirigides sense competició esportiva adreçades a nens i 
nenes fins a 14 anys d’edat, exceptuant les activitats aquàtiques. 
11.1.Inscripció 
11.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
11.1.2. No abonats als serveis esportius.  26,50 € 
11.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 150 i 180 minuts) 
11.2.1. Abonats als serveis esportius. 
11.2.1.1. Primera activitat 0,00 € 
11.2.1.2. Per cada nova activitat 5,25 € 
11.2.2. No abonats als serveis esportius. 19,50 € 
 
 

12. Activitat dirigida infantil amb competició esportiva: Aquesta taxa s’aplicarà per la 
participació en activitats dirigides amb competició esportiva adreçades a nens i nenes 
fins a 14 anys d’edat, exceptuant les activitats aquàtiques. 
12.1.Inscripció 
12.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
12.1.2. No abonats als serveis esportius. 26,50€ 
12.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 150 i 200 minuts) 
12.2.1. Abonats als serveis esportius. 
12.2.1.1. Primera activitat 6,40 € 
12.2.1.2. Per cada nova activitat 9,50 € 
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12.2.2. No abonats als serveis esportius. 28,00€ 
 

13.  Activitat dirigida per a pares o mares i fills: Aquesta taxa s’aplicarà per la 
participació en activitats dirigides, excepte les activitats aquàtiques, en que pel seu 
desenvolupament hagi de participar un nen acompanyat del seu pare o la seva mare. 
13.1.Quota mensual per cada hora de classe: 
13.1.1.Abonats als serveis esportius. (s’aplicarà quan sigui abonat el nen/a o el pare o 
la mare)  7,00 € 
13.1.2.No abonats als serveis esportius. 12,00€ 
 

14. Activitat dirigida joves i adults: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en 
activitats dirigides, no aquàtiques, adreçades a persones 15 a 64 anys d’edat amb un 
màxim de dues hores de durada setmanals. 
14.1.Inscripció 
14.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
14.1.2. No abonats als serveis esportius. 43,00 € 
14.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 80 i 120 minuts) 
14.2.1. Abonats als serveis esportius. 
14.2.1.1. Primera activitat 0,00 € 
14.2.1.2. Per cada nova activitat 13,00 € 
14.2.2. No abonats als serveis esportius. 28,00 € 
 

15. Activitat Física Gent Gran: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en activitats 
dirigides, no aquàtiques, adreçades a persones més grans de 64 anys d’edat amb un 
màxim de dues hores de durada setmanals:  
15.1. Inscripció 
15.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
15.1.2. No abonats als serveis esportius. 15, 75 € 
15.2. Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 80 i 120 minuts) 
15.2.1. Abonats als serveis esportius. 2,00 € 
15.2.2. No abonats als serveis esportius. 9,00 € 
 

16. Activitat dirigida aquàtica: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en activitats 
dirigides aquàtiques, excepte cursets de natació, amb un màxim de dues sessions 
setmanals: 
16.1. Inscripció 
 
16.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
16.1.2. No abonats als serveis esportius. 33,00 € 
Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 90 i 100 minuts) 
16.2.1. Abonats als serveis esportius. 
16.2.1.1. Primera activitat 0,00 € 
16.2.1.2. Per cada nova activitat 13,00 € 
16.2.2. No abonats als serveis esportius. 30,00 € 
 

17. Cursets de Natació: 
Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 90 i 100 minuts) 
17.1.1. Menors de 3 anys (acompanyats de una persona adulta) 
17.1.1.1. Abonats als serveis esportius. (s’aplicarà quan sigui abonat el 
nen o bé la persona que l’acompanyi) 36,00 € 
17.1.1.2. No abonats als serveis esportius. 59,00 € 
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17.1.2. A partir dels 3 anys d’edat 
17.1.2.1. Abonats als serveis esportius. 28,00 € 
17.1.2.2. No abonats als serveis esportius. 45,00 € 
 

18. Servei de medicina esportiva: 
Les persones que vulguin participar en les activitats esportives dirigides han de realitzar 
una revisió d’aptitud medico esportiva al Servei de Medicina Esportiva del ens gestor 
del servei, de conformitat amb els següents criteris: 

 De 0 a 6 anys d’edat: A requeriment dels pares o tutors i únicament en el cas de que 
els antecedents clínics ho facin aconsellable. 

 7 anys d’edat: En complir els set anys d’edat és obligatori  que els nen o nena realitzi la 
revisió d’aptitud medico esportiva. 

 De 7 a 17 anys d’edat:  És obligatori per participar de les activitats dirigides realitzar la 
revisió d’aptitud mèdic esportiva,en el moment de donar-se d’alta, i renovar-la com a 
mínim cada dos anys i sempre que es modifiquin les circumstàncies de l’estat de salut 
dels usuaris. 

 Des dels 18 anys d’edat: És obligatori per participar de les activitats dirigides realitzar la 
revisió d’aptitud mèdic esportiva,en el moment de donar-se d’alta, i renovar-la sempre 
que es modifiquin les circumstàncies de l’estat de salut dels usuaris. 
 
Tots els usuaris de les activitats dirigides resten obligats a passar la corresponent 
revisió d’aptitud mèdic esportiva quan així siguin requerits pel servei de medicina de 
l’esport del ens gestor del servei. 
Per gaudir d’aquest servei cal que l’usuari utilitzi l’horari programat pel servei de 
medicina de l’activitat física i de l’esport del ens gestor del servei. En el cas de no 
presentar-se haurà d’abonar integrament l’import establert del servei no utilitzat, així 
com l’import de la nova programació. 

 En el cas de que qualsevol persona desitgi  realitzar la revisió d’aptitud medico 
esportiva a qualsevol altre servei de medicina, haurà de recollir el formulari  a una de 
les oficines d’informació de l’ens gestor del servei i retornar-lo degudament emplenat 
(en tots els seus apartats), amb la signatura del metge que l’hagi realitzat. 
 
18.1.Reserva per a revisió d’aptitud física per a la pràctica de l’activitat física i esportiva 
18.1.1. Abonats als serveis esportius. 33,00 € 
18.1.2. No abonats als serveis esportius. 50,00 € 
 
18.2.Reserva per a visita o consulta 
18.2.1. Abonats als serveis esportius. 20,00 € 
18.2.2. No abonats als serveis esportius. 35,00 € 
 

19. Servei de fisioteràpia: 
19.1.Per sessió 
19.1.1. Abonats als serveis esportius. 27,50 € 
19.1.2. No abonats als serveis esportius. 39,00 € 
 

20. Taxa de Manteniment d’Inscripció: Aquesta taxa s’aplicarà prèvia sol·licitud de 
l’usuari, dóna dret a conservar la vigència de la inscripció, amb la renúncia voluntària i 
temporal a la utilització de les activitats i serveis. 
Quota mensual: 50% de la mensualitat. 
 

21. Escola Esportiva d’Estiu: 
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(4 setmanes d’activitat) 
21.1. Abonats als serveis esportius. 105,00 € 
21.2. No abonats als serveis esportius. 172,00 € 
 

22. Activitats dirigides infantils intensives d’estiu: 
(Per 4 hores diàries i 4 setmanes d’activitat) 
22.1. Abonats als serveis esportius. 200,00 € 
22.2. No abonats als serveis esportius. 232,00 € 
 

23. Entrada a Complex Esportiu La Vila i Piscina d’Estiu: Aquesta taxa s’aplicarà al 
Complex Esportiu La vila i a la piscina municipal d’estiu, i dóna dret a l’accés a 
l’equipament a on s’hagi fet efectiu el pagament. 
Més grans de 5 anys d’edat: 
23.1. De dilluns a divendres 7,00 € 
23.2. Dissabtes, diumenges i festius 10,00 € 
 
23.3 Entrada puntual acompanyat d’un abonat: 
23.3.1. De dilluns a divendres 4,00 € 
23.3.2. Dissabtes, diumenges i festius  6,00 € 
 

24. Utilització Pista de tennis de pala i frontó: 
24.1. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,00 € 
 

25. Utilització Pista Esportiva Coberta: 
25.1. Preu hora 55,00 € 
25.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 

26. Utilització Pista Esportiva Descoberta: 
26.1. Preu hora 40,00 € 
26.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 

27. Utilització Carrer de la Piscina Municipal Coberta: 24,00 € per hora. 
 

28. Utilització Camp de Futbol: 
28.1. Preu hora 66,00 € 
28.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 

29. Utilització Gimnàs:      4,00 € per hora. 
 

30. Utilització casquet de bany: Per jornada de bany: 3,40 € 

 
31. Utilització armariets vestidors amb clau (al mes) 10,00 € 

 
32. Taxa de reposició clau armariet     5,00 € 

 
33. Utilització pilotes d’altres esports: 

33.1. Preu hora 4,40 € 
33.2. Per pilota perduda o no retornada 20,00 € 
 

34. Utilització espais esportius per entitats no esportives: Es faculta al òrgan 
competent de l’ens gestor del servei per a la fixació a través de convenis dels imports a 
satisfer per les entitats sol·licitants. 
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35. Utilització espais esportius per activitats no esportives: Es faculta al òrgan 

competent de l’ens gestor del servei per a la fixació a través de convenis dels imports a 
satisfer per les persones o entitats sol·licitants. 
 

36. Utilització espais publicitaris als equipaments esportius municipals: Es faculta al 
òrgan competent de l’ens gestor del servei per a la quantificació a través de convenis 
dels imports a satisfer per les persones o entitats sol·licitants. 
 

37. Abonament de temporada d’estiu per la utilització de les piscines municipals: 
Aquesta taxa dóna dret a la utilització de les piscines municipals en els horaris 
establerts pel bany durant la temporada d’estiu: 
 
37.1. Abonament infantil: Aquesta taxa s’aplicarà als nens i nenes més grans de 5 

anys i fins els 14 anys d’edat 59,00 € 

 
37.2. Abonament jove: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones amb edats compreses 

entre els 15 i els 25 anys. 68,00 € 

 
37.3. Abonament adult: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones amb edats compreses 

entre els 26 i els 64 anys. 78,00 € 

 
37.4. Abonament gent gran: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones més grans de 64 

anys d’edat. 33,00 € 

 
37.5. Abonament familiar: Aquesta taxa inclou tots els membres de la unitat familiar, 

excepte els fills més grans de 18 anys d’edat. 140,00 € 

 
38. Taxa de reemissió de carnet:   4,00 € 

 
39. Altres activitats organitzades amb caràcter eventual: És faculta a l’òrgan competent 

per a la quantificació de la taxa a aplicar a cadascuna d’aquelles activitats que amb 
caràcter eventual organitzi l’ens gestor del servei. 
 

40. Activitats formatives: Les activitats formatives que organitzi o co-organitzi l’ens gestor 
del servei, que per raó de les seves característiques no quedin recollides a la present 
ordenança, s’aplicaran els imports establerts pels organismes públics o federacions que 
expedeixin els certificats oficials d’assistència o titulacions a les que donin dret. 

 L’import de la inscripció es pagarà una sola vegada en el moment de donar-se d’alta 
com a abonat o a l’activitat desitjada. 

 Per activitats dirigides amb durada diferent a la prevista en cada taxa s’aplicarà l’import 
proporcional a la durada. 

 L’ens gestor del servei podrà signar convenis amb entitats, per regular les condicions 
d’utilització per part d’aquestes, dels serveis i equipaments esportius municipals, 
aquests convenis hauran d’ésser aprovats l’òrgan competent. 
 
 
Exempcions  
Estaran exempts de la present taxa: 
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a. L’ús dels Equipaments Esportius Municipals per a activitats organitzades o 
patrocinades per l’Ajuntament de Martorell. 

b. L’ús dels Equipaments Esportius Municipals per a activitats escolars. 
c. Les entitats esportives sense ànim de lucre que reuneixin els següents requisits, i 

sempre prèvia aprovació per part del òrgan competent de l’ens gestor dels serveis: 
i.  L’entitat ha d’ésser de la Vila de Martorell. 
ii. L’entitat haurà d’estar degudament legalitzada, motiu pel que haurà d’aportar el 

número de registre d’entitat atorgat pel Registre d’Entitats Esportives del Consell Català 
de l’Esport, i el número de registre d’entitats del Registre de l’Ajuntament de Martorell. 

iii. L’entitat haurà de justificat la seva participació en les competicions oficials 
corresponents. 
Per tal d’optar a la exempció de la present taxa, és imprescindible presentar a la 
secretaria de l’ens gestor del servei, una sol.licitud degudament raonada adreçada a la 
Presidència de l’ens gestor del servei, adjuntant la documentació acreditativa dels 
requisits esmentats. 

 
La resta del contingut de l’Ordenança fiscal queda inalterat. 
 

        Segon: Exposar al públic l’acord precedent, així com la modificació de 
l’Ordenança fiscal número 15 reguladora de les taxes per la prestació de serveis 
d’atenció a les persones, mitjançant anunci inserit als taulers d'edictes de l'Ajuntament 
de Martorell i de la plana web www.martorell.cat, al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona i a un diari dels de major difusió de la província, durant trenta dies hàbils a 
comptar des del següent al de la darrera de les publicacions. En aquest termini les 
persones interessades poden examinar l'expedient  i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut  el període d’exposició pública sense haver-se 
formulat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense 
necessitat d'un nou acord plenari. 
 
        Tercer: En cas que no es produeixin reclamacions, s’ha de publicar en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona l'acord definitiu i el  text íntegre de la modificació 
de l’Ordenança fiscal  esmentada. 
 
        Quart: Notificar aquest acord als departaments municipals d’intervenció i de 
gestió tributària, així com a la direcció del Patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones de Martorell. 
 
            6. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA NÚM. 27, GENERAL DE PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES. 

 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de juny de 2012. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: consideren que està prou debatut el punt amb l’anterior o 
entrem al debat?. Fem el debat, si?. 
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-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en el punt anterior hem aprovat l’increment 
de les taxes que bàsicament afecten a llar d’infants i a serveis esportius, en aquest cas 
anem ara a parlar dels preus públics. El preus públics bàsicament afecten, afecten en 
varies coses eh però en major mesura afecten: escola de música, escola d’idiomes, 
aula d’art i aula de moda. En aquests casos també hi ha uns increments de preus que 
fan que la previsió és: que l’escola de música l’usuari pagui un 35% del seu cost; a 
l’aula d’idiomes hi hagi superàvit; a l’aula d’art pagui un 20% i a l’aula de moda pagui 
un 20%, aquesta seria la conclusió de les pujades; per tant en 3 de les 4 escoles i amb 
el global també el dèficit és important. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: com hem dit abans el nostre 
posicionament és el mateix que en l’altre punt de l’ordre del dia, ja li passarem les 
preguntes per escrit ja que veiem que no les té preparades. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: en aquest punt de l’ordre del dia el que ens 
trobem és una altra pujada per part de l’equip de govern de Convergència i Unió, en 
relació a les escoles de música i l’escola municipal de ca l’Ollé. Una vegada més 
estem davant d’un escenari molt similar. Nosaltres ja fa temps, quan preveiem que hi 
hauria retallades a les escoles de música, estem parlant de fa 9 mesos pràcticament, 
ja vam advertir que el que volíem és que això no perjudiqués el que era 
l’ensenyament, el que era la qualitat del professorat, el que eren els espais i que 
sobretot no es traslladés a les butxaques dels ciutadans, i vostès al final han decidit 
consolidar una altra cosa, per tant el nostre vot no podrà ser favorable. Veiem que 
l’escola de música, per exemple, la matrícula ha pujat entorn a un 50%; l’ensenyament 
elemental un 32; la sensibilització als nens entre 4 i 7 anys també entorn a un 32, 26; 
en fi, veiem que realment la gent ho notarà. Una cosa que també ens ha sorprès, el 
practicar un instrument de 53 euros a 79, una pujada quasi d’un 50%; doncs bé, 
aquestes són les decisions d’aquest equip de govern i la sensibilitat que té cap a 
determinades matèries que representen sensibilització o educació en determinats 
àmbits. Estem parlant d’una pujada mitja entorn al 32 % i respecte a ca l’Ollé doncs 
més o menys igual; l’aula d’idiomes entorn a un 25; l’aula d’art entre un 25 i un 40 i 
l’aula de moda entre un 40 i un 68. On abans es pagaven 13 pagarem 34; on abans 
pagaven, bé, ja ho veurem, els ciutadans ja ho aniran veient i al final el temps ens 
donarà la raó, com ha passat en moltes ocasions. Esperem que la gent es vagi traient 
la vena dels ulls, que vagi despertant i que vagi veient quines són les decisions que 
pren aquest govern local i amb qui s’alinea; si s’alinea amb la població o si s’alinea 
amb les decisions partidistes de governs més enllà de Martorell. 
 
A les 21:34 hores s’incorpora a la sessió el regidor senyor Lluís Esteve i Balagué. 
  
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: i torna-hi, i torna-hi. S’ha descuidat dit que 
amb la pujada un senyor que estigui a l’escola d’art pagarà el 20% del seu cost, i un 
senyor que estigui a l’aula de moda pagarà un 22% del seu cost, això s’ha descuidat 
de dir-ho, per tant, ara ho anuncio també eh, torno a fer demagògia, tots aquells 
senyors que no van a l’aula d’art i tots aquells senyors que no van a l’escola de moda, 
dels seus impostos pagaran un 80% de l’ensenyament d’aquell noi que hi vagi; se li 
dóna la volta ràpid a això, ja ho veu, se li dóna la volta ràpid. Per tant seguim dient: el 
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cost és molt més elevat del que paga la gent. Fins a quin punt creu vostè que 
l’ensenyament a l’aula de moda, a l’aula d’art i a l’aula de música, fins a quin punt creu 
que ha de pagar l’usuari?. Té idea de quin percentatge seria l’ideal que pagués 
l’usuari?. Perquè així ens il·lustrarem tots i veurem si ens hem disparat molt o no, 
potser vostè em surt i em diu: escolti’m no, l’usuari que estigui a l’aula d’art o a l’aula 
de moda li hauria de sortir tot absolutament gratis i que li pagui la resta de 
martorellencs, no?, és una opció, és una opció que val la pena, faig demagògia ja ho 
sé eh, però és una opció que val la pena que sàpiga la resta de martorellencs. Per al 
partit Socialista els estudis d’aula de moda o d’aula d’art o d’aula de música els hi hem 
de pagar la resta de martorellencs, que són una immensa majoria respecte als que hi 
van; però això és demagògia, ja ho sé jo, ja els hi dic aquí, no em vull amagar, no vull 
que la gent pensi que els enganyo, no. Però el que sí és cert és que el que pagaran 
els pares serà un 22% del seu cost, un 22 ja no arriba al 33 famós; un 22 a l’aula de 
moda, un 20% a l’aula d’art i a l’escola de música un 35%, aquesta és la realitat. Han 
pujat els preus?. Han pujat. Han pujat molt?. Han pujat deu n’hi do en percentatge, 
després en euros ja no tant. Perquè vostè parla: la matrícula ha pujat no sé quant per 
cent; la matrícula es paga una vegada a l’any, si es paga una vegada a l’any vol dir 
que aquesta gran pujada per a una família per tot un any seran 6 euros, però en 
percentatge és molt eh, però ja ho sabem. El que fa vostè torna a ser demagògia, 
parlar de percentatge sense parlar de valors absoluts és demagògia; 6 euros durant tot 
un any no és molt, crec jo, crec jo que no és molt i més tenint en compte que paga el 
22% de l’ensenyament que està rebent. Per tant en podem estar parlant 1.000 hores i 
seguirem tenint el mateix argument, no ens agrada haver de pujar taxes i preus 
públics, però arriba un punt que tot i mantenint el que som els més barats del voltant, 
del Baix Llobregat nord com a mínim, i també de molts pobles de la resta del Baix 
Llobregat, fem aquestes pujades. En el Baix Llobregat hi ha una sèrie de pobles 
governats per vostès, mirin les pujades de preus que han fet, i llavors podrem dir que 
no és un tema d’afiliació política, entre Socialistes, Iniciativa, Convergència, PP o 
Esquerra Republicana, sinó que és una situació en què tots hem arribat al 
convenciment que la part que han de pagar els mateixos usuaris ha de ser una mica 
més elevada del que era fins ara; estem parlant de 22%, de 20%, de 35%. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: jo la veritat és que Sr. Casasayas quan el 
sento orgullós de tenir els preus baixos aquí a Martorell, i que el fet de pujar-los es 
justifiqui amb altres poblacions, jo és que no li trobo la gràcia. Tenir uns recursos 
dignes, uns recursos que econòmicament són sostenibles, i a més a més que la gent 
pot gaudir a un preu raonable, i que vostès sempre s’escudin amb: érem el més barats 
i encara podem continuar sent-ho. A mi què m’importa, jo sóc de Martorell, a mi el que 
facin a Pallejà o el que facin on sigui és problema d’ells, jo el que espero del meu 
govern local és que protegeixi els meus interessos; i si jo abans pagava 53 euros per 
tocar un instrument i ara paguen 79 i vol que estigui content, doncs no, no estic 
content. M’ha pujat un 50% i em dóna igual que les altres poblacions de la comarca 
que sigui més, és que em dóna igual, si Martorell s’ho pot permetre l’únic que li 
demanem és que protegeixi els interessos dels martorellencs. Per tant vostè s’hauria 
de sentir orgullós de tenir taxes baixes i, a més a més, mantenir-les en el temps, 
sembla allò de mira com el veí es tira per la finestra jo també, doncs no, jo no li trobo la 
gràcia, de veritat. 
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Això ens fa preguntar moltes coses, no?. Per a qui governen vostès?. On tenen el 
retrovisor?. Què és el que estan observant?. Perquè una cosa que és una mala notícia 
i és que podent gaudir d’una cosa més barata vostès l’apugen i estan contents i ho 
intenten vendre com que és collonut, doncs ho sento molt no ho és; és una apujada, 
és una retallada a les llars d’infants, al CIES, i per tant el que estan obligant és que les 
famílies es rasquin més la butxaca. Vostès abans feien, en aquest cas el Sr. 
Casasayas, apunts que entrava en fase de demagògia perquè parlava de què perquè 
havia de pagar ningú l’escola municipal o perquè; és que si ens posem així perquè 
paguem per tot?. Per què pago per un carrer que no passo?. Per què pago per una 
façana que no és meva?. Per què pago per un transport que no utilitzo?. Per què pago 
per un peatge?, Per què pago per no sé què?. És evident. És que el públic s’ha 
d’aguantar amb la contribució de tots els ciutadans, i és evident que es produeixen 
equilibris. Això és com perquè ha de pagar un senyor una part de llar d’infants si no té 
fills?. I jo per què una residència si no tinc avis, si sóc orfe?. És que tot i que sigui de 
broma; és que no és cap broma, no li trobo la gràcia. Perquè quasi quasi vostè el que 
està fent és el que fa un mes ens acusava, no?. Fer un al·legat perquè la gent no 
pagui, vostè el que criticava sembla que ara es postuli, ho sembla. Què li diem aquí, 
no tocar instruments?. No sé, contribueixi perquè potser no toca instruments però 
potser tindrà un fill que en tocarà o tocarà el veí, o potser utilitzarà un autobús que el 
veí no utilitza perquè va en transport privat; què vol que li digui és aquest el sistema 
que ens hem donat, que és contribuir amb allò públic. Per tant escolti, jo l’únic que els 
hi dic és que vostès no poden intentar enredar la gent, i intentar fer-los veure el que no 
és. Ho fan a vegades i a més a més intentant vestir-lo com poden, però la realitat és la 
que és i vostès ho han dit, estem davant d’una pujada de preus públics i de taxes, no 
ens agrada i ho fem, doncs molt bé ho poden fer, per això tenen una majoria absoluta, 
per prendre decisions i fer-ho sense debat i sense parlar-ho amb ningú; i després a 
nivell de comunicacions doncs ja s’ho faran per explicar la historia com a vostès els hi 
agrada explicar-la, que és amb aquestes mitges informacions que a vegades ens 
trobem als mitjans. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: el més graciós és que tot Martorell sap que 
si governessin vostès seria pitjor encara, això és el més graciós, fumarien una pujada 
molt més grossa que la que estem fent nosaltres. Sempre està dient si ens ho podem 
permetre; ja li dic que no ens ho podem permetre, ja li dic. Diu: si ens ho podem 
permetre perquè no deixem les taxes on estan?. Escolti, és que no ens ho podem 
permetre. De la frase: no ens ho podem permetre quin és el tros que no entén?. És 
fàcil d’entendre eh: no ens ho podem permetre perquè han baixat els ingressos de 
l’ajuntament, cosa que saben tots vostès perfectament. Quan vostè em diu: és que a 
l’administració pública hi ha d’haver un equilibri. Però si és la primera pregunta que li 
he fet jo, on el situa vostè l’equilibri?. A quin percentatge creu vostè que un senyor que 
porta un nen a l’escola de música ha de pagar?. Si és la primera pregunta que li he fet 
que vostè ni em contesta ni em contestarà, perquè llavors se’n donaria compte, aniria 
preguntant percentatges de coses, se’n donaria compte que els números no donen 
perquè els ingressos són superiors, evidentment; són inferiors perquè entre altres 
coses de la Generalitat ens n’arriben menys perquè està tan endeutada; oi que se’n 
recorda de tot això?. A la pregunta concreta de: vostès per qui governen?. Que no ho 
sap?. Nosaltres governem per Martorell, intentem fer el millor que sabem per Martorell. 
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Fa unes preguntes que són absurdes, són absurdes, governem per Martorell i amb els 
actes es veu que governem per Martorell. Per tant la situació és la que és, ingressem 
molt menys, i hem de posar les coses en el seu lloc. Hem de recalcar que el 
percentatge en aquestes escoles que hem parlat és d’un 20%, que paga el pare; que 
tot i amb això són les més econòmiques, home jo crec que no ens podem extreure 
d’això, no podem estar fora; hem de veure-ho, hem de saber on estem. Nosaltres el 
que estem fent aquí és un acte: primera, cadascú que ho valori com vulgui, tal com jo 
ho veig eh, estem fent un acte de responsabilitat per poder garantir els serveis, sinó no 
els podem garantir. Segona, fem un acte de valentia política perquè, ja li dic, això no li 
agrada a ningú fer-ho però ens veiem obligats a fer-ho, ens veiem obligats a fer-ho. 
Que podríem fer?. Podríem fer una bola eh, podríem fer una bola grossa, grossa, 
grossa i ja petarà: “le llamaban burbuja”, eh, això no ho farem, no ho farem, s’han de 
tallar les coses al seu moment, en el moment en què es pugui. Per tant estem capejant 
una situació, una situació difícil, però gràcies a la gestió que estem fent, ni caòtica ni 
molt menys sense rumb, al contrari, ben orquestrada i amb una bona direcció. Estem 
arribant a una gestió jo crec que bona, millorable segurament però jo crec que bona, 
per arribar a que els serveis es puguin mantenir, la resta, podem anar parlant de tot eh 
però la resta, al final, anirem a l’apartat de demagògia; perquè, entre altres coses, tots 
vostès saben que les taxes i els preus públics s’han d’apujar, tots ho saben. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor, 7 vots en contra 
dels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA I ADOLF BARGUÉS I ASTURAS, i 2 
abstencions formulades pels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL 
CARRIEDO, acorda: 
 
I.- El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula els  recursos  dels municipis  
determinant les facultats de les  corporacions  locals per al seu  establiment,  
ordenació  i supressió,  així  com per a determinar les quotes tributàries i l’aprovació i 
modificació  de les ordenances fiscals corresponents. Els preus públics es troben 
regulats en els articles 41 a 47 d’aquest text legal. 
 
II.- A l’expedient figura l’informe tècnic-econòmic, de data 11 de juny de 2012, sobre la 
modificació dels preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones 
elaborat pel director del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell. 
 
III.- L’interventor ha emès l’informe de fiscalització prèvia d’aquest expedient en data 
11 de juny de 2012. 
 
IV.- El consell rector del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de juny de 2012, va acordar proposar 
al ple de l’Ajuntament l’aprovació de la modificació de l’Ordenança núm. 27, general de 
preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones. 
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        Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança núm. 27, general 
de preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones. El contingut de la 
modificació és el que a continuació es transcriu: 
 
ANNEX DE TARIFES DE PREUS PÚBLICS 
 

1. PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE TIPUS CULTURAL O RECREATIU 
 
A. SERVEIS CULTURALS 
 
A. 1. Escola Municipal de Música 
Matrícula 
Aquest preu públic dóna dret a la reserva d’una plaça a l’Escola Municipal de Música. 
 Quota matrícula 50,00 € 
 
PREUS PÚBLICS DE 4 A 18 ANYS: 
 Ensenyament elemental 106,00 €/mes 
 Ensenyament mig 118,00 €/mes 
 Sensibilització 4-5 anys 30,00 €/mes 
 Sensibilització 6-7 anys 40,00 €/mes 
 Ensenyament bàsic 78,00 €/mes 
 Aprofundiment 79,00 €/mes 
 Nivell avançat 120,00 €/mes  
 
ENSENYAMENT PER A ADULTS (A PARTIR DE 19 ANYS): 
 Ensenyament elemental 109,00 €/mes 
 Ensenyament adults  75,00 €/mes 
 
QUALSEVOL EDAT 
 Instrument 79,00 €/mes 
 Conjunt instrumental 20,00 €/mes 
 
A. 2. Escola Municipal Ca l’Oller 
   
Matrícula 
Aquest preu públic únic dóna dret a la reserva d’una plaça a qualsevol dels serveis de l’Escola 
Municipal Ca l’Oller: Aula d’Idiomes, Aula d’Arts i Aula d’Oficis.  A l’hora de matricular-se tindran 
prioritat els ciutadans de Martorell. 
 Quota matrícula. 40,00 €  
 
Aula d’Idiomes: 
 Anglès per a nens 33,00 €/mes 
 Anglès per a adults 43,00 €/mes 
 
Aula d’Arts: 
 Infantil (Fins a 14 anys) 33,00 €/mes 
 Adults (15 i més anys) 49,00 €/mes 
 
Aula de Moda: 
 Costura i patronatge 34,00 €/mes 
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 Labors 34,00 €/mes 
 Patchwork 20,00 €/mes 

 
La resta del contingut de l’Ordenança queda inalterat. 
 

        Segon: Exposar al públic l'acord precedent, així com la modificació de 
l’Ordenança núm. 27, general de preus públics per la prestació de serveis d’atenció a 
les persones, mitjançant anunci inserit als taulers d'edictes de l'Ajuntament de 
Martorell i de la plana web www.martorell.cat, al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona i a un diari dels de major difusió de la província, durant trenta dies hàbils a 
comptar des del següent al de la darrera de les publicacions. En aquest termini les 
persones interessades poden examinar l'expedient  i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
formulat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense 
necessitat d'un nou acord plenari. 
 
        Tercer: En cas de no produir-se reclamacions, s’ha de publicar en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona l'acord definitiu i el text íntegre de la modificació de 
l’Ordenança esmentada. 
 
        Quart: Notificar aquest acord als departaments municipals d’intervenció i de 
gestió tributària, així com a la direcció del Patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones de Martorell. 
        

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 

         7.  PROPOSTA SOBRE ABONAMENT A L’EMPRESA FCC MEDIO 
AMBIENTE, SA, ADJUDICATÀRIA DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS RESIDUS 
SÒLIDS URBANS, NETEJA I REG DE LA VIA PÚBLICA AL MUNICIPI DE 
MARTORELL FINS AL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2005, DEL SALDO AL SEU 
FAVOR PER LA REVISIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE CORRESPONENT AL 
PERÍODE 1 DE GENER A 31 DE DESEMBRE DE 2005.  

 

 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 11 de juny de 2012. 

 

-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: aquest és un punt curiós perquè el que 
estem fent és abordar una revisió de preus del període de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2005, d’una de les empreses concessionàries del servei; empresa que 
no és concessionària del servei des del 2006, si no recordo malament, que era 
Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, SA, que era l’adjudicatària 
del Servei de gestió de recollida de residus municipals, neteja i reg de la via pública.  
La Junta de govern local en sessió de data 25 d’abril de 2007, va aprovar una revisió 
de preus de Fomento de Construccions y Contratas, la quantitat de la qual era de 
39.818,55 euros IVA inclòs. A l’hora de calcular els endarreriments del referit període 
no es va tenir en compte que la facturació dels serveis per part de l’empresa entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2005 ho va fer a preus de l’any 2003 i no a preus de 
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l’any 2004 i del 2005. La diferència correcta a percebre per l’empresa en concepte 
d’endarreriments era de 70.045,85 euros en lloc dels 39.818, que és la que 
efectivament és va abonar en aquell moment. Després que l’empresa ens hagi 
reclamat aquest import i que s’hagi examinat la documentació, repeteixo, de l’any 2005 
i que, a finals de l’any passat, l’enginyer municipal hagi emès un informe dient que 
efectivament aquesta revisió de preus i aquest import que es reclamava doncs hi 
tenien tot el dret; l’Ajuntament de Martorell no pot fer altra cosa que abonar a 
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, SA, adjudicatària 
del servei de residus sòlids urbans, neteja i reg de la via pública, al municipì de 
Martorell, en aquell moment, a l’any 2005, en concepte de diferències al seu favor per   
revisió de preus, la quantitat de 30.227,31 euros, la qual cosa posem a la seva 
disposició i a la seva consideració perquè vostès facin el que creguin oportú en la seva 
votació. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 

 

Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 3 d’octubre de 2011, el contingut 
literal del qual és com segueix: 
 
“R/N:  Serveis urbans, medi ambient i via pública/pa 
 
Assumpte: Sol·licitud de l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA, adjudicatària del servei de 
gestió de residus municipals i neteja i reg de la via pública de Martorell fins al dia 31 de 
desembre de 2005, reclamant diferències per la revisió de preus corresponent a l’any 2005. 

 
Havent estudiat la documentació presentada per l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. en 
relació amb la seva reclamació de diferències per la revisió de preus de l’any 2005, del 
contracte de gestió de residus municipals del qual n’era adjudicatària, considero el següent: 
 

1. La junta de govern local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 25 d’abril de 2007, 
quan va aprovar l’índex de revisió del 3,9616% del preu del contracte de referència per 
a l’any 2005, disposà l’abonament a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA de la 
quantitat de 39.818,55 Euros, IVA inclòs, en concepte d’endarreriments corresponents 
al període comprès entre els mesos de gener a desembre de 2005, ambdós inclosos, 
per la revisió de preus esmentada. 
 

2. A l’hora de calcular els endarreriments del referit període no es va tenir en compte 
que la facturació dels serveis per part de l’empresa adjudicatària entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2005 ho va ser a preus de l’any 2003, és a dir, de 974.885,64 
Euros/any, quan havia d’haver sigut de 1.044,931,50 Euros/any, d’acord amb la revisió 
de preus acumulada dels anys 2004 i 2005. Prenent en consideració aquestes dades, la 
diferència correcta a percebre per l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA en concepte 
d’endarreriments era de 70.045,85 Euros, en comptes de 39.818,55 Euros que és la 
que efectivament va abonar l’Ajuntament. 
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3. Per tot l’exposat, considero que és procedent estimar la petició formulada per 

l’empresa de referència i aprovar el pagament al seu favor de la quantitat addicional 
de 30.227,31 Euros, IVA inclòs, en concepte de diferències per la revisió del preu del 
contracte corresponent al període 1 de gener a 31 de desembre de 2005.” 

 
Atès allò que s’estableix a la Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, i als articles 59, 101 i 163.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
  
        Primer: Abonar a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA, adjudicatària del servei 
de gestió dels residus sòlids urbans, neteja i reg de la via pública al municipi de 
Martorell fins al dia 31 de desembre de 2005, la quantitat de 30.227,31 Euros, IVA 
inclòs, en concepte de diferències al seu favor per la revisió del preu del contracte 
corresponent al període 1 de gener a 31 de desembre de 2005, tot això d’acord amb 
l’informe de l’enginyer municipal ressenyat a la part expositiva del present acord. 
  
        Segon: Traslladar el present acord a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA i als 
departaments de serveis municipals i intervenció, pel seu coneixement i als efectes 
procedents. 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 

            8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CiU SOBRE EL DRET A VOT 
DELS I DE LES REPRESENTANTS ELECTES ALS MUNICIPIS. 
 

-La Regidora Sra. MERCÈ MORERA llegeix la moció que diu: 

 
“Exposició de motius 
 
El vot dels regidors i de les regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral 
amb la familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa 
maternal o paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd la 
capacitat d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es 
perd la representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser 
escollit o escollida. 
 
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes, els poders públics han d’establir mesures que assegurin la 
conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la 
Disposició Final Setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris 
per iniciar un procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar 
els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes. 
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A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja 
han aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. 
Encara als ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un greuje 
comparatiu entre els diferents òrgans de govern democràtic.  
 
Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no 
poden votar als plens municipals.  
 
Segons l’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat 
de Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria tres 
maneres de poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe 
pel següent de la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena 
representativitat institucional. La segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals 
com a eines per suplir la presència dels edils i poder votar de forma telemàtica. I la 
tercera i última, delegar el vot en una  altra persona del consistori. 
 
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següents 
 
ACORDS  
 
Primer.- Instar a l’Ajuntament de Martorell a impulsar la demanda de modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, necessària perquè un 
càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o 
per malaltia greu, utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als 
ajuntaments. 
 
Segon.- Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en 
plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a  vot en 
cas de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.  
 
Tercer.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del 
Parlament.” 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: regidora, vostè mateixa ho ha dit, el vot és 
personal i indelegable, tot i així nosaltres com a partit petit ajudarem a què això pugui 
ser modelable i adequat a les noves tecnologies: el vot electrònic, la signatura digital, 
crec que fan encetar un nou temps en el món de la política. Com a partit petit ho 
recolzarem però clar això evidentment han de ser vostès els partits grans, representats 
també aquí al consistori, els que des d’altres instàncies ho collin, el nostre vot serà 
favorable. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: tal com es posa de manifest en l’exposició de 
motius d’aquesta moció, el vot no ja del regidor sinó de qualsevol càrrec electe de les 
diferents administracions és personal i indelegable; si això és així per llei és perquè 
l’acte, com a càrrec electe, és també personal i indelegable com ho és el DNI, el 
passaport o el carnet de conduir de cada persona. Tots coneixem casos d’indisciplina 
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de vot o de trànsfuga en les diferents administracions i si el partit ho ha cregut 
convenient ha pogut expulsar a aquesta persona; però l’acte de càrrec electe si 
aquesta persona no ha volgut renunciar a ella ha continuat sent d’aquesta persona 
mentre ha durat el mandat. Sense anar més lluny en aquest ajuntament fa 3 
legislatures dos membres d’un mateix partit, que formaven part també de l’equip de 
govern, van votar de forma diferent en un dels punts de l’ordre del dia; 
democràticament per tant el vot no es pot delegar, si anem a aquest mateix cas, si una 
d’aquestes dues persones hagués delegat en l’altra el vot, possiblement no hagués 
sigut el que aquesta persona va emetre, per tant doncs possiblement no hagués sigut 
un vot diferent. Per poder votar un càrrec electe en principi doncs ha d’estar en el Ple, 
ningú ens obliga a ser càrrecs electes per tant en aquest cas l’excusa de la conciliació 
familiar considero que és això, és una excusa; diferent és una malaltia o un embaràs, 
aleshores ja és un cas personal que en l’actualitat la persona ha de valorar si segueix 
com a càrrec electe o, com està recollit per la llei i abans ho ha dit la regidora, dóna 
pas al següent de la llista en la que es va presentar a les eleccions. En el cas del 
Congrés dels Diputats s’ha de dir que el passat 21 de maig la mesa del Congrés va 
acabar de regular el vot a distància per via telemàtica, per a aquells parlamentaris de 
baixa per malaltia greu o per embaràs i maternitat. Aquesta possibilitat de vot telemàtic 
es va obrir en la reforma del Reglament del Congrés dels Diputats, aprovada el juliol 
de 2011; evidentment hi ha una sèrie de requisits: primer ho ha d’autoritzar la mesa, 
només pot ser un període de temps i no pot votar en els punts on s’incorporin 
esmenes. Hores d’ara el Govern Central està treballant per modificar la llei, dubto per 
això que pugui haver-hi una delegació de vot per tot el que he manifestat abans; no 
obstant sí que és veritat que és el moment d’intentar aconseguir també la possibilitat 
d’aquest vot telemàtic en la resta de les administracions de l’Estat, com és el cas 
nostre dels ajuntaments. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: el nostre vot en aquest punt serà favorable, 
entenem que és una qüestió que a més a més el nostre partit en altres ocasions també 
ha proposat i demanat, tant amb administracions locals com amb altres 
administracions i, una mica atenent al que deia el regidor del partit Popular, jo crec que 
no ha contemplat una situació que també es dóna per culpa d’aquesta manca de 
flexibilitat. Els casos de pares o mares que ho hem sigut durant el període que també 
hem sigut regidors i regidores, que hem incorregut en una certa irregularitat venint aquí 
a participar perquè el partit, perquè la gent que t’ha votat no perdi representació tenint 
una baixa laboral, i això segurament que també és un aspecte, és un cert risc depèn 
de com es miri; per tant no només en qüestions de malaltia sinó també com diu la 
moció en qüestions de baixa maternal o paternal, creiem que és important poder 
establir un mecanisme que permeti fer aquestes substitucions justificades. Per tant, 
com deia, votarem favorablement a la moció. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: nosaltres donem suport també a aquesta moció i 
votem favorable, creiem que s’ha de treballar en aquesta línia per buscar una solució 
ja que això considerem que és un buit legal, per tant la nostra posició serà adherir-nos 
a la moció i votem favorable. 
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-La Regidora Sra. MERCÈ MORERA diu: jo Sr. Arpal no dic de quina manera s’ha de 
fer. Que s’ha de regular?. Naturalment, hi ha moltes maneres. Per exemple, que no dic 
que hagin de ser aquestes eh, però a Europa, a Anglaterra ho fan d’una manera que, 
aquí en aquest ajuntament d’Esquerra Republicana tindríem un petit problema perquè 
el que fan és que de cada partit en marxa un, és una opció que allà tenen; aquí en el 
nostre cas crec que no seria l’adient perquè la vida dóna moltes voltes i sempre n’hi 
pot haver un de petit. Per exemple a Luxemburg i a França es delega vot; a 
Dinamarca, Portugal o Suècia fan aquesta substitució, com a màxim per 18 mesos, pel 
següent de la llista; possibilitats n’hi ha moltes; hi ha moltíssimes opcions avui dia amb 
les noves tecnologies, el que cal és que d’una vegada per totes es faci aquesta 
modificació del ROM perquè s’arregli aquesta irregularitat o il·legalitat, ben bé no sé 
com ho hauríem de dir, que passa als ens locals, cosa que no està passant ni al 
Parlament de Catalunya que ja ho estan regulant ni al Congrés dels diputats. Per tant 
jo crec que és important anar avançant ni que sigui a petites passes a arribar a aquest 
dret d’homes i de dones, de qualsevol persona electa, i que pugui per una banda 
exercir el que les urnes han dit, que aquella persona o el seu grup pugui votar i, per 
l’altra, a nivell personal, també tenir dret i poder complir amb la seva baixa.  
 
-Sotmesa la Moció de referència a votació, aquesta resulta aprovada per unanimitat 
dels assistents: 
“Exposició de motius 
 
El vot dels regidors i de les regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral 
amb la familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa 
maternal o paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd la 
capacitat d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es 
perd la representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser 
escollit o escollida. 
 
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes, els poders públics han d’establir mesures que assegurin la 
conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la 
Disposició Final Setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris 
per iniciar un procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar 
els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes. 
 
A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja 
han aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. 
Encara als ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un greuje 
comparatiu entre els diferents òrgans de govern democràtic.  
 
Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no 
poden votar als plens municipals.  
 
Segons l’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat 
de Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria tres 
maneres de poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe 
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pel següent de la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena 
representativitat institucional. La segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals 
com a eines per suplir la presència dels edils i poder votar de forma telemàtica. I la 
tercera i última, delegar el vot en una  altra persona del consistori. 
 
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següents 
 
ACORDS  
 
Primer.- Instar a l’Ajuntament de Martorell a impulsar la demanda de modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, necessària perquè un 
càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o 
per malaltia greu, utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als 
ajuntaments. 
 
Segon.- Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en 
plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a  vot en 
cas de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.  
 
Tercer.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del 
Parlament.” 

 

            9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ CONTRA LA DISMINUCIÓ D’AJUTS DE L’ESTAT A LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT AMB ESPECIALS DIFICULTATS. 

-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA llegeix la moció que diu textualment:  

 

“En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques Actives d’Ocupació, 
aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als 
col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o 
trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.  

Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el 
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els 
Serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària i els Centres Especials de Treball,  han 
estat l’instrument fonamental d’inserció de treballadors amb discapacitat intel·lectual, 
trastorn mental o altres discapacitats severes. 
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Per aquesta raó, l’Ajuntament de Martorell acorda:  

1. Manifestar el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de Treball i 
els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària dels col·lectius amb discapacitat o trastorn 
mental amb especials dificultats per a la incorporació al mercat de treball. Considera 
que aquesta tasca és imprescindible en l’àmbit municipal per a l’exercici del dret al 
treball per a les persones amb major vulnerabilitat. 

 
2. Coneixedor dels efectes que genera sobre aquestes entitats la reducció de finançament 

que contempla el Projecte de llei dels pressupostos de l’Estat pel 2012, instar al Govern 
de l’Estat a dotar el finançament establert normativament, incorporant criteris de 
discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat amb especials dificultats. 

 
3. Instar al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos necessaris 

per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis d’inserció a 
l’empresa ordinària, d’acord amb aquests criteris de discriminació positiva. 

 
4. Instar, donada la urgència, a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les 

persones amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat 
dels Serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el  treball amb 
suport, i dels Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el 
sector. 

 

5. Seguir potenciant les clàusules socials en la contractació pública d’aquest 
mateix Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de 
serveis i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els 
Centres Especials de Treball d’iniciativa social. Així mateix garantirem amb 
pressupost propi que en el cas de que es confirmi aquest decrement ,no afecti 
al personal laboral del Centre Especial de Treball de Martorell. 

6. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a partir 
de les clàusules socials i de manera especials els contractes reservats als Centres 
Especials de Treball. 

 

7. Manifestar la imprescindibilitat de què l’Estat aporti els recursos econòmics 
suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de 
subvencions, a través d’una carta a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, 
Fátima Báñez. 

8. Que el present acord es faci arribar al Govern d’Espanya, a tots els partits presents a 
les corts espanyoles,  als departaments d’Empresa i Ocupació i al de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual de Catalunya), a 
FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual) i a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.” 

 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: Sr. Fonollosa estem d’acord en un 62,5% de la 
moció presentada, sobretot en els punts núm. 1 i núm. 5; ara, el punt núm. 2, el núm. 3 
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i el núm. 7 de debò que ens sorprèn. Potser avui aquest és el Ple de la demagògia i 
d’això es tracta, i per això potser també van incloure aquesta moció, clar que vostès 
ara aquí ens vulguin fer en el punt 2 instar al govern de l’Estat amb la Llei de 
pressupostos que, si us plau, complementin; o instar el meu govern de la Generalitat 
que també complementi i administri els recursos necessaris; o inclús amb la Sra. 
Fátima Bañez de fer-li arribar aquest prec. Home sent còmplices d’aquests 
pressupostos i tenint aquests socis a Madrid i havent-ho aprovat doncs de debò a mi 
em destarota, igual que veure la imatge del Sr. Alcalde i President de la Diputació Sr. 
Esteve a Barcelona, sota l’Arc de triomf, fent una petició amb una cosa que els seus 
socis de govern són vostès còmplices juntament amb ells d’aquestes retallades, de 
debò que no entenem res. Evidentment aquesta moció és gairebé calcada, com si 
l’haguéssim presentat nosaltres, però em sorprèn que la presentin vostès; el nostre 
recolzament és total amb tots i cadascun d’aquests punts. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: el nostre grup està d’acord amb part del que 
és l’exposició de motius de la moció, no sé si un 62% o més o menys, en part si 
perquè, tal com es reconeix a l’enunciat, tots sabem que l’actual situació econòmica és 
molt greu. No obstant, pel que fa a aquesta moció no hem d’oblidar una cosa, que la 
inserció laboral dels discapacitats és una competència autonòmica i per tant és una 
competència de la Generalitat, i el què ha de fer aquesta no és res més que prioritzar 
la seva despesa pública, prioritzar en què es gasta els diners, abans ja ho he 
manifestat abastament no cal que ho torni a repetir; per tant si prefereix seguir invertint 
en allò que és superflu o, pel contrari, prefereix invertir en allò que és bàsic com són 
els serveis socials, la sanitat, l’educació o les polítiques actives d’ocupació.  
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: tal i com Iniciativa per Catalunya Verds ha 
mostrat públicament, el nostre grup dóna ple suport a aquesta moció; trobem a faltar 
però, em sembla que algú altre o ha dit abans, potser més força a l’hora de demanar,  
que no és només l’administració central la que retalla drets i serveis sinó que també la 
Generalitat ho fa, disminuint PIRMIS, ajuts socials, sanitaris, educatius, etc, que 
afecten a tothom però especialment afecten a col·lectius més desafavorits i amb més 
dificultats. D’altra banda i si ens centrem concretament amb els centres especials de 
treball, li demanem a l’equip de govern que estudiï una possibilitat que n’hem parlat en 
altres ocasions i que creiem que és una oportunitat boníssima per ampliar aquest 
servei, sense que hi hagi una despesa per part de l’ajuntament i que, com sap el 
regidor i ho hem parlat en moltes ocasions, es tracta de tirar endavant un projecte que 
molts municipis ja fan que és que el mateix Centre especial de treball, i creiem que 
està sobradament capacitat, pugui desenvolupar directament bona part del servei de 
jardineria de Martorell. Tindríem un Centre especial de treball amb més capacitat 
d’inserció laboral de persones amb discapacitat i també de persones sense 
discapacitat. També un apunt en relació als acords, em sembla que ho vaig comentar 
en una altra ocasió, hi ha un acord que em sembla que és el 5 que diu que es tinguin 
en compte les clàusules socials en la contractació pública. Recordo fa uns mesos que 
els hi comentava que, per exemple, al darrer concurs que hi va haver de contractació 
dels serveis d’atenció domiciliària, el plec de clàusules tenia una condició que la 
majoria d’entitats del tercer sector no poden complir en relació a la classificació 
empresarial; són detalls d’aquests que jo crec que hem de vigilar, hem de vigilar i hem 
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d’avançar molt encara en qüestions d’aquestes, no només presentant mocions sinó 
també amb aquesta petita gestió del dia a dia. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: el nostre grup donem suport a aquesta moció i el 
nostre vot serà favorable, tot el que sigui per ajudar a aquesta part de la població, la 
més vulnerable i més desafavorida, creiem que és poc, encara que certament ens 
haguem portat també una sorpresa com els nostres companys d’altres formacions 
polítiques, però el nostre vot és favorable i recolzem la moció. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en principi creiem que aquesta seria una 
de les mocions, suposo que algú es sorprèn, de fet ja m’ho han manifestat eh s’han 
sorprès que nosaltres, el grup municipal de Convergència i Unió, haguem presentat 
aquesta moció quan des de sempre, absolutament des de sempre, hem sigut 
terriblement sensibles a aquests temes concrets, a tots aquells que són socials però a 
aquests en concret ho hem estat sempre. Sr. Bargués revisi hemeroteques que no en 
revisa gaires, ja li dic jo perquè fa anys que el conec, no en revisa gaires, revisi 
hemeroteques i veurà que sempre, absolutament sempre, aquest grup municipal i 
aquest partit sempre ha estat extraordinàriament sensible a aquests temes; sempre va 
bé llegir, revisi hemeroteques Sr. Bargués.  
Diu que està d’acord amb un 62,5% de la moció quan és una moció que s’ha presentat 
a molts municipis, vostè normalment ja ho fa això eh d’estar al marge fins i tot dels 
seus, ja ho fa això, però s’ha presentat a molts municipis de Catalunya, a moltíssims, i 
a tots aquells que he revisat que deuen ser més de 25, deuen ser més de 25, Esquerra 
Republicana de Catalunya hi ha estat a favor al 100%, i a vegades fins i tot s’ha sumat 
a l’hora de presentar la moció, que fora el més lògic, però clar vostè només hi està el 
62,5%. I llavors em parla, jo aquest Ple d’avui francament eh, si hi ha algun ciutadà 
que ens hagi escoltat tot el Ple avui se’n va a dormir sense entendre res de res, 
perquè hem parlat de Bankia, hem parlat d’ambaixades; quan tenim un problema 
seriós, ja no parlo del país ni de l’estat, estic parlant de Martorell, tenim problemes 
seriosos i el que fora assenyat és que tots féssim pinya i aquí, repeteixo eh, si algú 
avui ens ha sentit, jo ja entenc que vostè juga les seves cartes que, per cert, jo crec 
que són errònies electoralment eh, juga les seves cartes però clar, fins i tot amb  
aquesta moció ens hi ha de posar pegues Sr. Bargués?. Home, entenc que el Sr. Arpal 
que ell hi posa alguna objecció i més aviat tira alguna pilota fora eh, i ho entenc 
perfectament, com dient: no, això és una competència autonòmica. Si home clar, ja ho 
sabem això Sr. Arpal, però clar hi ha 1.500 milions d’euros de despesa corrent que des 
de l’Estat aquest any es merma en els Pressupostos generals de l’Estat en pro de 
retallar el dèficit, i d’aquests 1.500 milions una gran part van a Benestar Social i 
Família i vostè ho sap. Per tant d’aquests diners que van a Benestar Social i Família hi 
ha una part afectada, que és el finançament d’aquests tipus de centres que serveixen 
perquè aquesta gent pugui viure amb certa normalitat, ja que la plena normalitat 
sabem que els hi costarà molt tenir-la. Però jo això ho entenc perquè el Sr. Arpal 
evidentment fa la seva defensa i, com sempre, la fa de forma aplicada, correcta i 
argumentada. Vostè Sr. Bargués dispara contra tot el que es belluga però sense cap 
mena de rigor ni argument, es llegeix tres línies com ens ha fet abans, que de les 5 
vegades que s’han intervingut, les he comptat, vostè ha intervingut en una aquella que 
tenia llegida, que s’havia preparat a caseta per disparar i la resta res més, perquè 
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probablement no s’ha llegit cap dels informes financers que portava aparellada cada 
taxa o cada preu públic, perquè a vostè el rigor ja li coneixem i sinó, si hi ha algú que 
ens escolta que no li conegui, ja som nosaltres aquí per anar-li explicant a la gent el 
rigor que vostè sempre ha tingut amb aquestes qüestions. I clar, deixi-m’ho dir, com li 
diria de manera suau eh, un que governa i presenta una moció d’aquest tipus per 
aquest col·lectiu concret, que teoria hauria d’estar ni debatut, és a dir, el partit 
Socialista per exemple ha dit: m’hi sumo plenament; el senyor d’Iniciativa ha fet alguna 
aportació perquè és coneixedor del tema però s’hi suma; vostè diu: no, jo estic d’acord 
amb el 62,5% i no sé què. Però què m’està explicant Sr. Bargués?. Què m’està 
explicant?. Miri, llegeixi la moció: moció que presenta el grup municipal de 
Convergència i Unió contra la disminució d’ajuts de l’Estat a les persones amb 
discapacitat amb especials dificultats. Per favor fins i tot aquí voldrà ficar-hi pegues Sr. 
Bargués?. Ara vull veure què m’explica al segon torn, estic ansiós de saber què 
m’explica per dir que no està al 100% d’acord amb tot això que diu aquí. Què m’ha 
explicat?. Que governem amb una aliança amb el PP. Perdoni al govern de la 
Generalitat d’entrada, al govern de la Generalitat que jo sàpiga només hi ha consellers 
de Convergència o d’Unió, de cap més grup polític, no sé si ho recorda això, no sé si 
ho recorda; ei vostès no podien dir això eh governaven amb molts més grups polítics. 
Però no hi vull entrar amb això perquè l’important, no vull que es desenfoqui el tema, 
és aquesta moció que en teoria ha de ser una moció d’aquelles pacífiques, que a tot 
arreu on s’ha presentat no hi ha hagut absolutament cap mena de discrepància i que 
en la major part de llocs s’ha votat o amb unanimitat o amb un ampli consens i amb 
una abstenció del partit Popular, a mi sí que m’agrada revisar les coses, 25 municipis 
he revisat, 25. Per tant Sr. Bargués, com he dit abans, revisis una miqueta les 
hemeroteques que qüestions com aquestes quan s’aconsegueix el consens o la 
unanimitat són aquelles que fan gran un país. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: regidor Fonollosa, si us plau, fa molts anys 
que ens coneixem, embeini el sabre i guardi’l perquè no hi ha gens, cap mena de 
motiu de votar en contra aquesta moció. És més aquesta moció quan he llegit que 
estava plenament d’acord amb tot exceptuant aquells 3 punts, llegia amb veu alta 
interpretant la vergonya que sentim la gent del poble veient com vostès defensen això, 
i en canvi fan una altra actuació, senzillament és això, evidentment que la votarem, ja li 
he dit que aquesta moció és com si l’haguéssim presentat nosaltres; el que ens 
sorprèn precisament és aquest sentiment i aquest “filling” de dir: home, el nostre 
alcalde defenent això, està bé; el grup municipal de Convergència i Unió, estic 
contentíssim que s’adhereixi a aquesta moció i que sigui ell el que la presenti, i 
nosaltres evidentment la recolzarem, així que només hi ha pau i ganes de votar el cent 
per cent aquesta moció. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: només dir-li al Sr. Fonollosa que evidentment 
que al Govern de l’Estat li agradaria poder portar aquests diners que deixa de portar a 
totes aquestes persones discapacitades, però clar, com li he dit abans, és quelcom 
que pertany a la comunitat autònoma, és una competència de la Generalitat i, d’altra 
banda, el Govern Central ja hagut de fer el gran esforç, a 26 d’abril ja li havia deixat a 
la Generalitat de Catalunya 1.753 milions del fons de suficiència, perquè la Generalitat 
pogués pagar les nòmines; tal com estem, per a tot el Govern Central no en té, per 
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tant evidentment algú ha de pagar el “pato”, en aquest cas ja dic és una competència 
de la Generalitat, si la Generalitat creu que hi pot fer més i sinó els ajuntaments poden 
fer-hi més, però jo crec que el Govern més ja no hi pot fer, si no fes el que fa a 
Catalunya no cobrarien la majoria dels funcionaris. 
 
-El Regidor Sr, XAVIER GÓMEZ diu: disculpin que ara sigui jo qui parli de Bankia, el 
Govern Central sí que en té per a algunes coses i només hem de mirar els mitjans de 
comunicació cada dia per veure que sí que en té per a moltes coses. Només volia fer 
l’apunt amb el regidor, tenint en compte la seva intervenció airada, i que segurament 
és cert que el Ple d’avui ha estat molt enrevessat, molt embolicat i amb arguments a 
vegades complicats d’entendre per la ciutadania, sinó estàs dintre una mica de la 
discussió del plenari; però precisament el que nosaltres en algunes ocasions, o en la 
majoria d’ocasions demanem en les nostres intervencions és que ens agafem al poc, 
que potser pot ser poc en la situació actual eh, i amb mocions com aquestes encara 
més, al poc en què coincidim i que potser intentem deixar de banda no sé si és el 60 i 
escaig per cent o el 70 o el 30 que ens separa. Per tant no intento fer de pacificador de 
res, però sí que és cert que amb una moció com aquesta val la pena que agafem el 
detall, encara que sigui petit si ens uneix i que el tirem endavant. D’altra banda 
nosaltres intentàvem fer algunes aportacions no pas per modificar la moció, sinó com a 
punts de millora a l’hora de desenvolupar el dia a dia de l’ajuntament en relació a 
aquests col·lectius. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: no és qüestió que hagi de fer de 
pacificador absolutament de ningú eh Sr. Gómez, la meva intervenció si ha estat un 
pèl airada és perquè precisament en aquests temes jo sóc dels que crec que no s’ha 
de fer o intentar fer electoralisme, ni política barata, ni de 62% o de 100%; és un tema 
que crec que no s’hi ha de jugar. Aquesta moció la presentem i efectivament jo crec, 
tal com diu vostè, que potser hem de cercar alguna fórmula més, jo hi coincideixo. 
També li he dit alguna vegada, com la seva proposta de que intervinguin més els nois 
del Centre especial de treball amb el tema de jardineria, que no és tan fàcil perquè, 
com vostè sap, hi ha una concessió administrativa donada a una empresa, i per tant 
que ells tinguessin un paper més important voldria dir que hauríem de prescindir de 
part de la concessió i, per tant, de part del personal d’aquella concessió, que no deixen 
de ser com vostè sap treballadors indirectes d’aquesta institució; però sí que és veritat 
que a futur hem de, i estic totalment d’acord amb vostè, hem de plantejar un marc on 
hi tinguin alguna incidència més, amb això hi estem totalment d’acord. Ara bé, amb 
aquesta moció fem dues coses, a banda que demanem que no es redueixin les 
aportacions de l’Estat a Catalunya per aquest col·lectiu concret, també manifestem el 
nostre compromís que malgrat les coses anessin malament i alguns serveis 
l’ajuntament no els pogués prestar, el nostre compromís, el compromís d’aquest equip 
de govern i jo crec, per això m’agradava cercar un cert consens, jo crec que és bastant 
comú a la resta de regidors del consistori; aquests serveis concrets, el Centre especial 
de treball, els ajuts que fem a entitats i fundacions, els hem de poder mantenir i els 
hem de poder fins i tot, si les coses milloressin, potenciar. Però com he sentit en algun 
dels punts anteriors, en alguna de les intervencions anteriors, parlàvem de prioritzar o 
que algú creia que no prioritzàvem bé; aquells països o aquelles societats que no 
tenen en compte tots aquells que no han pogut pujar al tren, són societats que no es 
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poden dir societats avançades, i ara que estem en crisi a algú potser els hi pot anar bé 
per descavalcar algun dels recolzaments o subvencions a aquests tipus de col·lectius; 
jo crec que ara estan més desprotegits que mai i ara és quan necessiten que les 
institucions adquireixin compromisos ferms de manteniment, perquè potenciació és 
complicat, però de mantenir aquests serveis i de mantenir els ajuts a aquestes 
fundacions i entitats. Jo deia que, repeteixo, no sé si ha estat airada o no però el que 
jo crec és que avui aquest Ple, ara ha tornat a parlar de Bankia perquè li venia bé 
m’imagino Sr. Gómez, però jo crec que els ciutadans el que avui volien sentir potser de 
tots plegats era algun altre tipus de discurs i no ho hem fet, per això m’agradaria que 
no defugíssim aquesta moció i els punts que tractem en aquesta moció, que jo crec 
que són importants i que malgrat el Sr. Arpal diu que, i ho entenc perfectament, que 
l’Estat està en una situació molt delicada però a l’hora de prioritzar jo crec que hem de 
prioritzar els col·lectius més desfavorits, els més febles i aquest és un d’ells. 
 
-Sotmesa la Moció de que es tracta a votació, aquesta resulta aprovada per unanimitat 
dels assistents: 
 

“En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques Actives d’Ocupació, 
aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als 
col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o 
trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.  

Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el 
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els 
Serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària i els Centres Especials de Treball,  han 
estat l’instrument fonamental d’inserció de treballadors amb discapacitat intel·lectual, 
trastorn mental o altres discapacitats severes. 

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Martorell acorda:  

1. Manifestar el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de Treball i 
els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària dels col·lectius amb discapacitat o trastorn mental 
amb especials dificultats per a la incorporació al mercat de treball. Considera que aquesta 
tasca és imprescindible en l’àmbit municipal per a l’exercici del dret al treball per a les persones 
amb major vulnerabilitat. 
 
2. Coneixedor dels efectes que genera sobre aquestes entitats la reducció de finançament 
que contempla el Projecte de llei dels pressupostos de l’Estat pel 2012, instar al Govern de 
l’Estat a dotar el finançament establert normativament, incorporant criteris de discriminació 
positiva per als col·lectius amb discapacitat amb especials dificultats. 
 
3. Instar al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos necessaris 
per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis d’inserció a 
l’empresa ordinària, d’acord amb aquests criteris de discriminació positiva. 
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4. Instar, donada la urgència, a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les 
persones amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels 
Serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el  treball amb suport, i dels 
Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el sector. 

 

5. Seguir potenciant les clàusules socials en la contractació pública d’aquest 
mateix Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i 
productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de 
Treball d’iniciativa social. Així mateix garantirem amb pressupost propi que en el cas 
de que es confirmi aquest decrement ,no afecti al personal laboral del Centre Especial 
de Treball de Martorell. 

6. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a partir 
de les clàusules socials i de manera especials els contractes reservats als Centres Especials 
de Treball. 
 

7. Manifestar la imprescindibilitat de què l’Estat aporti els recursos econòmics 
suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de 
subvencions, a través d’una carta a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima 
Báñez. 

8. Que el present acord es faci arribar al Govern d’Espanya, a tots els partits presents a 
les corts espanyoles,  als departaments d’Empresa i Ocupació i al de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual de Catalunya), a FEAPS 
(Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad 
Intelectual) i a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.” 

 
 
          10. MOCIÓ PER LA SEGURETAT VIAL I LA MOBILITAT A MARTORELL 
QUE EL GRUP MUNICIPAL DE PSC PRESENTA AL PLE PER A LA SEVA 
APROVACIÓ. 
 

-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ llegeix la moció:  
 

“Actualment la mobilitat dins els nuclis urbans, tant per a vianants com per a ciclistes o 
per a conductors amb vehicles a motor, s'ha tornat molt complexa. En el cas de 
Martorell, el qual té unes característiques particulars, fan necessària la implantació 
d'una sèrie de mesures per tal de poder aconseguir que tots el actors implicats en la 
mobilitat, tant vianants com conductors, tinguin les eines adequades per poder 
interactuar d'una manera segura i eficaç. 
 
Martorell, ha de donar un pas endavant en quatre punts essencials: 

Millorar la senyalització existent: Ens trobem amb senyals ocultes, per 
vegetació o per mobiliari urbà, a vegades la seva ubicació impedeix que sigui 
vista per als usuaris a qui va dirigida. Per això donen un missatge erroni o no 
es troben a la distància adequada del que tenen que anunciar. 
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Nova senyalització: existeixen perills, llocs o circumstancies que haurien 
d'estar senyalitzats i que actualment no tenen cap mena d’indicador o senyal. 

Millora de l'accessibilitat a les diferents zones del municipi. 

Ampliar i millorar els diferents cursos d'educació vial. 
 

En l'actualitat el concepte de seguretat vial ha canviat, tot i que el seu objectiu segueix 
essent sempre el mateix: accidents 0. Per això considerem que cal prendre mesures 
en aquest sentit. 
 
És per això que proposem els següents acords: 
 
1º Iniciar una revisió de la senyalització existent, tal com marca el Pla de mobilitat 

Urbana de Martorell, redactat per la Diputació de Barcelona. 
 
      -    Revisió de la senyalització per tal d'evitar conflictes vials. 

Adequació dels carrers per a la perfecta convivència de vianants i vehicles. 
 

2º Afrontar l'educació  vial com una qüestió essencial en la vida de les persones, les 
quals en les distintes etapes assumeixen diferents rols a l'hora de relacionar-se  a la 
via publica, tal com proposa la DGT. 

 
3º Trobar la manera de saber si les mesures empreses son les adequades. Per tant, 

s'han de trobar indicadors per comprovar-ho. 
 
Amb aquests  punts,  volem aconseguir seguretat i eficàcia tant per a vianants com per 
a conductors.” 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: tot el que sigui una millora substancial per als 
nostres veïns és benvinguda i la vigilància constant amb aquestes variables que 
puguin afectar la seguretat vial i de mobilitat doncs encara més; encara que hi hagin 
plans de mobilitat ja aprovats i fets és bo que hi hagi un seguiment. Cap inconvenient 
doncs perquè vostès presentin i tirin endavant aquesta proposta, la nostra posició serà 
favorable. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: respecto a la moción el grupo Popular considera 
que nunca està de más intentar mejorar la seguridad vial en todos sus ámbitos, y por 
tanto también lo que es referente a la seguritat vial y a la mobilidad del pueblo. Ahora 
bien, nos parece una moción muy simple si analizamos los 4 puntos, tampoco nos 
aporta ninguna solución y explica los problemas a medias, esto lo podria hacer un niño 
de 12 años. Es decir, mejora la señalización existente. Donde?. Ens trobem amb 
senyals ocultes per vegetació, mobiliari urbà. Donde?. Que me digan cuales, seguro 
que hay pero a mi no me, esto no me saca de pobre, esto en argot periodístico esto és 
una paja. Nova senyalització, existeixen perills, llocs, circumstàncies. Cuales?. Millora 
d’accessibilitat a les diferents zones del municipi. Que zona?. Ampliar i millorar els 
diferents cursos d’educació vial. Como?. Pediria respeto a mi intervención por parte 
del respetable; por tanto consideramos que, no vamos a votar en contra, todo lo que 
sea la seguridad para los usuarios, para los peatones, para los conductores, jo soy 
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motorista y sé lo que es la circulación en una ciudad grande; pero vamos 
consideramos que esta moción tampoco nos va a aportar nada nuevo ni va a mejorar 
nada de lo que hay. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: sense menysprear el treball dels companys del 
PSC, que entenc que han fet la moció amb tota la bona voluntat, i entenent que com a 
moció tampoc pot recollir segurament tot un projecte tècnic, i a més a més entenent 
com entenem que tenim un Pla de mobilitat que és possible que reculli tot el contingut 
o bona part d’aquest contingut que marca la moció, nosaltres hi votarem a favor, com 
deia, entenent que aquesta moció també pot donar més força per part de tots al Pla de 
mobilitat que tenim aprovat i que possiblement reculli això. Donem aquest recolzament 
a la moció entenent que això pot donar força perquè s’apliquin aquelles qüestions, 
tenint en compte la situació econòmica que tenim, aquelles qüestions que siguin d’un 
calat econòmic més petit, però que a vegades les més importants no són les més 
cares i també volíem posar de manifest aquest detall. Per tant recolzarem la moció per 
donar aquesta força també al propi Pla. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS SAGARRA diu: en primer lloc li volia dir al Sr. Arqué que ens 
han presentat una moció diferent de la que van presentar en el seu dia a la Junta de 
portaveus, és un acord que tenim entre els grups municipals que sigui la mateixa, si de 
cas de cara a una altra data els hi agrairíem que es pogués respectar aquest acord. En 
segon lloc li haig de dir que no li podem votar a favor, li votarem en contra aquesta 
moció. Per què li votarem en contra?. Perquè evidentment que tots estem d’acord a 
millorar la seguretat vial i la mobilitat, però clar si li votem a favor vol dir que nosaltres 
no estem fent res per això i nosaltres hi estem treballant i molt, i ara com això és molt 
bonic de dir que estem treballant m’explicaré com. Per millorar la seguretat viària l’any 
2001 es va fer per part de l’empresa Intra, finançat pel Servei Català de Trànsit i 
conjuntament amb els tècnics municipals, el Pla local de seguretat viària de Martorell. 
Vostès parlen de tenir millores mesurables; doncs bé, la conclusió d’aquest Pla és molt 
senzill i molt mesurable; l’objectiu d’aquest Pla és reduir un 25% el nombre d’accidents 
amb víctimes l’any 2015 respecte del valor promig dels anys 2009 i 2010, això és 
quantificable i mesurable. Vostès parlen de millorar la senyalització existent, l’any 2011 
també es fa ver un Pla de senyalització orientativa, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, i elaborat per la Consultora Advanced Logístics Grups. Aquest Pla es va 
treballar amb el difunt enginyer municipal José Castro, al qual li envio un record, i està 
en procés d’implantació tot i que retardat per la inesperada baixa i, alhora, les 
restriccions pressupostàries actuals; abans hem parlat de prioritats, nosaltres entenem 
des del govern que avui en dia i tal com està la situació el tema social és molt més 
important que això, tot i que això també ho és. 
Què va fer aquest Pla de millora de la senyalització?. Va fer un inventari de 
senyalització, jerarquització de la xarxa viària, agrupació territorial dels equipaments a 
senyalitzar zonificant el municipi i definint els grans pols de mobilitat, per acabar 
definint els itineraris òptims. Jerarquització dels equipaments definint els de primer 
nivell i els de segon nivell; a partir d’aquí es va fer la proposta de senyalització per a 
cada equipament, entenent que els de primer nivell han d’estar senyalitzats a tota la 
xarxa principal, i els de segon, als quals el sistema fa referència, en l’àmbit on es situa 
l’equipament i un cop s’arriba al pol estructurador de l’àmbit. El sistema de 
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senyalització fa referència directa a l’equipament. Què vol dir això?. Que creem uns 
pols d’atracció dins del municipi i des d’allà enviem a l’equipament. Quan es vagi 
implantant també es farà revisió de la senyalització vertical, això que citen vostès que 
si hi ha senyals amagades o possiblement cobertes per vegetació, tot i que això es va 
fent regularment també. Pel que diu a nova senyalització, no entenem ben bé a què es 
refereixen si ens ho poguessin aclarir els hi agrairíem. Pel que fa al tercer tema, que 
és la millora de l’accessibilitat, ho lligo una mica amb el que deia el meu company en 
Xavier Fonollosa, si hi ha alguna cosa que ha preocupat al Sr. Alcalde, que jo el conec 
des de fa molts anys, en aquest poble és el tema de l’accessibilitat i que tothom tingui 
les mateixes oportunitat, per tant jo crec que des del govern municipal de 
Convergència s’ha fet un esforç molt gran sempre per poder tenir l’accessibilitat a totes 
les vies i a tots els carrers per la gent discapacitada. I pel que fa a l’últim punt que 
vostès citen d’ampliar i millorar els diferents cursos d’educació vial, dir-los que la 
Policia local de Martorell, en col·laboració amb la regidoria d’ensenyament i els 
diferents CEIP de Martorell, hem organitzat programes anuals d’educació viària per 
oferir una educació vial de qualitat existeix a la Policia Local una unitat específica de 6 
monitors, formats a l’Institut de seguretat pública de Catalunya, per desenvolupar els 
programes de formació. 1.500 alumnes reben anualment formació vial per part dels 
monitors de la Policia a totes les línies de primària, concretament els cursos de 2n, 4t i 
6è dels centres CEIP de Martorell i també els centres d’educació especial, lligat una 
mica amb el que dèiem abans que no volem que ningú ens quedi enrere, del Pontarró i 
de Can Serra. També hem fet xerrades per a la gent gran als esplais i ho continuarem 
fent. Finalment per acabar i per no atabalar-los hem dit que el principal indicador de 
mesura és la sinistralitat, l’any 2010 vam tenir a Martorell 2,1 accidents amb víctimes 
per cada 1.000 habitants, lleugerament inferior al de la mitjana catalana 2,2; 
concretament vam tenir 4 ferits greus i cap mort, el darrer mort a Martorell per 
desgràcia per accident de transit va ser l’any 2007 i va ser al vial Seat, que no és 
exactament un lloc del centre urbà. També hem de tenir present a l’hora d’analitzar 
aquestes dades que a Martorell, això són dades de 2009, tenim 731 vehicles per cada 
1.000 habitants mentre que la mitjana catalana són 668, per tant com tenim més 
vehicles per habitant també és més fàcil que hi hagi més accidents. Anirem seguint i 
fent públics aquests indicadors, també gràcies a la millora implantada en la informàtica 
de gestió de la Policia, que ens permetrà que cada vegada tindrem dades més 
acurades i ens puguem esforçar entre tots plegats a reduir la sinistralitat i a millorar la 
seguretat vial. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÈ diu: Sr. Sagarra si la moció aquesta no és la mateixa 
que vaig presentar a la Junta de portaveus va ser perquè el seu portaveu em va dir 
que o la canviàvem o no l’acceptava, llavors es va canviar i el dia següent li vaig 
enviar, el següent o l’altre li vaig enviar, era un PDF que no podíem modificar però 
enviar-li sí que li vaig enviar aquesta mateixa, aquesta mateixa, és igual, és un detall 
però realment a veure si a la Junta de portaveus es parla d’una moció i es diu que es 
modificarà, no crec que hi hagi cap problema a modificar-la i enviar-la. 
Per altra banda jo ja sé que tot és quasi perfecte segons vostès, però precisament en 
aquesta moció l’únic que dèiem és millorar, no deia fer una cosa inexistent sinó 
millorar, i realment si aquí parlem de senyals ocultes per vegetació és que hi són, i Sr. 
Vicenç suposo que no pensaria que aquí portaríem el dossier de totes les senyals o 
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els passos de vianants que hi ha manca de visibilitat, sinó que quan diem que n’hi ha 
és que oferim la nostra col·laboració per canviar-ho; no és una moció amb una doble 
lectura sinó que em sembla que precisament el seu redactat és ben fàcil i ben senzill. 
La nova senyalització que no entén el Sr. Sagarra, doncs sí, doncs està especificat 
que existeixen perills, llocs o circumstàncies que haurien d’estar senyalitzades i que no 
ho estan; podrien estar-ho i en aquest sentit haurien millorat. Ja sé que el Sr. Alcalde 
té una dèria amb l’accessibilitat, cosa que me n’alegro, ja sé que passa cada dia per la 
palanca, cosa que me n’alegro també, però hi ha zones que manca accessibilitat, i 
això suposo que qualsevol ciutadà ho sap i ho pot veure. Aquí diem millorar, no diem 
que volem una vareta màgica perquè això sigui ideal sinó que ens oferim a millorar-lo i 
en aquest sentit era aquesta moció. Quan a la Junta de portaveus li vaig dir de fer una 
espècie de comissió i que va ser el que em va dir que de cap manera; bé, doncs per 
això hem dit que es busquin els indicadors, els sistema d’indicadors que faci que 
aquestes coses les puguem millorar. Com poden ser aquests indicadors?. Doncs bé, 
doncs amb un consens, amb debat, amb informació, amb participació ciutadana. Bé, 
senzillament era això, no era una moció ni enrevessada, ni amb una segona lectura, 
Sr. Vicenç era per començar a treballar, d’acord?, per començar a treballar. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: perdó, Sr. Arqué, mai he dit jo que passava cada dia per la 
palanca, si vostè, jo no ho he dit mai això, si vostè ho entén malament deu ser un 
problema seu, però segur que hi he passat moltes vegades més que vostè; no cal que 
comptem perquè el que hem de comptar vostè i jo són els vots que ens separen a les 
eleccions. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: queria decirle al Sr. Arqué que, hombre, un 
dossier no però, jo he escuchado una pregunta en participación ciudadana no hace 
mucho de un tema parecido y era bastante más explícita y si que se aportaba algun 
dato, que podremos o no estar de acuerdo però sí que era una mejora, nada más allà 
de criticar seguramente puedo coindicidir en el cien por cien, lo que pasa es lo que 
comento que nos parece muy pobre, nos hubiera gustado un poco que se pusiera 
algun ejemplo. “Millorar la senyalització existent”, pues mira la senyal de tal lado. 
“Nova senyalització”. Que tipo de señales?. “Accessibilitat de les zones del municipi”. 
El municipio es muy grande, que zonas?. Hay algunas zonas que estan mejor 
accesibles que otras. I bueno, nada más lejos de eso. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: seguim mostrant el mateix suport i entenem que 
amb la intervenció que ha fet el regidor Sagarra, amb la mateixa intervenció podien 
també donar suport a la moció, jo crec que no hi ha cap por ni cap perill que ningú 
pensi que no fan res, de fet ja ha explicat vostè tot el que fan; crec que donaria més 
força al mateix Pla fins i tot que tots plegats, diguéssim, que estem d’acord amb aquest 
Pla i que el tirem endavant. Jo ho deixo sobre la taula, vostè ja ha mostrat el seu punt 
de vista però crec que valdria la pena que rectifiquessin. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS SAGARRA diu: en tot cas això que deia el Sr. Arqué de la 
Comissió si van quedar que potser després, em deia el meu company que era el que 
hi era, és possible que sí ho hem de reconèixer. Lligat amb això també que vostè ha 
dit que nosaltres ho fem tot bé; no, no ho fem tot bé i tenim molts àmbits de millora, un 
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dels quals és aquest que he dit jo d’un objectiu clar i quantificable i mesurable, que era 
baixar el 25% dels accidents amb víctimes a Martorell. Respecte a la proposta del Sr. 
Gómez jo ja m’he explicat que, bé, nosaltres considerem que votar això a favor és com 
reconèixer, és fer-nos un auto-gol de que no estem treballant, i jo crec que ha quedat 
palesament demostrat que hi estem treballant i molt; sempre evidentment es pot fer 
molt més bé i és el que intentarem. 
 
-Sotmesa la Moció a votació, aquesta resulta rebutjada per 11 vots en contra dels 
senyors/es SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS, XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Ma. 
MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I 
CERDÀ, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I 
ROMERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ i LLUÍS 
AMAT I FERRER, 7 vots a favor, i 2 abstencions formulades pels senyors FRANCESC 
ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO. 
 
           11. MOCIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE L’AIGUA EN ALTA EN EL TERRITORI 
AIGÜES TER LLOBREGAT, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: Sr. President retirem aquesta moció perquè s’ha 
presentat una moció alternativa per part seva amb la qual cosa, encara que el ROM ho 
permet, arribaríem a tergiversar aquesta moció de tal forma que quedaria aprovada la 
seva moció que no té res a veure amb aquesta moció, per la qual cosa la retirem. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: només una senzilla explicació perquè hem 
estat nosaltres qui hem presentat esmenes a aquesta moció. Aquesta moció parlava 
sobre l’abastament en alta als municipis de la zona. Perdoni, si em poden deixar 
parlar, Sr. González Abad perquè veig que m’està interrompent i clar deixi’m que 
expliqui perquè hem presentat aquesta esmena, ja que vostès l’han retirat. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: si està retirada no hi ha esmena. 
            
      

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 14.05.2012 i fins el dia 08.06.2012, en 
compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 2586/87, de 28 de novembre. 
 
B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
 No n’hi ha. 
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C. INTERPEL.LACIONS. 
 
 No n’hi ha. 
 

D. PREGUNTES. 
 
 No n’hi ha. 
 
Preguntes “in voce” pendent Ple anterior. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu la pregunta deia el següent: “Atès el 
comunicat del Comitè d’empresa del Patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones que facilitava als assistents en aquest plenari i les queixes que manifesten; 
el grup municipal del PSC pregunta a l’equip de govern: S’ha trencat el diàleg amb el 
Comitè d’empresa?. Si és així per què?. Quins compromisos van adquirir els regidors 
amb el Comitè d’empresa i perquè no s’han pogut complir?. Atendran la petició del 
Comité d’empresa d’incloure el Patronat a l’Ajuntament per optimitzar i guanyar en 
eficiència?. Quan?. Quines mesures prendrà el president en relació a les accions u 
omissions reprovables dels màxims responsables polítics que es poguessin constatar, 
en relació a les queixes del Comitè d’empresa en el comunicat que avui se’ns ha 
facilitat?.  
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: Sr. González Abad no li respondré de 
manera específica, li respondré de manera genèrica perquè a més a més crec que és 
el que toca. Com vostè sap les negociacions amb els representants dels treballadors 
no sempre, quan hi ha dues bandes, funcionen de la manera que un voldria o com 
ambdues parts voldrien i hi ha un moment en que no diria que es trenquen les 
negociacions sinó que senzillament hi ha uns moments en els quals els canals de 
comunicació estan més tancats. Sortosament els membres del Comitè d’empresa del 
Patronat de servei d’atenció a les persones de Martorell, l’Alcalde com a màxima 
autoritat del consistori i jo mateix vam tenir una reunió després de la qual hem remprès 
les línies de diàleg i hem obert novament els canals de comunicació, prova d’això és 
que avui mateix hem signat un comunicat conjunt per la part de l’ajuntament i la part 
del comitè d’empresa que, com és molt curtet i com jo sé que vostè està molt 
interessat amb aquest tipus de negociacions, entre la part dels treballadors i la part 
patronal, doncs li llegeixo perquè és molt ràpid i senzill. El comunicat conjunt diu el 
següent: “Després de la reunió de l’Alcalde Martorell i el primer tinent d’alcalde amb 
membres del Comitè d’empresa del Patronat, en representació dels treballadors del 
Patronat, s’acorda restablir el diàleg i avançar en el compliment dels compromisos ja 
adquirits per ambdues parts, fixant de forma immediata un nou calendari de reunions 
per treballar de manera conjunta pel bon desenvolupament d’aquest Patronat i 
respectant en tot moment la legalitat vigent. La propera trobada per reemprendre el 
diàleg tindrà lloc en un termini no superior a 15 dies. En aquestes reunions s’han de 
desbloquejar temes pendents, tractar els temes que actualment hi ha damunt la taula i 
abordar també temes sobre el futur immediat d’aquest Patronat. Manifestem doncs la 
voluntat de les dues parts de continuar treballant conjuntament per tirar endavant el 
Patronat en aquesta moments tan difícils”. Signat per una part pel Comitè d’empresa, 
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el Sr. Manel Garrido Roldán; i per l’altra, representant l’ajuntament, firmat per mi 
mateix. Per tant suposo que estarà content Sr. González Abad de veure, estic segur 
que vostè això ho esperava eh, que haguem restablert les vies de comunicació i de 
diàleg. 
 
Preguntes “in voce” 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: tenint en compte la recent sentència del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, que ha dictat sentència i 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 del pont d’Anoia es van fer 
de manera il·legal. Pensa l’equip de govern continuar amb un procés judicial que 
només està comportant despeses a la ciutadania de Martorell?. 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. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: quin ha estat el cost total del CIES i les 
obres d’adaptació de la piscina d’estiu?. 
 

E. PRECS. 
 

-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: no sé si lo sabran nos acabamos de clasificar 
para cuartos de final, se està jugando la Eurocopa. Las dos últimas grandes 
competiciones que ha ganado la Selección Española, mal que a algunos les pese, han 
sacado a la calle a mucha gente en Martorell. Ustedes mismos trajeron la copa de 
campeones a la qual fueron a ver más de 1.000 personas. Habida cuenta de la 
expectación que hay y se prevé que en caso de que España pueda ganar vuelva a 
salir gente a la calle, y también se demanda una pantalla gigante para poder ver el 
partido en un sitio habilitado como puede ser la rambla de las Bòbiles. Pués 
pediríamos que el ayuntamiento tenga a bien, como hacen otros ayuntamientos de 
otras localidades, como por ejemplo hacen en Castelldefels, tenga a bién poner una 
pantalla gigante para que todos aquellos que quieran ver el partido de la Selección 
puedan verlo con el resto de convilatanos.  
 
-El Sr. ALCALDE diu: prenem nota del prec.   
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: atenent el comunicat que ha llegit el regidor 
Fonollosa i entenent que és un punt d’inflexió de nou en la relació entre els 
treballadors i l’ajuntament; l’hem sentit mentre llegia entenent que acceptaven que 
s’havia de reprendre, diguéssim, la comunicació, per tant acceptaven que s’havia 
trencat. En primer lloc dir que ens alegrem que això sigui així i en segon lloc preguem 
que posin tots els esforços possibles, tant l’equip de govern, no toca dir-ho aquí però 
també el comitè d’empresa, perquè això no torni a passar i no es torni a trencar 
aquesta comunicació. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: abans d’acabar el Ple voldria fer un recordatori del nostre 
Enginyer Municipal, el Sr. José Castro, que després de més de 20 anys de servei a 
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l’Ajuntament de Martorell ens va deixar víctima d’una llarga malaltia, jo crec que 
expresso el sentir de tots plegats i fer arribar a la vídua i al fill el sentiment del Ple, 
suposo que interpreto el pensar de tots per tant ho farem així. 

 
 

     ====== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 22.51 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 

 

 

 

 

 

 


