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15/2011 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 21 DE 
NOVEMBRE DE 2011.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 21 de novembre de 2011,  essent les  20.02 hores, es 
reuneix l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
ordinaria presidida  pel Sr. Alcalde,  SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS,  i   amb 
l'assistència  dels  Regidors senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ 
MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, 
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER 
GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME 
TRAMUNT I MONSONET.    
 

-El Sr. ALCALDE diu: abans de començar l’ordre del dia pròpiament dit i d’acord amb 
tots els grups donarem lectura d’un manifest promogut per la Generalitat de Catalunya, 
les quatre diputacions catalanes, la Federació de municipis de Catalunya i l’Associació 
catalana de municipis, per al Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers 
les dones; aquest manifest també és el que es llegirà en l’acte públic que, com cada 
any, farem aquí a la plaça de la Vila, perdó, al Centre Cultural. 
 
 “Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 
 
Avui, 25 de novembre, administracions i societat civil ens apleguem per manifestar el 
nostre rebuig envers la violència que pateixen les dones i expressar el nostre condol 
per les dones que han estat víctimes de la violència masclista aquest any 2011, 
lamentant i rebutjant no només les morts causades per aquesta violència, sinó totes 
aquelles manifestacions violentes, sovint silencioses i silenciades, que mantenen 
algunes dones sotmeses al terror o la humiliació. 
 
La violència envers les dones és una vulneració dels drets humans i un obstacle per 
assolir la pau i el progrés de les nacions i del pobles; no tan sols destrueix vides, sinó 
que també soscava el desenvolupament de les dones en llibertat i la possibilitat que 
puguin exercir la plena ciutadania en igualtat de condicions. 
 
Aquesta violència és conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals 
entre dones i homes i té causes socioculturals profundament arrelades a l’imaginari 
col·lectiu, per això és tant complexa la seva identificació i tan difícil la seva eradicació. 
 
Per abordar la complexa realitat que envolta aquest fenomen cal garantir veritablement 
els drets de les dones i reconstruir un nou model de ciutadania que permeti esborrar el 
sexisme de les estructures socials, econòmiques i polítiques. 
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Actualment, disposem de noves eines i instruments per lluitar contra la violència. 
Tenim la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista que estableix els 
mecanismes per reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones 
a viure sense violència. També tenim un major coneixement sobre la situació de les 
dones en la nostra societat i hem desplegat recursos per a l’atenció i per a la reparació 
dels danys causats a les dones i els seus fills i filles, així com programes de 
sensibilització, de prevenció i d’identificació precoç dels abusos. 
 
Són molts els esforços que s’estan realitzant des de les institucions públiques i els 
organismes internacionals, també des de les organitzacions no governamentals, des 
de les associacions i entitats de dones i d’altres que lluiten per la igualtat, i fins i tot de 
moltes persones que, a títol individual, s’han implicat en aquesta lluita, perquè només 
amb la participació del conjunt de la societat serà possible avançar. 
 
Som conscients, però, que cal seguir treballant per remoure els valors i els models 
simbòlics que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible la violència masclista. 
Per això, cal seguir invertint esforços en la prevenció i la sensibilització social, i fer de 
l’educació l’eina bàsica per abocar les generacions futures a viure en un món on les 
relacions entre uns i altres estiguin lliures de violència. 
Així doncs, avui, en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar el 
nostre compromís per seguir construint una nova cultura, basada en el respecte mutu, 
l’autonomia i la llibertat per a tothom.” 
 

 

   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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
CELEBRADES ELS DIES 17 i 24 D’OCTUBRE  DE 2011. 

               
  Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 17 
d’octubre de 2011. que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
        
  També es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió extraordinària 
celebrada el dia 24 d’octubre de 2011, resultant aquesta aprovada per 20 vots a favor i 
1 abstenció formulada pel senyor JAVIER GONZÁLEZ ABAD. 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR: 
 
      2.  PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE 
LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE DIVERSES TAXES PER A 
L’EXERCICI 2012. 
 
   Es dòna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de novembre de 2011. 
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-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: avui veurem tres punts de l’ordre del dia 
que parlen de la modificació de taxes i preus públics; aquest primer punt que tractem 
ara són les que tenen relació amb l’ajuntament. En general en aquest punt les taxes 
que pretenem aprovar tindran un increment de l’IPC; es tracta de l’ordenança fiscal 
núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de documents; l’ordenança fiscal núm. 8, 
reguladora de la taxa per a la llicència d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer; 
l’ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per a llicències urbanístiques; l’ordenança 
núm. 10, reguladora de la taxa per a la intervenció municipal en les activitats i 
instal·lacions. L’ordenança núm. 11, reguladora de la taxa del cementiri municipal, en 
aquest cas els manteniments dels nínxols van ser aprovats, si recorden, en el Ple 
anterior, en aquest cas el que fem és incorporar aquest nou edifici de nínxols que 
s’està construint ara i que ja tindrem la taxa aprovada per quan toqui vendre’ls. 
L’ordenança núm. 13, que és la retirada de vehicles abandonats, estacionats 
defectuós o abusivament a la via pública; la 17 regula la taxa per prestació del servei 
de la Fira comercial i industrial; l’ordenança fiscal núm. 20 regula la taxa per prestació 
del servei de transport urbà de viatgers; l’ordenança núm. 24 reguladora de la taxa per 
l’ús privatiu de la via pública i el domini públic que en general té un increment de l’IPC, 
excepte alguns dels serveis com són els mercats no sedentaris que tenen una 
actualització de la seva taxa. Per tant portem a aprovació tota aquesta pila de taxes en 
les que en general quasi bé tots els preus han estat incrementats per l’IPC. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: des del grup Popular considerem que 
presentar com s’han presentat les ordenances fiscals per a la seva aprovació en dues 
vegades i en aquest cas en aquestes dates considerem que no és la manera més 
adient de fer-ho. Les ordenances fiscals són un conjunt de tasques que entre totes fan 
el que diríem un sol text refós, per tant pots estar d’acord amb una taxa però en canvi 
no estar-ho amb una altra, passa una mica com amb les partides dels pressupostos, 
amb unes hi pots estar d’acord i amb unes altres no, però el posicionament a l’hora de 
la votació és un posicionament global en el seu conjunt. Amb les ordenances fiscals 
passa el mateix, el posicionament és en la seva globalitat, no taxa per taxa. 
Bé, com ha dit abans el regidor d’Hisenda, en el Ple d’octubre se’n van aprovar unes, 
les més importants econòmicament; avui, 21 de novembre se’ns presenta la resta, les 
quals si s’aproven, que per la seva majoria evidentment s’aprovaran, serà d’una forma 
en principi provisional i per tant hauran d’estar en exposició pública 30 dies hàbils. Si 
durant aquest període es formulen suggeriments o al·legacions, és evident que tots 
sabem que s’hauran de resoldre, s’haurà de tornar a aprovar definitivament pel Ple i 
després publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província. El problema el tenim que el 
termini dels 30 dies hàbils acaba precisament el 30 de desembre i si es presentés 
algun suggeriment o al·legació, i sobretot si fos el 30 de desembre, si alguna 
d’aquestes taxes merita l’1 de gener s’hauria de seguir aplicant el preu públic de 
l’exercici anterior, de 2011, tal com es recull a l’article 17 de la Llei d’hisendes locals. 
Per tant considerem que s’hagués pogut fer d’una manera més diligent, ja dic, aquí 
més que està en contra del fons potser estaríem una mica menys d’acord amb la 
forma. 
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-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: el posicionament del nostre grup amb aquest 
punt concret serà el mateix que hem fet amb altres ocasions quan s’ha fet referència a 
ordenances relacionades amb l’ajuntament i que apliquen, des del punt de vista 
quantitatiu, una pujada de l’IPC; però sí que voldríem afegir, tal i com vam fer fa un 
mes, que creiem que valdria la pena i li demanem a l’equip de govern que estudiï la 
possibilitat de crear alguna mena de comissió de treball en la que puguem entre tots 
els grups tirar endavant una proposta a Martorell de tarifació social, és a dir, una 
proposta d’aplicació en el model de taxes, ordenances, impostos a Martorell que tingui 
en compte una certa progressivitat, és a dir, que pagui més qui més té i els que menys 
recursos tenen no paguin tant. Ja ho vam dir fa un mes i mantenim aquesta proposta i 
pel què fa al posicionament mantindrem el vot favorable.  
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: mirant el que són les taxes, com bé deia el 
Sr. Arpal, com aquell qui diu un ha de votar favorablement a la totalitat o de manera 
negativa o bé amb abstenció, no podem fer un posicionament parcial; llavors nosaltres 
abans de fer un posicionament ens agradaria conèixer una mica el perquè la taxa que 
té a veure amb el tema dels nínxols, la seva pujada volta aproximadament un 17%, i si 
podem saber una mica si és un tema de posicionament de preu, de referències, si és 
un tema de manteniment o realment què és el que fa que, a diferència d’altres taxes 
que estan pujant entorn a l’IPC, aquesta precisament fa una pujada del 17. Igualment 
també hem de dir que s’introdueixen a l’ordenança fiscal 20 coses interessants com 
que els pensionistes de menys de 65 o discapacitats puguin gaudir d’un bitllet reduït, 
que considerem que és una cosa prou bona i necessària més enllà de la fiscalitat 
progressiva que es pogués plantejar en un futur, però sí que ens agradaria saber 
aquesta pujada del 17% de la taxa de nínxols a què correspon perquè ens sembla, 
doncs això, potser que és la que més denota una quantitat significativa respecte al que 
seria un 3,2 que és l’IPC. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: bé, jo estava pensant, jo fa 13 anys ja que 
formo part d’aquest consistori, 4 anys a l’oposició i ara ja 9 anys al govern; durant 
aquests 13 anys les taxes s’han aprovat igual, s’han aprovat de conjunt, no s’han 
aprovat taxa a taxa perquè hi ha 30 taxes, per tant aprovar-les una a una seria posar 
30 punts a l’ordre del dia i sempre s’han aprovat per grups de taxes. Aquest any sí que 
és veritat que vam aprovar el mes passat els impostos i alguna taxa i ara ve tot el 
gruix. Per què vam aprovar precisament el mes passat els impostos i algunes taxes?. 
No se’ls hi escaparà que el que vam aprovar el mes passat són totes aquelles taxes i 
impostos que tenen un padró, i si tenen un padró vol dir que aquest problema que ens 
explica el Sr. Arpal l’hem solucionat d’aquesta manera, és a dir, tots aquells impostos i 
taxes que el dia 1 de gener han d’estar aprovats, i si no ho estan estàs condemnat a 
tot l’any mantenir el preu de l’any anterior, es van aprovar en el Ple passat. Aquelles 
taxes, que no impostos ara, aquelles taxes que aprovem ara són aquelles que entren 
en vigor en el moment en què quedi aprovada definitivament, en aquell moment. Per 
tant si hi hagués algun tipus d’impugnació i això ens portés a aprovar-ho el mes de 
gener, si haguessin passat 20 dies, hauríem tingut 20 dies amb els preus de l’any 
passat i la resta amb els preus ja actualitzats d’aquest any, aquest és el verdader 
efecte, no és que si no quedessin aprovades a l’1 de gener haguéssim d’utilitzar els 
preus de l’any passat durant tot l’any. En aquest aspecte hem pensat que en el cas de 
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succeir una cosa d’aquestes no corríem pas massa risc econòmic de deixar 
d’ingressar gaire diners, per tant per això ho hem fet així; i ho hem fet així evidentment, 
ja ho entendran tots vostès, perquè el mes passat encara no teníem ben clar què 
faríem amb aquestes taxes, si les podríem aguantar només amb l’IPC o hauríem de 
fer-hi alguna cosa més. 
Quant al tema dels nínxols que incorporem ara, no és que tingui una pujada d’un 17% 
respecte als que tenien abans, és que és un edifici nou, quan els nínxols es posen a la 
venda, quan es fa un nou edifici es fa el pressupost d’aquest nou edifici, es valora i 
tant costa tant es repercuteix, aquí l’ajuntament no bonifica absolutament res, el que 
costa dividit pel nombre de nínxols és el que surt; l’altre edifici es va fer, no sé quants 
anys fa eh, es va fer durant l’altra legislatura i els costos eren uns, en aquest cas els 
costos han estat aquests i per tant és un edifici nou, no és cap manteniment, és la 
venda de nínxols, un edifici nou i per tant és el preu que surt de repercutir el cost que 
tindrà la construcció de l’edifici entre el nombre de nínxols que té; per tant aquesta és 
l’explicació per la qual hi ha aquest afegit.  
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: agrair la clarificació per part del Sr. 
Casasayas i manifestar que el nostre vot en aquest cas serà favorable. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 19 vots a favor i  2 abstencions 
formulades pels senyors FRANCESC J. ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL 
CARRIEDO, acorda: 
 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula els  recursos  dels municipis  
determinant les facultats de les  corporacions  locals pel  seu  establiment,  ordenació  i 
supressió,  així  com  per  a determinar les quotes tributàries i l’aprovació i modificació  
de les ordenances fiscals corresponents. 
 
Aquest Ajuntament té el propòsit d’introduir determinades modificacions a les 
ordenances fiscals vigents per adaptació a les normes previstes a la legislació vigent i 
les que la pràctica de la gestió realitzada pugui aconsellar. 
   
        Primer: Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances 
fiscals, que imposen, ordenen i regulen taxes, per a l’any 2012:  
 

 

A) Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de 

documents 
 

Article 7è. Tarifa 

 

S’incrementen les tarifes les quals restaran tal i com es detalla seguidament: 

 

EPIGRAF 1. CERTIFICACIONS I INFORMES 
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1.  D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions  i  documents que  integrin un expedient administratiu, 

per cada acord, acta  o document fins a un màxim de dues cares de 

l'escrit...............................................................................................................................      4,11 € 

Per cada cara que excedeixi de dues ..................................................................    1,13 € 

2.  Cèdules i Certificats Urbanístics i a efectes  de  declaració d'obra nova ......    18,74 € 

3.     Tramitació    d'expedients    de    ruïna     d'iniciativa particular  ................  67,48 € 

4.  Formació  o  modificació,  a  iniciativa  privada  de   plans parcials,  plans  especials  i  estudis  de  

detall   d'ordenació volumètrica per  hectàrea o fracció......................................  202,44 € 

5.  Formació  o modificació, a iniciativa privada,  d'estudis  de detall únicament a efectes d'alineacions 

amb rasants o sense  per hectàrea o fracció ........................................................ 134,98 € 

6. Informes de la Policia Municipal lliurats a petició de tercers .........................   22,52 €  

 

EPIGRAF 2. ALTRES MATERIES DE COMPETENCIA MUNICIPAL  

 

1.  Expedició  de targetes per a la utilització de tinença  i  ús d'armes accionades per aire o gas comprimit, 

d'arcs, ballestes  i altres  similars  que, d'acord amb la  legislació  vigent,  sigui competència 

municipal............................................................................................................ 11,23 € 

2.    Fotocòpies   de   documents   municipals   fins   a    mida foli...................   0,23 €  

3. Fotocòpies de plans superiors a la mida foli.................................................   1,86 € 

4.  En  els  canvis de titularitat de  les llicències ambientals, llicències municipals d’activitats recreatives i 

espectacles públics, i activitats sotmeses als règims de comunicació prèvia, correspondrà el 30% de les 

quotes de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions (ordenança fiscal núm. 10). 

5. Autoritzacions de canvis de titularitat de llicències urbanístiques: 5% de la quota satisfeta inicialment. 

6. Bastanteig de poders per a la participació en procediments  de contractació ....    14,98 € 

7. Per l'expedició d'un nou document acreditatiu de la  concessió de  llicència  d'activitat, en els casos de 

canvi de nom  en  els quals  continuï  essent la mateixa persona  (física  o  jurídica) titular de la llicència, 

es satisfarà el 3% de la quota resultant de  l'aplicació  de  la instrucció i tarifes  de  l'Impost  sobre 

Activitats  Econòmiques  corresponent, i, en  qualsevol  cas,  un import mínim de 35,93 € i un màxim de 

1.077,86 €.  

8. Autorització sanitària de les activitats segons normativa vigent .......................    56,65 € 

 

 

B) Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per la llicència 

d’autotaxis i altres vehicles de lloguer 
 

Article 5è. Quota tributària 

 

S’incrementen les tarifes les quals restaran tal i com es detalla seguidament: 

  1.- Concessió i expedició de llicències.................   991,43 € 

  2.-. Autorització per a la transmissió de llicències 

       a) Transmissió "inter vivos":............................   293,74 € 

       b) Transmissions "mortis causa":....................   110,15 € 

  3.-  Substitució de vehicles...................................     110,15 € 

 

 

C) Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per llicències 

urbanístiques 
 

Article 6è. Quota tributària 
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S’incrementen els tipus de gravamen i s’afegeixen dos preus. L’article restarà tal i com es detalla 

seguidament: 

 

La quota tributària se’n despendrà d’aplicar els diferents tipus de gravamen a la base imposable i els preus 

indicats en el següent quadre: 

  

SUPÒSIT BASE IMPOSABLE TIPUS 

OBRES PER LES QUE SIGUI NECESSÀRIA LA 

CORRESPONENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

COST REAL I EFECTIU DE L’OBRA 
1,30% 

MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DE PROJECTES 

L’import mínim a satisfer serà el resultant d’aplicar la tarifa 

establerta per a les modificacions de detall 

DIFERÈNCIA ENTRE EL PRESSUPOST 

INICIAL I EL MODIFICAT.  
1,30% 

LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ COST REAL I EFECTIU DE L’OBRA 0,32% 

LLICÈNCIES PER CANVI D’US VALOR A EFECTES DE L’IBI 0,32% 

PARCEL·LACIONS URBANES VALOR A EFECTES DE L’IBI 1,08% 

PRÒRROGUES DE LLICÈNCIES TAXA SATISFETA INICIALMENT 21,61% 

MODIFICACIONS DE DETALL DE PROJECTES 

APROVATS 

TAXA SATISFETA INICIALMENT 
5,40% 

OBRES MENORS OBJECTE DE COMUNICACIÓ PRÈVIA COST REAL I EFECTIU DE L’OBRA 1,30% 

 
SUPÒSIT  PREU € 

LLICÈNCIES PER DIVISIONS HORITZONTALS  110,00  

CERTIFICAT INNECESSARIETAT DE LA LLICÈNCIA 

DE DIVISIÓ HORITZONTAL O DE PARCEL·LACIÓ 

 
60,00  

 

Article 7è. Garanties 

 

S’incrementen els valors del punt 1., els quals restaran tal i com es detalla seguidament: 

 

1. Com a garantia de la reposició del paviment de les voreres que es  puguin  fer mal bé, o nova 

construcció de la  mateixa  a  les obres d'edificació, o per la realització a la via pública d'obres de 

canalització, instal·lacions i d'altres serveis, els  titulars estaran  obligats  a constituir un  dipòsit  previ  

reintegrable, segons els següents valors: 

- Ferm de terra ..................................  23,42 € per m2 

- Vorera construïda ...........................                 45,00 € per m2 

- Ferm flexible (aglomerat asfàltic) ...                 56,39 €  per m2 

- Ferm rígid (llamborda, formigó) ......                 50,00 € per m2 

- Macadam asfàltic ...........................   41,22 € per m2 

- Llamborda sobre sorra ...................   41,80 € per m2 

- Connexió a claveguera ..................                    435,13 € per unitat 

 

 

D) Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la intervenció 

municipal en les activitats i instal·lacions 

 
Article 6. Quotes 

 

S’incrementen les tarifes del punt 1., i se n’afegeixen de noves. El quadre de tarifes restarà tal i com es 

detalla seguidament: 
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1. S’estableixen les següents quotes fixes per a la prestació dels serveis de cada règim o procediment 

d’intervenció municipal: 

 

a) Activitats sotmeses a autorització ambiental 

amb una declaració d’impacte ambiental     4.042,73 €  

b) Declaració d’impacte ambiental amb una  

autorització substantiva       3.047,58 € 

c) Activitats sotmeses a llicència ambiental 

(annex II de la Llei 20/2009 de 4 de desembre-LPCA-): 

 c.1) Fins a 999 m2      1.617,10 € 

 c.2) De 1.000 m2 fins a 2.000 m2     2.425,65 € 

 c.3) De 2.001 m2 fins a 4.999 m2     4.042,75 € 

 c.4) De 5.000 m2 fins a 9.999 m2     4.851,30 € 

 c.5) De 10.000 m2 en endavant     6.468,40 € 

Amb superfície total superior a 20.000 m2 s’afegirà a l’import resultant de l’immediat 

anterior (de 10.000 m2 en endavant), l’import de 0,10 €/m2 per cada m2 que sobrepassi 

els 20.000 m2. 

d) Règim de comunicació (annex III de la Llei 20/2009): 

 d.1) Fins a 999 m2                       995,13 € 

 d.2) De 1.000 m2 fins a 4.999 m2     1.492,70 € 

 d.3) De 5.000 m2 fins a 9.999 m2     2.487,83 € 

 d.4) De 10.000 m2 en endavant     3.980,52 € 

Amb superfície total superior a 20.000 m2 s’afegirà a l’import resultant de l’immediat 

anterior (de 10.000 m2 en endavant), l’import de 0,10 €/m2 per cada m2 que sobrepassi 

els 20.000 m2.  

e) Segona i següents visites per al control inicial acreditaran 

cadascuna una quota de       110,10 €  

f) Activitats sotmeses a la Llei 11/2009 de 6 de juliol de  

regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives: 

f.1) En règim de llicència municipal               3.731,74 € 

f.2) En règim de comunicació prèvia (art. 124 del Decret  

112/2010 de 31 d’agost)               2.257,92 € 

g) Activitats i instal·lacions innòcues: 

g.1) Entitats financeres i empreses de treball temporal sotmeses 

al règim de comunicació prèvia             1.119,51 € 

g.2) Resta d’activitats i instal·lacions innòcues sotmeses al règim  

de comunicació prèvia: 

 g.2.a) Fins a 149 m2                 559,76 € 

 g.2.b) De 150 m2 fins a 399 m2    671,71 € 
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 g.2.c) De 400 m2 fins a 799 m2    839,64 € 

 g.2.d) De 800 m2 fins a 1.499 m2            1.119,52 € 

 g.2.e) De 1.500 m2 fins a 4.999 m2              1.399,40 € 

 g.2.f) De 5.000 m2 fins a 9.999 m2            1.679,28 € 

 g.2.g) De 10.000 m2 en endavant            2.239,04 € 

Amb superfície total superior a 20.000 m2 s’afegirà a l’import 

resultant de l’immediat anterior (de 10.000 m2 en endavant), 

l’import de 0,10 €/m2 per cada m2 que sobrepassi els 20.000 m2. 

Nota: amb càrregues de foc de risc mitjà o alt, la tarifa serà la 

corresponent per m2, multiplicada per 1,5. 

h) Certificats de compatibilitat urbanística     373,16 € 

i) Activitats  no permanents desmuntables: Circs 

i.1) Amb aforament fins a 499 persones    269,00 € 

i.2) Amb aforament de 500 fins a 749 persones   305,00 € 

i.3) Amb aforament de 750 persones o més    325,00 € 

 j) Altres activitats no permanents desmuntables 

  j.1) Activitat aïllada o única, no mecànica      40,00 € 

  j.2) Fires atraccions (inclou fins a 2 mecàniques)   300,00 € 

  j.3) Fires atraccions (inclou més de 2 mecàniques)   350,00 € 

  j.4) Fires atraccions sense mecàniques    150,00 € 

  j.5) Atracció (aïllada o única) mecànica      60,00 € 

 

 

 

 

E) Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa de cementiri 

municipal 

 
Article 6è. Bases i tarifa 

 

Es crea un nou quadre de tarifes, corresponent als nínxol i cineraris de nova construcció del departament 

“C”, i que restarà de la forma següent: 

 

CONCESSIÓ DE NÍNXOLS 

DEPARTAMENT “C” 

PREU EN EUROS 

PRIMERA FILA 1.956,08 € 

SEGONA FILA 1.117,76 € 

TERCERA FILA 894,21 € 

QUARTA FILA 838,32 € 

CINQUENA FILA 782,43 € 

CINERARIS 278,13 € 
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F) Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per retirada de 

vehicles abandonats estacionats defectuosa o abusivament a la via 

pública 
 

Article 5è. Quotes tributàries 

 

S’incrementen les tarifes, les quals restaran tal i com es detalla a continuació: 

 

1- Enganxament del vehicle       35,63 € 

2- Enganxament i arrossegament de vehicles     89,08 € 

3- Per cada dia d’estada a partir del següent al del dipòsit del vehicle    7,13 € 
 

 

G) Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per prestació del 

servei de la fira comercial i industrial 

 
Article 6è. Quota tributària 

 

S’incrementen les tarifes, les quals restaran tal i com es detalla a continuació. 

 

A més, es canvia en el paràgraf següent al quadre de tarifes, la referència a “Comissió de Govern” per 

“Junta de Govern Local”. 

 

CODI CONCEPTE IMPORT 

6.1.1 M2 D’ESPAI INTERIOR AMB ESTAND 

39,59 € 

6.1.2 M2 D’ESPAI INTERIOR SENSE ESTAND / PER DIA 

1,59 € 

6.1.4 VITRINA 1 x 1 x 0,25 

153,84 € 

6.2.1 ESPAI EXTERIOR FIRA 

2,46 € 

6.4.1 CADIRA DE PLASTIC MO 103 

9,32 € 

6.4.2 CADIRA DIRECTOR  LONA MO 604 

12,18 € 

6.4.3 TAULA RODONA MO 108 

23,18 € 

6.4.4 TAULA DESPATX MO 107 

35,24 € 

6.4.5 TAULA DE CENTRE SOBRE VIDRE MO 124 

28,54 € 



 11 

6.4.6 BUTACA MO 101 

21,74 € 

6.4.7 FRIGORÍFIC MO 115 

64,36 € 

6.4.8 TAMBORET MO 106 

19,68 € 

6.4.9 CENDRER MO 609 

19,48 € 

6.4.10 MOBLE PRESTATGERIA MO 111 

25,34 € 

6.4.11 MOBLE OPUSCLES PORTA MO 130 

20,41 € 

6.4.12 PRESTATGERIA 1 x 0,25 CO 3121 

17,76 € 

6.4.13 PRESTATGERIA LLIBRE CO 3123 

17,76 € 

6.4.14 1 M.L. MOSTRADOR 0,85 x 1 x 0,50 CO3124 

61,16 € 

6.4.15 1 M2 MOQUETA 

4,55 € 

6.4.16 MAGATZEM AMB PORTA CO 37 2 x 2 180,09 € 

6.4.17 MOSTRADOR VITRINA CO 3126 1 M.L. 

 

99,65 € 

6.4.18 MAGATZEM AMB PORTA 3 x 2 CO 38 224,36 € 

6.4.19 EXCÈS DE LLUM PER KW 19,90 € 

6.4.20 EXCÈS ASSEGURANÇA PER CADA 6.010 €   19,75 € 

 

 

 

H) Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la prestació del 

servei de transport urbà de viatgers del municipi de Martorell 

 
Article 6è. Quota tributària 

 

S’afegeixen al punt 6.2 dues situacions més, quedant el redactat d’aquest punt tal i com es detalla a 

continuació: 

 

6.2 Bitllet reduït (majors de 65 anys, menors de 7 anys, 
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pensionistes menors de 65 anys i discapacitats):  0,25 €  IVA inclòs 

 
 

I) Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per l’ús privatiu de 

la via pública i del domini públic 
 

Article 6è. Quota tributària 

 

S’incrementen les tarifes, les quals restaran tal i com es detalla a continuació: 

 

Taxa per l’ús privatiu de la via pública en els mercats no sedentaris 

Drets d’adjudicació del lloc de venda      42,21 € 

Paradistes que munten al MNS de B.Aires (1 mercat)    68,70 € ml/any 

Paradistes que munten 1 parada al MNS de la Vila (ja sigui dimecres o 

dissabte)          68,70 € ml/any 

Paradistes que munten 2 parades a la Vila (dimecres i dissabte)   96,18 € ml/any 

Paradistes que munten 1 parada de fruita i verdura a diari a la Vila   85,68 € ml/any 

Paradistes que munten 1 parada al MNS de B.Aires, a la Vila dimecres 

i a la Vila dissabte (3 parades en total)      133,96 € ml/any 

Duplicat carnet de venedor de MNS           3,61 €/carnet 

 

OVP i aprofitaments del domini públic local amb activitats ambulants (firaires, venedors ambulants, etc.) 

Ocupacions inferiors al mes                  7,35 € per ml. i dia 

Ocupacions superiors a un mes i inferiors a un any    35,086230 € per ml. i mes 

Ocupacions d’un any                    171,436064 € per ml. i 

any 

Ocupacions en períodes discontinus durant tot l’any   0,45 € per ml. i dia 

 

Taxa per OVP amb circs, barraques de fira i festes populars 

Barraques en èpoques de fira i festes populars    Cannon segons conveni 

Circs                 194,942606 € per dia 

Fiança: els circs dipositaran una fiança per a respondre de les  

condicions en que quedin els terrenys on han estat ubicats, així 

com per l’endarreriment en l’abandonament del lloc que ocupen          194,942606 € per dia 

 

Taxa per OVP amb taules, cadires i tendals amb finalitat lucrativa 

OVP en carrers de categoria industrial: 

- Amb taules i cadires     16,92 € mes m2 i any 

- Amb tendals        8,44 € per m2 i any 
OVP en carrers de categoria 1a: 

- Amb taules i cadires      16,07 € per m2 i any 

- Amb tendals         8,05 € per m2 i any 
OVP en carrers de categoria 2a: 

- Amb taules i cadires       14,07 € per m2 i any 

- Amb tendals          7,44 € per m2 i any 
 

Aprofitaments especials mitjançant instal·lació de marquesines a les parades d’autobusos 

Aprofitaments en carrers de categoria industrial    16,90 € per m2 i any 

Aprofitaments en carrers de categoria 1a     16,07 € per m2 i any 
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Aprofitaments en carrers de categoria 2a     14,07 € per m2 i any 

 

Aprofitaments especials i altres OVP no previstes en apartats anteriors 

Qualsevol ocupació o aprofitament de la via pública i/o del domini públic  

local no contemplada als apartats anteriors i no vinculada a l’execució 

d’obres            1,61 € per m2 i dia 

 

Article 7è. Normes de gestió 

 

Es rectifica el redactat del punt 1., el qual restarà de la forma següent: 

 

1. Als efectes de l’aplicació de les tarifes establertes en l’ocupació de la via pública 

amb taules, cadires i tendals amb finalitat lucrativa, així com les tarifes dels 

aprofitaments especials mitjançant instal·lació de marquesines a les parades 

d’autobusos, les vies municipals es classifiquen segons les categories establertes per 

l’aplicació de l’impost sobre activitats econòmiques. Les vies públiques que no 

constin o no apareguin classificades a efectes de l’IAE, seran considerades de la 

categoria més baixa. 
 

        Segon: Sotmetre els documents esmentats a informació pública per termini de 30 
dies, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de  la Província 
i al tauler d’anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions i 
suggeriments. Així mateix, l’aprovació inicial es publicarà a un diari dels de major 
circulació de la província. 
 
Si durant el període d’exposició pública de l’expedient, no es formulen suggeriments ni 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de prendre un nou 
acord. 
 
En aquest supòsit, es procedirà a l’aprovació definitiva de les ordenances, mitjançant 
publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació, així mateix, es procedirà a donar compte a la Subdelegació del 
govern a Barcelona i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva entrada en vigor. 
 
     3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESTABLIMENT DE LES 
TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES, AIXÍ 
COM DE LA SEVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA. 
 
   Es dòna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de novembre de 2011. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest cas sí que fem, estem fusionant 
una sèrie de taxes que ja existien, les taxes que ajuntem i per tant en el text de la taxa 
que aprovarem hi ha una disposició derogatòria que normalment no hi solen ser però 
en aquesta sí perquè desapareixen una sèrie de taxes. Estem ajuntant la taxa núm. 
15, reguladora de la publicitat als mitjans de comunicació; la núm. 16, que és la 
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prestació del servei de guarderia; la núm. 18, que és la prestació de servei de tipus 
cultural i recreatiu; la 19 que és la d’utilització dels equipaments i dels serveis 
esportius, i la 21 que és la taxa pel servei del Centre de dia per a la gent gran. Per tant 
el primer que estem fent és refondre 5 taxes en una de sola. Quina diferència hi ha 
entre els impostos i aquestes taxes del servei d’atenció a les persones?. Les taxes 
aquestes de serveis d’atenció a les persones corresponen a un servei que dóna 
l’ajuntament, és un servei que no és obligatori per a l’ajuntament i que el gaudeixen en 
general la gent del poble.  
En aquesta ordenança fiscal hi ha les 5 taxes aquestes que hem fusionat i n’hi ha 3 
que pugen l’IPC: la publicitat en mitjans de comunicació, la taxa de la gent gran i les de 
tipus cultural i recreatiu. Hi ha una 5a taxa que és la d’esports, que ja saben vostès 
que la taxa d’esports tenia uns preus per a la gent de Martorell bonificats respecte uns 
preus molt més alts per a la gent de fora de Martorell, en aquest cas hem tingut, vostès 
ja saben com va anar l’assumpte, hem hagut de treure aquests preus més alts que hi 
havia per a la gent de fora de Martorell, i a més hi hem afegit una sola línia en la taxa 
en els preus d’utilització del CIES. Vostès recordaran que vam aprovar una taxa que 
deia que depenent de fins a quina hora podies entrar el preu anava variant. Si entres 
fins a les 8 tens un preu, fins a les 12 un altre, i a més quan vam aprovar aquesta taxa 
ens vam comprometre a revisar-la en funció de les experiències que anéssim tenint, i 
ens fixàvem que la revisaríem al cap d’un any segurament o com ho veiéssim, 
almenys la meva idea era esperar un any. Què ha succeït?. Ha succeït que ens 
trobem que els senyors i senyores que tenen feina, que estan treballant i que 
apleguen, treballen amb jornada partida i apleguen a partir de les 6 de la tarda, es 
veien obligats a agafar una tarifa més elevada que els senyors i senyores que treballen 
de torn de tarda. Vam dir que això ho havíem d’arreglar d’alguna manera i per no 
desvirtuar una mica el sistema aquest que feien servir d’entrar fins a tal hora i anar-ho 
acumulant, hem creat una quota que és la d’accés de dilluns a divendres a partir de les 
19,30; és a dir, un senyor, com jo, que treballés de matí i tarda i volgués anar al CIES, 
i volgués anar-hi a partir de les 7 de la tarda estaria pagant 41 euros; d’aquesta 
manera i només podent fer-lo servir des que aplega de treballar, hem fixat a les 19,30, 
fins al final del dia només en pagarà 36, és una mica posar en solfa aquestes taxes 
que vam posar, i facilitar que el que treballa amb jornada partida i només té oportunitat 
d’anar-hi a última hora de la nit doncs hagués de pagar per tot el dia. 
Finalment l’última i més important és la taxa per prestació del servei de la llar d’infants; 
en aquest cas l’increment és un increment alt, és un increment alt en percentatge, ja 
veuran vostès. Hem apujat en els preus d’aquesta taxa de llar d’infants, els preus els 
hem apujat un 20%. Per què ho hem fet així?. Hem apujat un 20% perquè les llars 
d’infants, com tots vostès saben, de tota la vida són molt deficitàries; llavors arriba un 
moment que l’ajuntament no va tan gras com anava altres anys, ja saben vostès que 
tots els ajuntaments estan passant problemes econòmics, el nostre si no prenem 
mesures també passarem problemes econòmics, afortunadament estem en una 
situació que no és que sigui una situació molt bona però almenys no és una situació 
tan precària com altres ajuntaments que ja veiem que surten a la premsa. Per tant en 
aquest cas el que hem fet ha estat adequar la taxa de la llar d’infants, adequar-la 
momentàniament als costos que van tenint, de manera que es vagin apropant els 
diners que paguen les famílies, es vagin apropant al 33%, que és aquella xifra màgica 
que dèiem que els usuaris dels serveis dels ajuntaments havien d’arribar 
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aproximadament al 33%, com a mínim al 33% del seu cost i el 66% restant les altres 
administracions en aquest cas Generalitat i ajuntament.  
Per tant en aquest cas proposem en aquest Ple l’aprovació d’aquesta taxa de les llars 
d’infants amb un increment que és el que els hi he comentat abans. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: des que dilluns passat vàrem fer les 
informatives sobre aquest tema i la reunió que havíem tingut abans se m’han anat 
generant diversos maldecaps. El primer maldecap que he tingut important era el de 
determinar taxa versus preu públic, o taxa que sent un tribut per al nostre benefici 
privat d’un bé públic perquè l’administració ens dóna aquest servei; o els preus públics 
d’aquestes prestacions pecuniàries que es donen a una entitat pública per serveis o 
activitats que també es realitzen per part del sector privat, això és un maldecap que un 
novell a l’ajuntament li costa discernir. Però el segon maldecap era el de fer-nos la 
pregunta de si realment teníem capacitat discriminatòria del què és un o què és l’altre, 
perquè clar moltes vegades l’interès, el bé comú i tot això ratlla una mica una cosa que 
no és precisament objectiva. En un entorn tan advers la voluntarietat de molts serveis 
que mai s’havien qüestionat s’han de començar a plantejar seriosament: el tema de 
l’escola bressol, el tema dels idiomes, la música, un gimnàs, el tema de l’amateurisme 
en l’esport; però clar, tot i així no és el mateix una escola d’idiomes que una llar 
d’infants, una escola bressol entenc que ha de tenir un tractament o un interès molt 
diferent a una escola d’idiomes, quan hi ha una activitat privada i suficientment 
adequada a les necessitats del municipi, potser estem capant emprenedors que la 
volen fer perquè l’ajuntament ja està fent aquesta activitat. El segon maldecap era 
aquest: realment tenim aquesta capacitat discriminatòria del què és una cosa o és 
l’altra?. El tercer maldecap que se’m va ocórrer és: aquí què decidim i en base a què 
ho decidim?. Perquè, com diu vostè Sr. Casasayas, aquí tot el que veig en aquesta 
casa és deficitari i fins a cert punt ho puc entendre; però clar quina decisió prenem 
quan vostès ens ho presenten absolutament tot rossegat?. Què podem aportar si 
vostès qualsevol cosa que ens presenten és simplement la síntesi?, nosaltres només 
tenim números globals, si volem aportar alguna cosa, si volem fer algun procés analític 
ho tenim fotut, perquè tal com ens van presentar en el primer Ple d’aquesta legislatura, 
els números del PMSAPM o tot el que han anat presentant és molt concís, és a dir, la 
presa de decisions se’ns fa difícil. Maldecap núm. 4 i últim: clar vostès què fem?. 
Proposta d’IPC, un increment d’un IPC o una proposta d’un increment del 20 %. Miri, si 
ni sabem els costos reals d’explotació; per exemple no coneixem les projeccions 
d’ocupació que tindran les instal·lacions, no sabem les ratios de morositat, no podem 
preveure les evolucions dels hàbits i les costums dels nostres convilatans. Les escoles 
bressol, les llars municipals en uns anys, i això ho hem vist tots els que tenim canalla i 
els hem portat a l’escola, els menjadors estan tenint una ocupació, una infrautilització 
de les instal·lacions del menjador, la gent se’ls emporta a casa, no els deixen allà. Tot 
això no ho he sabut veure amb aquests números que vostès ens presenten, no ho he 
sabut veure. Llavors, clar, davant de la vostra manifesta incapacitat de facilitar quan 
se’ls hi demana qualsevol tipus d’informació, la nostra manifesta capacitat de 
posicionar-nos políticament en contra. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: referent a aquest punt des del grup municipal 
del partit Popular també volem manifestar una mica, en la línia del que comentava el 
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nostre company, que llàstima que s’hagi de votar tot en un conjunt; perquè clar quan 
parlem d’aquesta aprovació provisional de l’establiment de les taxes per a la prestació 
de servei d’atenció a les persones, estem ajuntant serveis que els podríem distingir 
com a plaer o hobi com pot ser una escola de música, o educatiu com pot ser una 
escola d’idiomes, amb serveis bàsics com és la llar d’infants, inclús podríem ficar en 
aquest aspecte l’esport, hi ha gent que fa esport per plaer i gent que fa esport per 
salut. Nosaltres, des del grup municipal del partit Popular, no entenem que enguany 
s’hagi de pujar un 20% el que és el preu d’una llar d’infants; nosaltres entenem que en 
èpoques com aquesta s’ha d’ajustar costos, això ho fan no només els ajuntaments ho 
fan totes les empreses, però sí que entenem que és un servei que l’usuari moltes 
vegades no pot triar, ho ha de fer a la força, és a dir, qui té canalla ha de deixar el nen 
o la nena a la llar d’infants. Per contra evidentment qui fa música ho fa per formar-se, 
perquè vol, o qui fa idiomes, llavors nosaltres volem manifestar que considerem just 
que se’ls hi doni el mateix tractament. Clar aquest any s’ha hagut d’apujar, l’any passat 
es van congelar no es van apujar les escoles bressol, bé, és cert que era any electoral 
però això tampoc ha d’influir en el sentit que clar aquest any s’ha apujat i tampoc 
queda clar si es tornarà a apujar durant aquesta legislatura, perquè estem parlant 
d’una quantitat important. 
Tampoc estem del tot d’acord, tot i que no és una mala opció aquesta que ens ha 
comentat el Sr. Casasayas d’una quota de 36 euros, per a tots aquells usuaris del 
CIES que vagin a partir de dos quarts de 8 de la tarda, però també entenem que és 
discriminatori degut sobretot que Martorell és una ciutat industrial per a qui té feina i 
molta gent fa treball a torns, és a dir, una persona que vulgui anar al gimnàs i que faci 
una setmana de tarda, una setmana de matí, una setmana de nit, no sé fins a quin 
punt podria acollir-se a aquesta quota i tot i així ens continua semblant una quota cara, 
tenint en compte que l’oferta que hi ha en gimnasos privats és més econòmica. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: bastant temps abans de l’estiu ja ens van 
comunicar o vam parlar informalment que hi havia la intenció de fer una gran 
modificació relacionada amb els preus, amb les taxes, que afectaven al Patronat 
municipal de serveis d’atenció a les persones. Nosaltres en aquell moment els hi vam 
dir que estàvem disposats, entenent la situació econòmica, estàvem disposats a poder 
seure i parlar per intentar consensuar una proposta amb el major consens possible, 
entenent que són qüestions complicades de treballar, però també els hi vam dir que si 
això es tirava endavant que poguéssim tenir prou temps per poder-ho fer i per poder 
arribar a aquest acord i a aquest consens. No ha estat així com en altres ocasions, i, 
com deia el company d’Esquerra Republicana, ens hem trobat amb una proposta ja 
bastant mastegada i bastant decidida i sense gaire marge de modificació. A diferència 
d’altres ocasions, com en el punt anterior que el nostre posicionament davant 
d’increments impositius relacionats amb l’IPC, en aquesta ocasió, com deia el mateix 
regidor d’hisenda, es plantegen modificacions que van més enllà, bastant més enllà de 
l’IPC, no només des del punt de vista quantitatiu sinó des del punt de vista qualitatiu, 
perquè per exemple s’eliminen moltes bonificacions en bona part dels diferents 
serveis. 
També coincidint amb algun company que ho ha dit anteriorment, pensem que la 
tramitació i la documentació que ens aporten, que hi ha a l’expedient, per proposar 
aquesta pujada realment ens ha sorprès perquè és molt pobre, veiem un informe 
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econòmic que no mostra res ni justifica res; com deia el regidor Bargués, no hem 
pogut veure amb aquest informe, tot i que el mateix director del patronat ens va dir que 
ens passaria aquesta informació, no hem pogut veure realment quant costen els 
serveis, quin és aquest dèficit que ens planteja això, documentalment no està provat, 
diguéssim, ni demostrat amb l’expedient d’aquest punt. 
D’altra banda sorpreses que hem tingut mirant la proposta és que amb el cas dels 
preus esportius del CIES, ja ho ha dit el regidor, s’elimina aquesta bonificació que 
s’aplicava a les persones empadronades a Martorell, per tant entenem que totes les 
persones pagaran el mateix, diguéssim, visquin a Martorell o no hi visquin. Per tant no 
entenem aquella justificació vàlida de fa pocs mesos com és que ara no té explicació,  
i més tenint en compte, com ha dit el regidor d’hisenda, que aquests preus del CIES es 
van aprovar, nosaltres hi vam donar el nostre recolzament, també valorant que s’havia 
inclòs aquesta opció de modificació; ens trobem ara que es modifiquen aquests preus, 
que es modifica aquesta ordenança i que tampoc ens han dit res, diguéssim, per tant 
tot plegat ens ha sorprès força.  
D’altra banda, després d’haver tingut la breu ocasió de poder plantejar les nostres, una 
mica el nostre parer en relació a aquesta modificació, no hem vist com a mínim cap 
resultat, no s’ha aplicat entenem cap de les nostres propostes, principalment, ja ho 
hem dit en el punt anterior, quan plantejàvem, i ja ho fèiem abans de l’estiu, que 
tinguéssim l’ocasió de poder treballar una modificació que tingués en compte aquesta 
certa tarifació social, que entenem que és justa i més amb els temps que corren, tenint 
en compte que possiblement, i això ens ho imaginem perquè a l’informe econòmic no 
ho veiem. Possiblement sí que calgui, sí que hi ha d’haver modificacions en les 
balances, és a dir, els esforços que estan fent l’ajuntament, la resta d’administracions, 
els usuaris en els serveis que s’estan oferint, serveis que no són obligatoris, però en 
qualsevol cas ni tenim les xifres que demostrin, que ens il·lustrin sobre aquestes 
diferències, ni tampoc veiem que s’apliquin criteris que no siguin lineals, és a dir, que 
no afectin a tothom per igual sinó que es tinguin en compte les situacions de renda de 
cada una de les famílies. 
El nostre posicionament evidentment serà contrari, tot i així seguim tenint l’oferiment a 
sobre de la taula per poder treballar aquest tema però d’una manera seriosa, sense 
perdre el temps; és a dir, no cal que perdem el temps ningú. Si hem de treballar 
conjuntament per arribar a algun lloc fem-ho, sinó ni perdin el temps vostès ni el 
perdem nosaltres. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: nosaltres, en relació a aquest punt de l’ordre 
del dia, potser la taxa que més mal ens fa o que més en desacord estem precisament 
és la que regula els nous preus dels serveis que tenen a veure amb la llar d’infants, i 
realment aquesta pujada d’un 20% en un servei que considerem d’un caràcter molt 
necessari, que dóna cobertura als nanos de 0 a 3 anys, que sabem que molts pares i 
mares es veuen obligats a tenir un servei de qualitat, precisament perquè els seus fills 
puguin ser atesos i que puguin anar a la feina, els que la tenen evidentment perquè 
desgraciadament cada vegada minva, però això també obliga que la temporalitat i les 
condicions laborals són menys estables, jo crec que precisament és un d’aquests 
serveis els de les llars d’infants on més s’ha d’apostar. Nosaltres estem d’acord amb 
que els serveis no tenen perquè ser deficitaris, no haurien, i la nostra obligació 
d’alguna manera és que mica en mica es vagi corregint aquesta situació. Si nosaltres 
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tinguéssim la sensació que pujant un 20% aquestes taxes rebríem millor qualitat doncs 
no tindríem cap problema, però creiem que no és així, nosaltres creiem que, clar, 
parlem que això genera dèficit però la següent reflexió es: per aquesta regla de tres 
per què no plantegem quant dèficit genera o generarà el centre esportiu d’esport i 
salut, i el que és la seva necessitat o prioritat?. Per què no valorem si de cada 3 flors 
de la rambla de les Bòbiles 2 les portin els veïns i l’altra la posi l’ajuntament?. Per què 
no valorem quanta gent treballa en mitjans de comunicació per donar cobertura a tota 
l’obra d’un equip de govern, o quanta gent té a veure amb el tema de la comunicació?. 
Evidentment ja no podem parlar tant d’inauguracions però sí que jo crec que és un 
tema de prioritats, és un tema estrictament de prioritats. Mirin, s’ha de tenir memòria, 
és cert que els temps no són els mateixos i que estem en una situació econòmicament 
complicada, però s’han de tenir prioritats i les escoles bressol haurien de ser una, i 
més quan està claríssim que la incorporació d’una família, en aquest cas les dues 
persones o monoparental fa que ens dediquem en general molt temps a la feina, 
llavors nosaltres creiem que aquesta no és una bona mesura. Valorem que la resta de 
taxes estiguin pujant entorn l’IPC, un 3,20%, però no ens agrada gens aquesta pujada 
del 20% en aquestes taxes.  
Nosaltres no fa gaire temps vam estar parlant que el que no volíem és que la gent 
s’hagués de rascar la butxaca més del necessari, la situació és prou complicada com 
perquè encara haguem de pujar aquestes taxes un 20%, en aquest cas la de les llars 
d’infants, haurien de tenir un altre tipus de sensibilitat i més en els temps que corren. 
Jo crec que amb això, i potser és una suposició, el que estem intentant corregir és una 
situació que ens ve vinguda, en aquest cas per un govern de la Generalitat liderada 
per Convergència i Unió, que el que l’any passat va provocar és que on abans 
s’aportava una quantitat a les llars d’infants que era de 1.800 euros ara s’aporta 1.600, 
i això vol dir que els ajuntaments deixen d’ingressar un 11% respecte al què són les 
places habituals, i nosaltres, en aquest cas l’ajuntament el que ha decidit és, bé, quan 
es va prendre aquesta decisió acceptar-la, i ara el que fa amb aquesta proposta de 
revisió de taxes és traslladar d’alguna manera aquesta situació a la butxaca dels 
ciutadans. Nosaltres creiem que no és el camí i per tant el nostre posicionament serà 
negatiu en relació a aquest punt de l’ordre del dia.                                                
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: aquest és un punt que a ningú, cap de les 
persones que estem aquí en el consistori voldrien fer-ho, això ja ho entendran, ningú 
voldria fer-ho però arriba un punt que la situació no és la millor que hauria de ser i per 
tant s’han d’anar adaptant les despeses als ingressos, i la gent s’ha d’anar acostumant 
a pagar el què costen les coses. 
En el cas de les llars d’infants tenim aquí una informació dels preus d’una sèrie de llars 
d’infants que estan, totes elles estan a dintre d’un grup de llars d’infants pilotat per la 
Diputació. En aquests preus veiem que la llar d’infants de Martorell, de tots els pobles 
que apareixen aquí, és la tercera més barata, només estan per sota Vacarisses, que 
està per sota 9 euros, nosaltres estem parlant de 107 euros abans de la pujada i ells 
estan parlant de 98, però per acolliment tant de matí com de tarda cobren 20 euros 
que nosaltres no cobrem. Per tant en realitat el cost que els hi representa pels senyors 
de Vacarisses, tot i que el preu nominal és una mica més baix en realitat és més alt, i 
la segona és la de Manresa que en el mateix cas també cobren per acolliment 37,06 
euros per acolliment i nosaltres no ho cobrem. Si ho mirem així veiem que de totes 
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aquestes que n’hi ha 50 de poblacions, 50 poblacions, la llar d’infants de Martorell és 
la més econòmica. Quins preus apareixen aquí?. Per exemple Abrera, això està 
comparat amb l’any passat eh abans de pujades, nosaltres 107 euros; Abrera 141,42; 
Argentona 155, els decimals ja no els dic eh; Badalona 122; Balañà 145, repeteixo, 
nosaltres 107; Barberà 163; Castellvell i el Vilar 130; Castellbisbal 150; Castelldefels 
134, nosaltres 107, repeteixo; Cerdanyola del Vallès 183; Collbató 153; Cornellà 140; 
Caldes de Montbui 151; L’Hospitalet 135; Igualada 113, però aquests paguen més 
mesos que nosaltres; La Llagosta 115; Lliçà de Vall 147; Llinàs del Vallès 155; Malgrat 
de Mar 140; Manlleu 166; ara ve Manresa i Martorell que ja els hi he explicat, 
Masquefa 120; Mataró 136; Molins de Rei 180; Montcada i Reixac 162; Parets del 
Vallès 159; Prat del Llobregat, comunista de tota la vida, 124; Ripollet 188; Rubí 188; 
Sabadell 136; Sant Boi de Llobregat 139; Sant Esteve Sesrovires 134, estan aquí al 
costat aquests; Sant Feliu de Llobregat 140; Sant Llorenç d’Hortons 179; Sant Pol de 
Mar 128; Sant Vicenç dels Horts 142; Santa Perpètua 148; Santa Maria de Palau 
Tordera 154; Terrassa 172, insisteixo eh, nosaltres 107; Viladecans 151. Per tant 50 
pobles, 50 pobles dels quals tots, tots estan per sobre de Martorell abans de la pujada, 
inclús després de la pujada, aquesta que estem proposant, dintre d’aquests 50 pobles 
seguim sent una de les llars d’infants més econòmiques de la xarxa aquesta de llars 
d’infants.  
Per què ens ve la pujada ara?. Si l’ajuntament i aquest equip de govern veiés que hi 
ha la possibilitat d’anar mantenint preus els mantindríem, nosaltres confiàvem amb les 
paraules del tripartit, quan estaven governant a la Generalitat i governaven aquí, que 
deien: durant aquesta legislatura, manava el Maragall, les llars d’infants seran 
gratuïtes per a tothom, i això apareix en una acta que tots vostès, els que ja estaven 
aquí l’ajuntament: el Sr. Gómez, el Sr. Arqué, el Sr. Arpal, vam sentir-ho dir al Sr. 
Benaiges quan manava el tripartit a l’ajuntament i manava el tripartit a la Generalitat. 
D’això què?. Res, d’això res, es van omplir la boca a dir-ho però res, de res, de res, 
“cero patatero” que deia aquell.  
Per què ho fem ara?. Perquè arriba un punt que la diferència és tan gran, els pares 
estan pagant avui dia el 18% del cost, aproximadament eh, perquè clar em diuen: és 
que els costos no els veiem prou clars. A veure, si a mi em diuen: és que vull veure els 
costos acurats. Els costos acurats què vol dir?. El cost directe, directes més indirectes, 
directes més indirectes fixes, quins costos?. Si només amb els costos directes ja 
estem amb un 18%, ja estem amb un 18 %, només amb els directes eh i això ho 
hauran pogut veure.  
Jo entenc que el Sr. Gómez, perquè ja ens ho va fer una altra vegada, per molt que 
vegi números no se’ls cregui, perquè el Sr. Gómez no es creu les coses. Jo recordo 
quan vam parlar de la piscina d’aquí la Vila la legislatura passada, li deia: no es 
preocupi que l’any que ve farem la piscina aquesta. Si no ho veig no m’ho crec, si no 
ho veig, Escolti’m creguim, que li dic jo, que li prometo. Si no ho veig no m’ho crec. 
Pam, piscina feta. I vostè no s’ho va creure, ara ja ho entenc que passi el mateix. Que 
jo li dic: escolti’m el dèficit és aquest, hi ha uns números que diuen que hi ha un dèficit. 
Jo sóc un home eminentment pràctic i a mi m’és igual que el dèficit sigui d’un 80 o d’un 
84, que m’és igual això, arribar a dir si és un 80 o un 84 no té efecte, és que no té cap 
importància. Està per sobre el 50?. Hi tant que està per sobre el 50, hauria de ser el 33 
eh. Sap com afecta aquesta pujada del 20% de la tarifa?. Afecta únicament amb dos 
punts: del 18% que estan pagant ara les famílies, pagaran el 20% del cost; i si a sobre 



 20 

li endinyéssim aquí costos indirectes, que n’hi ha, que n’hi ha, encara seria més gran 
el dèficit que donen les llars d’infants. Si les llars d’infants, i a mi ja m’agradaria això 
eh, perquè jo a la meva època de públiques pràcticament no n’hi havia; si les llars 
d’infants fossin, com diuen vostès, un servei bàsic, espero que els partits grans: 
Socialistes que manaven fins ara o PP que mana a partir d’ara, les introdueixin dintre 
de l’ensenyament i siguin gratuïtes per a tothom, ho aplaudirem, nosaltres ho 
aplaudirem, ara, els Socialistes no ho han fet ni per “asomo” i el PP ja els hi dic jo que 
no ho farà ni per “asomo”, entre altres coses perquè avui dia la crisis colpeja a totes 
les administracions, apart de les famílies que també i a les empreses, colpeja a totes 
les administracions. 
Una vegada explicat una mica on ens situem amb aquests preus els hi diré què 
representa la pujada al que paga més, al que paga més; el que paga més que és la 
jornada complerta paga 107 euros i passarà a pagar 127, si no recordo malament. Si 
estem apujant, que ja ho sé eh que apujar sempre és lleig eh, ja ho sé, però estem 
apujant un euro al dia, un euro al dia, això és el que estem apujant i que si poguéssim 
no ho faríem eh, un euro al dia, menys del que val un cafè al dia. Sí que és un 20% 
però és un euro al dia, comptant que els mesos tinguin 20 dies que en tenen més. Per 
tant poden explicar-me el que vulguin, poden justificar el que creguin convenient, però 
entenc que la pujada aquesta que estem proposant és una pujada que no és 
desmesurada, no és desmesurada, és una pujada que si tinguéssim la possibilitat de 
no fer-la, igual que les que vindran després, amb les taxes que parlarem després, si 
tinguéssim la possibilitat doncs evidentment que no la faríem; però el que no em poden 
dir, perquè no hi ha uns costos acurats a l’euro, és que no poden entendre com 
funciona això, si aquí li poso els morosos Sr. Bargués, si aquí li poso els morosos el 
dèficit és més gran, ja ho entén això oi, si n’hi ha que no paguen el dèficit és més gran, 
però ja li poso que paguessin tots que normalment sempre n’hi ha algun. O si aquí li 
posés algun cost d’aquests indirectes encara seria més gran el dèficit, per tant no em 
diguin això quan ja veuen el què cobrem respecte al què s’està pagant només amb 
nòmines, és que només amb nòmines ja hi ha una diferència brutal. 
L’altra cosa, a mi els discursos del Sr. Gonzàlez Abad ja em fan posar vermell a mi i 
tot, perquè tenir la barra de dir el què diu quan a la Generalitat el senyors del PSC, 
governats pel tripartit, han deixat un dèficit del 4,2%, i a Madrid encara diuen: escolti’m 
que l’han de rebaixar més aquest dèficit, que s’ha de rebaixar més; però què s’han 
cregut, què s’han cregut. Han destrossat el país, han destrossat les finances de la 
Generalitat i a sobre encara em parlen que la Generalitat amb vostès donaven 600 
euros per a les llars d’infants i ara en dóna 460, per favor, vergonya els hi hauria de 
donar deixar com han deixat el solar, perquè ara ja només és un solar, de la 
Generalitat, vergonya, i a sobre fan demagògia parlant d’aquests temes. Per tant no 
me’n parli d’això, parli si us plau dels forats que han deixat a la Generalitat, parli si us 
plau de que gràcies a vostès l’any que ve la Generalitat haurà de pagar 6 milions 
d’euros al mes d’interessos, perdó, diaris; aquest euro que pugem a cada nen i cada 
dia de la llar d’infants la Generalitat han paga 6 de milions d’euros, per la bona gestió 
del tripartit, per la bona gestió sobretot del partit dels Socialistes que a sobre té la 
barra de dir-ho d’aquesta manera. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: Sr. Casasayas després de sentir-lo alt i clar a 
tots aquests plens, sincerament m’esperava molt més de vostè. Pensen vostès que 
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amb aquesta pujada del 20% arreglaran potser algun problema?. Això que ens acaba 
de fer aquí a tots nosaltres, aquesta lliçó de comparativa amb 50 pobles de la 
província del preu de la llar d’infants, això és una irresponsabilitat, això és una 
irresponsabilitat a no sé que a vostè li agradin les xifres màgiques, perquè clar aquí el 
sospitós és que ara ens apugen un 20% a les escoles bressol i ens apugen un 20% 
després també a l’escola de música, i les pujades són aquestes, o és IPC o un 20%. 
Permeti’m que li digui que la sensació és la mateixa que tenia abans, és de feina mal 
feta perquè potser hauria de ser un 8, un 65 o un 90% la pujada, i això em sembla que 
és un defecte que tenen, vostès no s’acaben de creure això que estan fent, no 
s’acaben de creure o no s’acaben d’acostumar a escoltar l’altra gent, perquè ningú 
d’aquesta taula, cap dels partits polítics representats avui en aquesta taula els hi 
estava dient res d’això, si tots estem buscant el mateix, tots volem la màxima eficiència 
d’aquesta administració pública que és la nostra, és el nostre municipi. Jo no li 
discuteixo si un 20 és car, no li he dit en cap moment, al revés, jo li he dit que 
m’hagués agradat veure, entrar a la cuina i dir si aquest 20% era realment la pujada 
real que tocava, perquè potser tocava un 40% i jo l’hagués recolzat, però clar si ens 
ensenyen el pastís i no ens ensenyen com el fan, escolti, li repeteixo, el posicionament 
nostre evidentment és contrari. 
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: molt breument. Després de sentir el Sr. 
Casasayas, clar, des del grup municipal del partit Popular arribem a la conclusió que 
aquí si en un servei car podem haver-lo apujat l’any passat, es va congelar, potser 
l’any passat no interessava. És evident que potser hi ha 50 pobles que tenen una llar 
d’infants més cara, però segur que no trobarà 50 pobles amb el gimnàs més car que 
Martorell, també s’ha d’intentar i nosaltres ho hem comentat d’optimitzar, és a dir, 
podíem haver-nos estalviat aquesta pujada a les llars d’infants, i jo ho dic, és a dir, no 
hagués passat res si s’hagués pujat per exemple: música, altres temes. Nosaltres ho 
pensem, és a dir, potser no estem en època per pagar classes particulars de piano a 
ningú, i si no hi ha diners per fer piano que facin pandereta, és a dir, anem a optimitzar 
recursos, hi ha una cosa que és la primera necessitat i qui té canalla doncs ho veu, qui  
a la força ha de deixar el nen a la guardaria doncs arriba. Després diu el Sr. 
Casasayas que potser els governs grans som els culpables, jo no parlaré dels demés 
però els partits grans potser els responsables i que si no és perquè nosaltres no volem 
és perquè s’ha de pagar. Parlem una altra vegada d’optimitzar recursos, avui surt en 
un mitjà de comunicació que el seu govern a la Generalitat, el dels millors, ha atorgat 
una subvenció de 2 milions d’euros a un mitjà de comunicació, per exemple aquests 2 
milions d’euros doncs evidentment es podien també emprar en altres punts que són 
més necessaris com per exemple aquest que estem tractant o les 45 ambaixades que 
té Catalunya al llarg de tot el món. 
Bé, nosaltres no entrarem en discussions sobre qui ha governat millor, qui ha governat 
pitjor, qui ha fet més deute, qui ha fet menys deute, però en qualsevol cas encara que 
em donin la lletania de pobles que si és més car, que si és més barat, nosaltres no  
estem d’acord amb que s’hagi d’apujar un 20 % el preu de la llar d’infants. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: diu que el Prat és comunista de tota la vida, jo 
dubto molt que el camarada Tejedor digués que Martorell és de dretes de tota la vida, 
en tot cas és una opinió seva. Hi ha varies qüestions que, i vostè crec que les ha 
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situat, ha situat la discussió en el plànol polític diguéssim i no tant en el tècnic o en 
l’econòmic, a més a més em sembla correcte perquè aquí en tot cas el que decidim 
cadascú és cap on volem dirigir els recursos que l’ajuntament té, jo crec que aquest és 
el tema principal. Vostès que tenen majoria absoluta, i ho parlàvem abans, poden 
decidir i així el joc democràtic els hi dóna tot el recolzament, el que vulguin perquè no 
necessiten l’opinió de ningú altre per fer-ho, i en aquest cas han decidit tirar endavant 
una proposta determinada, en aquest cas amb aquestes pujades. Però aquesta 
necessitat, diguéssim, que els usuaris aportin més diners, en el cas concret per 
exemple de la llar d’infants ve provocada perquè hi ha menys aportació, o en part 
perquè hi ha menys aportació de la Generalitat de Catalunya al servei; i en qualsevol 
cas el que li toca a l’ajuntament és decidir cap on volen posar més o menys diners dels 
pocs o molts que tinguin. En aquest cas vostès decideixen que no destinaran tants 
proporcionalment parlant com en destinaven a les llars d’infants, i aquí trenquen una 
trajectòria que jo crec que aquí en aquest consistori tothom hem reconegut d’un suport 
històric i molt important sempre a les llars d’infants, i entenien fins ara que era amb 
una ideologia molt marcada que educació és inversió, no és valoració de dèficit o 
despesa sinó que estaven invertint amb educació, i en aquest cas amb una educació 
no reglada, no obligatòria però amb un esforç molt important per part de l’ajuntament, i 
aquí avui jo crec que trenquen una mica aquesta decisió que sempre han pres i això 
ens preocupa. Perquè a més a més ens venien la pujada com la pujada del Canal 
Plus, un euro al dia, bé, potser seria un bon eslògan no?. Clar també és cert que vivim 
en una època que la gent no pot ni pagar-se el Canal Plus, per tant hem de veure com 
ajudem o no a les famílies amb aquells serveis com aquest, que enteníem o entenem 
que el plantegem com una inversió i no pas com alguna cosa secundària. 
Una altra cosa que ens sorprèn del seu posicionament i entenem que és vostè el 
portaveu en matèria econòmica d’aquest equip de govern i li toca defensar aquest 
punt, però ens estranya molt que el defensi tenint en compte la documentació que hi 
ha aquí i la informació que ens donen, ens estranya molt. Jo estic convençut que en la 
seva empresa si un treballador seu li planteja un informe econòmic com aquest no 
l’accepta, estic convençut, un informe econòmic a més a més que no l’ha fet ni la 
Intervenció d’aquest ajuntament, l’han fet en aquest cas els serveis tècnics del 
Patronat municipal. Per tant ens estranya que defensi tant, entenem que ho ha de fer 
perquè li toca fer-ho, però que defensi tant aquesta decisió quan no està recolzada 
tècnicament, creiem, de manera adequada; per tant, i ho dèiem al principi, no té ni cap 
ni peus una mica tot plegat, creiem, i és el nostre posicionament polític, que no està 
prou justificada perquè creiem que si realment, i això ho hem dit des del primer 
moment, si realment els números són com són, i ens hi hem de posar tots, i ens hi 
hem de remangar tots a veure d’on poder tibar una mica, fem-ho però amb una mica 
de criteri, el mateix director del Patronat ens deia que ens enviaria tota aquesta 
informació perquè ho poguéssim veure, no ens ho han enviat. Per què no ens ho han 
enviat?. O perquè no han volgut o perquè no hi és, no ho sabem, però aquest informe 
econòmic financer que hi ha a l’expedient no creiem que sigui prou justificatiu de res, i 
a més a més pensem, com dèiem, que és una pujada socialment injusta, planteja 
pujades molt importants amb un servei com el de les llars d’infants i, com dèiem, 
tothom hi ha donat suport aquí sempre; no planteja, per exemple, bonificacions o 
elimina bonificacions que abans hi eren per determinades circumstàncies i, sobretot, 
no planteja un criteri de justícia de renda, diguéssim, que pagui més qui més té si 
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realment hem de recaptar més diners dels usuaris fem-ho d’una manera que qui més 
pot aportar ho faci i qui menys pot aportar no ho hagi de fer, i tot això provoca que no 
veiem clar ni la justificació de la proposta, ni que la solució que vostès aportin estigui 
d’acord amb el que nosaltres pensem i que ja els hi vam traslladar en el seu moment, 
per tant no podem de cap de les maneres estar d’acord amb aquest plantejament. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: jo volia manifestar al Sr. Casasayas que ha 
estat molt bé el “teatrillo” que ha fet, li ha quedat molt bé i, bé, vostè diu que el discurs 
o que el meu discurs és de tenir barra; jo li diré que el seu discurs sí que és de tenir 
barra i poca memòria, barra i poca memòria, i posats a avergonyir-se doncs jo diria 
que jo també m’avergonyeixo de les seves gestions, en aquest cas en nom de 
Convergència i Unió que és el que fan vostès. Parlen de la gestió dels Socialistes i 
parlen de destrossar el país i ho diuen els mestres de les tisores, els de les retallades; 
els que han tocat el Pirmi i la renda mínima d’inserció; els que sense consultar a ningú 
han trencat el pacte que cohesionava socialment a tota la gent perquè no anés al 
llindar de la pobresa. Ho diuen vostès que han retallat un 11% les escoles bressol; un 
23 les escoles de música; són aquells que tanquen les plantes dels hospitals; són 
aquells que tanquen les urgències; són aquells que augmenten les llistes d’espera, i 
vostès parlen que el meu discurs és de tenir barra; no, escolti’m el discurs que és de 
tenir barra és el seu. A més a més és el discurs de no tenir memòria, parlen del govern 
del tripartit; miri quan governava el tripartit no es tocaven ni les escoles, ni l’educació ni 
la sanitat, no es tocava, tot el contrari, i aquí a Martorell, i és l’herència que han rebut 
vostès, es feia l’escola Mercè Rodoreda, es feia l’escola del Pontarró, es feia la llar 
d’infants de Riu de sons. S’invertia en infraestructures, es remodelà la Renfe, 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, es reconvertia la N-II, els hi posaven 4,5 
milions d’euros a la ma perquè fessin obres, per generar ocupació; vostès el que van 
fer va ser soterrar els contenidors. Els hi van donar 3,5 milions d’euros que vostès van 
utilitzar per fer el Complex esportiu La Vila; es va remodelar completament el CAP de 
Buenos Aires, es va fer el CAP de Torrent de Llops i vostès ara tenen la barra de 
criticar la gestió Socialista quan el municipi de Martorell és de lluny dels municipis que 
més han rebut durant els governs Socialistes locals, autonòmics i generals. Vostès 
tenen aquesta barra, doncs bé, fem “teatrillo”. Saben què?. L’escola quedarà, la llar 
d’infants quedarà, també quedarà la nova estació de Renfe, també quedarà les 
remodelacions de Buenos Aires, això quedarà, això està fet, i de moment la seva 
gestió des del punt de vista del que està fent Convergència i Unió està molt clara: 
retallar, retallar, retallar i considerar despesa i dèficit el que li interessa; ja li he dit: 
facin altres coses, prioritzin, aquí el que estem parlant és de prioritzar. Jo ja sé que, a 
més a més és el tarannà habitual que vostès tenen la defensa i justificació del que fan, 
és que la culpa sempre és d’un altre, la culpa és d’aquell que no es pot defensar, han 
anomenat el Sr. Benaiges, han anomenat el Sr. Maragall, han anomenat a la gent del 
tripartit; escoltin jo crec que és evident, no, la gestió?. Balanç de govern Socialista- 
tripartit, balanç del què aporten vostès, i això ho negaran?. Negaran aquesta 
evidència?. Només s’ha de tenir ulls a la cara eh per no haver de negar això. Per tant 
reprendré el tema que és que vostès decideixin pujar un 20%, i a més a més que no 
aportin informació econòmica que ens ajudi a entendre el perquè, doncs creiem que no 
és el moment i que perjudica les butxaques dels ciutadans. I jo crec que aquí el que 
queda reflectit és precisament dues maneres de governar: una en fase de construcció i 
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una altra en fase de deconstrucció com si vostès fossin el Ferran Adrià, llavors 
l’evidència és palpable i el saldo, ho sento molt, és favorable. Que el context econòmic 
és més complicat?. Clar que sí, però posats a fer “teatrillo”, sisplau facin memòria, no 
neguin l’evidència. Que la relació que els he donat no és veritat?. I vostès tenen la 
barra de dir que si hem destrossat el país, si mai a Martorell s’havia fet tant com s’ha 
fet amb governs Socialistes. Que el Pujol va governar 20 anys eh aquí, i aquí tenim 
uns altres 20 d’uns altres governs de Convergència; i amb un tripartit vostès no han 
collit tan fruit com aquests últims 8 anys eh. I ho neguen?. Comencem a valorar qui té 
més barra i després en parlem, i ara poden tancar i dir el que vulguin. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: Sr. González em permetrà que li digui que l’estació de la Renfe 
només l’ha vist vostè la nova perquè no està feta. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: de fet deu ser que estem, ens acusen a 
vegades de ceguesa ens han dit, deu ser que la ceguesa s’encomana i s’ha 
encomanat a tots els catalans, perquè tota aquesta relació de coses tan bones que 
vostès han fet a tot el país no hi ha hagut ningú, o majoritàriament no han cregut que 
sigui així, i miri que han fet coses que si no arriben a fer res potser desapareixen i tot, 
potser desapareixen i tot perquè tantes coses que han fet i miri el recolzament que els 
dóna la gent, i la prova és ahir, i per tant segueixo dient: esgrimir tot el que vostè 
esgrimeix és tenir barra; és tenir barra perquè les coses està molt fer-les però s’ha 
oblidat d’una cosa: s’han de pagar, s’han de pagar, sinó es paguen passa això que 
passa, passa això, que es creen dèficits monumentals. Vostè ja ho recorda oi allò que 
diuen que la Generalitat té compromesos diners a pagar fins l’any 2107?. Això ho sap 
oi que la Generalitat té un forat de 57.000 i escaig milions d’euros, això també ho sap?. 
Qui l’ha generat?. Per tant, és que no em vull estendre’m més amb això, el poble a 
Catalunya i a la resta d’Espanya han valorat la seva gestió i jo crec, perdoni’m la 
immodèstia, crec que no els han valorat gaire bé, crec; si vostès creuen que ho han fet 
bé continuïn així que ens faran favor, continuïn així que ens faran favor, una mica més 
endavant potser sí que acaben desapareixent si continuen pensant d’aquesta manera 
que pensen. 
En definitiva el que estem dient és que, em fa bastant gràcia que em diguin: no, si 
haguéssim sabut que el dèficit era molt elevat  provablement, i s’hagués hagut d’apujar 
el 60%, provablement els haguéssim dit que endavant, que apugem el 60% i ens 
haguessin votat a favor; permeti’m que ho dubti, Sr. Bargués permeti’m que ho dubti 
eh, permeti’m que ho dubti; i si vostè és un home d’empresa, i em consta que ho és,  
sabrà que no fa falta tenir tota la imputació de tots els costos, quan els costos directes 
normals són molt superiors als ingressos directes i això, vaja és que si això no m’ho 
reconeix és que pensaré que en sap menys del que em pensava, això és bàsic i és 
una cosa que és de primer, això és de primer. 
El què passa amb tot això, quan es tracta d’apujar taxes no vull fer cap tipus de teatre, 
no m’ho prenc com a teatre ni molt menys, i quan dic que això puja un euro és que és  
veritat que puja un euro, i que hi haurà gent que segurament li costarà ho entenc, ho 
entenc hi haurà gent que segurament li costarà, ja en parlarem amb aquesta gent quan 
sigui el moment, però no ho traiem de l’entorn en què està, és absolutament deficitari i 
perquè, i els hi diré d’una altra manera i ara la faré jo la demagògia eh; perquè la gent 
que no té fills, del poble eh amb els impostos de la gent, hagi d’estar pagant més del 
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compte les llars d’infants de la gent que sí que té fills, doncs hem apujat els ingressos 
que venen de les llars d’infants. Perquè clar és que els de les llars d’infants es podrien 
queixar perquè clar si els hi puges; però és que pensin vostès que les coses no és que 
o les paguin uns o no es paguin, totes s’acaben pagant al final; bé, amb les coses que 
governa el partit Socialista a vegades no, però les coses s’han de pagar, s’han de 
pagar; i si no ho paga la família ho paga la resta de martorellencs, aquesta quota de 
solidaritat, igual que ens passa a Catalunya, home deu tenir un límit, deu tenir un límit. 
Per tant estic molt content que em diguin que si alguna ocasió s’ha de pujar una taxa 
molt, molt més del què estem dient, i els hi expliquem ben explicat en ho votaran a 
favor, doncs potser serà el camí, potser serà aquest el camí; si s’ha de pujar un 50 o 
un 60%,  els hi farem una bona explicació perquè ho vegin ben clar, que ja ho saben 
eh, perquè en definitiva partit Socialista, Esquerra Republicana i Iniciativa per 
Catalunya Verds han estat governant i aquests dèficits no hi són d’abans d’ahir, 
aquests dèficits ja porten temps, el que passa és que l’ajuntament en uns moments 
determinats s’ho podia permetre, ara, com tots vostès saben, de fet el que ens fa 
espantar més és que de l’Estat, durant aquest mandat Socialista, estem cobrant 
1.200.000 euros menys de tributs de l’Estat, això també ajuda a tenir dificultats 
l’ajuntament, també ajuda això. 
Sr. Casal, els seus arguments és que no s’aguanten per enlloc, que té a veure, em diu: 
el gimnàs és el més car de tota la comarca. No és veritat, ja ho sap que no és veritat, 
porti’m els preus com li he portat jo i en parlarem, però no és veritat això. I si en aquest 
cas de les llars d’infants, en aquest cas el dèficit ha de ser mesurat també ha de ser-ho 
en el complex, de fet quan vam aprovar la taxa que tots vostès van votar a favor, la 
primera d’aquestes, amb aquests mateixos preus, només ara hi hem incorporat aquest 
preu més barat; quan era més cara la votaven a favor i ara que és més barata ara la 
voten en contra, l’argumenten en contra, jo no entenc res al final pararé boig. 
En definitiva, en aquest cas hi ha 5 taxes que pugen l’IPC i una que és la llar d’infants 
que puja un euro al dia, per a la gent que porti el nen des de les 8 del matí fins a les 5 
de la tarda, a aquests els hi puja un euro al dia. Per tant no traiem les coses del seu 
camí que és que s’ha fet una pujada que en percentatge és important, en diners no ho 
és tant tot i que reconeixem que si alguna família ha de tenir dificultats en podem 
parlar. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor i 10 vots en 
contra dels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER 
GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO 
SIMÓN CABRERA, FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 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. 
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II.- Segons l’article 4, lletres a) i e) dels estatuts del Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell, aquest organisme té, entre d’altres finalitats les 
següents: 
“a) Gestionar i prestar, en tots els seus aspectes, els serveis públics locals de cultura, 
esports, serveis socials, mitjans de comunicació, joventut, immigració, ensenyament, 
salut i participació ciutadana. 
e) Gestionar tots els equipaments i les instal·lacions municipals adscrits als serveis 
municipals prestats per aquest Patronat, així com els que se li puguin adscriure en el 
futur.” 
 
Si tots els serveis d’atenció a les persones són gestionats per aquest Patronat, és lògic 
refondre i regular en una única ordenança fiscal totes les taxes imposades per la 
prestació d’aquest tipus de serveis, en comptes de regular les taxes de cadascun dels 
serveis en ordenances fiscals independents i diferents.  
 
III.- El consell rector del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2011, va acordar 
proposar al ple de l’Ajuntament l’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora 
de les taxes per la prestació de serveis d’atenció a les persones, així com l’establiment 
de les taxes que s’hi contenen. 
 
 
        Primer: Aprovar provisionalment l’establiment de les taxes per la prestació de 
serveis d’atenció a les persones que a continuació s’enumeren: 
 
. Taxa per publicitat als mitjans de comunicació municipals. 
. Taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal. 
. Taxa per la prestació de serveis de tipus cultural o recreatiu i la utilització 
d’equipaments municipals. 
. Taxa per la utilització dels equipaments i dels serveis esportius. 
. Taxa pel servei del centre de dia per a la gent gran. 
 
        Segon: Aprovar provisionalment la derogació de les ordenances fiscals següents: 
 
. Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per publicitat als mitjans de 
comunicació municipals. 
. Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
guarderia infantil. 
. Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de tipus 
cultural o recreatiu. 
. Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la utilització dels equipaments i 
dels serveis esportius. 
. Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa pel servei del centre de dia per a 
gent gran. 
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        Tercer: Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 15 reguladora de les 
taxes per la prestació de serveis d’atenció a les persones, de conformitat amb el text 
que figura a l’expedient. 
 
        Quart: Exposar al públic els acords precedents, així com 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. 
 
        Cinquè: En cas de no haver-se produït reclamacions, s’ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona l'acord definitiu i el  text íntegre de 
l’Ordenança esmentada. 
 
        Sisè: 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. 
 
 
     4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESTABLIMENT DELS 
PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES, AIXÍ COM DE LA SEVA ORDENANÇA REGULADORA. 
 
   Es dòna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de novembre de 2011. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: aquest cas similar a l’anterior, també es 
refonen una sèrie de preus públics que teníem com és el de Casals d’estiu, el transport 
de persones disminuïdes, l’assistència domiciliària, en aquests casos s’apuja l’IPC. Hi 
ha altres casos que també pugen al voltant del 20%, que són els de tipus cultural i 
recreatiu com poden ser les escoles públiques que, vostè deia Sr. Casal que ara, 
suposo que amb l’argument que m’ha donat abans, ara m’ho votarà a favor, l’escola de 
música puja el 20% perquè també té dèficits brutals, l’escola de ca l’Oller i l’escola de 
moda, la resta pugen l’IPC. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: amb aquest mateix punt ja tampoc no cal 
incidir massa, crec que amb el primer ja ho hem encetat bastant, el que sí que li reitero 
és el tema de l’escolta activa, és a dir, l’escolta activa ajuda molt a prendre decisions i 
no cal que pari boig, no cal que pari boig perquè en cap moment li he qüestionat si era 
lleig o no era lleig això d’apujar; en cap moment li he qüestionat si el 50% d’aportació 
de l’ajuntament era justa o no era justa, ni si podíem permetre’ns aquests dèficits, 
senzillament no, no és això, aprengui a escoltar a part de parlar amb els companys de 
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taula. Evidentment en aquest punt també ens hi posicionarem políticament en contra, i 
quan dic políticament és, jo no necessito, escolti’m aquí quan tens una empresa, jo no 
soc especialista en tot, ara he de saber tenir un bon quadre de comandament, això 
vostè també hauria de saber-ho. Amb la filfa que ens faciliten, amb això no pots 
prendre cap decisió. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: només un dubte i un aclariment, en tot cas el 
posicionament serà el mateix, un dubte que em sorgeix de sentir la seva intervenció, 
diu: si hi ha algú que no pot pagar ja en parlarem. Què vol dir això?. Això em 
preocupa, que faran descomptes a dit?. Quins criteris?. Clar, això que ha dit vostè, 
agafat així, quan estem aprovant una modificació d’una ordenança que no recull certes 
bonificacions es pot entendre malament, per això li pregunto, i en tot cas que ho 
aclareixi perquè podria donar molt males interpretacions, això no ens convé a ningú. 
I la segona part per aclarir el posicionament. Vostès avui decideixen ara amb aquest 
punt dues coses: quins serveis volen apujar, més o menys, i com els pugen, amb 
quina quantitat; i decideixen pujar l’IPC en alguns casos, en altres com la llar d’infants i 
serveis educatius molt més, i decideixen a més a més pujar-li a tothom per igual. 
Nosaltres el que els estem dient és una proposta alternativa, primer sabent bé de què 
estem parlant; pujar aquells serveis que no són tan estructurals i tan importants, els 
educatius per a nosaltres ho són i aquesta pujada no fer-li a tothom per igual, i amb 
això jo crec que queda clar el que hem estat intentant explicar tota l’estona. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: en aquest punt de l’ordre del dia estem en 
una situació similar en relació, diguéssim, als preus públics; tenim també pujades del 
20% a l’escola de música, 20% a l’ensenyament de les escoles d’adults, un 20% a 
l’aula d’arts, un 20% a l’aula de moda, mantenim el tema dels idiomes la qual cosa és 
de les poques coses que estan bé i s’aguanten, però tornem a incidir amb la mateixa 
cosa que dèiem abans: és qüestió de prioritats i creiem que hi ha coses que no 
s’haurien d’apujar, com a mínim no s’hauria d’apujar sinó fos per traslladar un millor 
servei, i en aquest cas pensem que la raó que vostès plantegen aquí de pujada 
d’aquest 20% a l’escola de música o a l’ensenyament per adults, que són potser les 
més sensibles, són dues coses que haurien de ser subjectes d’una valoració no?. 
Miri, jo no sé si la gent haurà valorat molt o no la nostra gestió, però el que sí li puc dir 
és que els Socialistes ahir a la convocatòria general van guanyar a Martorell, o sigui 
que això queda; i si això va ser així doncs no sé si té a veure amb aquestes retallades i 
amb aquestes pujades de preus que estan fent vostès.  
Així que res, reiterar el nostre vot en contra d’acceptar que vostès pugin un 20% 
l’escola de música i un 20% l’ensenyament per adults. Tornem a dir el que els hi vam 
dir el dia que vostès van acceptar que la Generalitat els hi retallés un 23% l’aportació a 
l’escola de música, passant de 600 euros a 460. Nosaltres els hi vam demanar que 
prenguessin decisions en el futur que no afectessin el normal funcionament de les 
escoles; que no afectessin el personal docent; que no afectessin a les places i que 
tampoc afectessin als usuaris; i que vetllessin perquè cap ciutadà s’hagués de rascar 
més la butxaca en una situació tan complicada com la que estem econòmicament. 
Que busquessin vies de finançament, que prioritzessin, vostès no ho han fet, 
decideixen retallar allà on nosaltres mai ho faríem com pot ser el tema d’educació, 
música, poca cosa més. 
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-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: Sr. Gómez sí que ho ha entès bé, no digui 
que no ho ha entès el que jo he dit, ho ha entès perfectament perquè vostè era regidor 
de Serveis socials fa dues legislatures, i vostè sap que si Serveis socials farà un 
informe favorable d’una família que té dificultats se li aplicarà, per tant sí que ho sap 
com es farà, a través dels tècnics de Serveis socials; que aquí vulgui expressar els 
seus dubtes, d’acord, però jo crec que vostè ho sap perfectament i si ara se li havia 
oblidat doncs li explico; si hi ha famílies que no poden perquè els Serveis socials diuen 
que tenen una situació precària es buscarà solució a través de Serveis socials. 
Quan a la proposta que vostè fa i que jo, no sé si ho és però, ho qualifico de demagog 
i que “los ricos pagaran más y los pobres pagaran menos”, vostès ho expliquen així, 
dir-li que ens vam comprometre a mirar i a fer una ordenança de bonificacions, en 
funció dels ingressos que tingués la gent poder obtenir una sèrie de bonificacions, i 
això vostè ho sap. No s’ho creu?. Ja ho sé que no s’ho creu, però vostè ho sap perquè 
li vam dir; ara a vostè aquí li agrada més dir: no, això ha passat allò i ha passat allò 
altre; sap que a vegades havíem dit que faríem aquest tipus de bonificació. Ara bé, si 
ens hem de refiar de la documentació que ens va enviar vostè per mail, perquè clar 
ens l’hem mirat, de tot el que vostè deia de paraula suportat pels documents que ens 
va enviar, i buscant aquells ajuntaments que vostè deia que han fet no han fet res del 
que vostè deia, res del que vostè deia, i els tinc aquí eh. Vostè parlava de l’Ajuntament 
de Sant Cugat, ens hem permès treure la normativa i veure què han fet els de Sant 
Cugat; Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, també ens hem mirat la 
moció que presentaven vostès i com s’havia modificat, no sé on és aquesta; 
l’Ajuntament de Montroig del Camp ens hem dedicat, vostè ens va fer uns 
suggeriments, els hem anat a mirar en el seu origen i hem vist que del què vostè 
explicava al què hi ha escrit no se sembla amb res. Per tant aquests links que vostè 
mateix ens facilitava, llegeixi’ls, no només m’enviï links, llegeixi’ls que nosaltres ja ens 
ho hem llegit i no té res a veure. Ara bé, l’equip de govern que hi ha ara a l’Ajuntament 
de Martorell aprovarà una ordenança de bonificacions en funció dels ingressos que 
tingui la unitat familiar, ho mirarem i ho aprovarem, i vostè no em creurà però ara 
sortirà a l’acta i si no ho fes tard o d’hora em podria dir: l’acta de tal dia vostè va dir 
això i no ho va fer. 
En definitiva el que estem intentant fer amb tot això és garantir que podem seguir 
prestant aquests serveis, perquè clar hi havia una altra opció i és no prestar els 
serveis; el que hem d’intentar és garantir la prestació de tots els serveis que està 
donant l’ajuntament i, ja li dic ara, alguns serveis segur que durant la legislatura 
cauran, segur; si és que amb 1.200.000 euros menys que ens arriben de l’Estat què 
s’ha de fer?. Si la major part de despeses de l’ajuntament, les gruixudes eh, es poden 
posar amb despeses de tonteria però les gruixudes estan compromeses; sap quines 
són les gruixudes?. Són el personal, la recollida d’escombraries, la neteja viària, la 
llum, si ja ho sabem; home es poden fer accions, que les farem, però, però; per tant 
algun servei, algun problema hi haurà. 
Quant al Sr. González que abans ja ha deixat caure aquí que havien fet l’estació de la 
Renfe que sort que no està feta, és que no està feta, vagin vostès a veure-ho i veuran 
que no està feta, ara ens diu, no sé què m’explica de l’escola d’adults, nosaltres a 
l’escola d’adults no hem tocat res; jo li repeteixo: escola de música, escola de ca l’Oller 
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i escola de la moda, aquestes tres hem tocat, l’escola d’adults no, no ho hem tocat 
això, aquestes tres, em sembla que he contestat tot el que m’han preguntat. 
Seguim dient: incrementem aquests preus amb el mateix argument que hem fet amb el 
punt anterior i és que tenen un dèficit absolutament elevat, i com les coses s’han 
d’acabar pagant, o les paga un o les paga un altre, les coses que el senyor que 
gaudeixi dels serveis de l’ajuntament ha d’adaptar-se una mica més al cost que té el 
servei de l’ajuntament, sinó ho ha de pagar la resta de martorellencs que no fa servir 
aquest servei. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: li podria fer una llista Sr. Casasayas dels acords 
d’aquest Ple no complerts, perquè n’hi ha eh, està escrit, per tant vigili, li dic per això 
que vostè ha dit, hi ha acord que vostè ha fet i que hem signat aquí, que hem aprovat 
aquí amb acords conjunts que no han complert; igual que hi ha molta documentació 
demanada per escrit i per registre que no han respòs, molta, des d’inicis de la 
legislatura anterior, per tant, compte, no vulgui donar una imatge que no és perquè no 
és veritat. I en segon lloc lamentablement em cuidaré molt, em cuidaré molt a partir 
d’ara d’intentar intercanviar informació de referència per mail, per iniciar debats perquè 
després la utilitzin aquí per dir que això que jo presento no serveix per res. Per 
desgràcia em cuidaré molt d’intentar tenir aquest canal obert, potser només haurem 
d’utilitzar el canal del registre a partir d’ara, i de la proposta concreta i de la moció, i 
deixar d’utilitzar altres canals molt més pràctics que són que en parlem o que ens 
intercanviem correus electrònics, perquè aquests vincles que vostè proposa és un 
correu electrònic que jo li vaig enviar al regidor del Patronat, amb una recerca senzilla 
per internet perquè veiés que en alguns municipis estaven començant a iniciar coses 
en aquest sentit. Si vostè això ho vol utilitzar després per dir que el que nosaltres 
presentem no serveix per res, doncs escolti’m, malament si són aquests els seus 
arguments, molt malament, en qualsevol cas, i ara encara més, penso que aquestes 
propostes de la gran pujada ni la manera com s’aplica, ja està, no hi ha més decisions 
estranyes; si vostè diu que aprovaran un bonificació, bé, és que també m’han dit 
moltes coses moltes vegades que no han complert. Per què no l’hem treballat aquesta 
proposta de bonificacions que segurament seria molt útil per compensar aquestes 
pujades?. Jo, miri, gaire fe amb determinades qüestions no en tinc i amb aquesta com 
pot entendre després de l’experiència menys.  
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: només era per aclarir el nostre 
posicionament que serà de vot en contra. Sí que és cert que potser la manera de 
verbalitzar-ho m’he confós i quan deia el tema dels adults em referia a l’escola de 
música; en tot cas no dista del que és el posicionament que hem dit, serà un no rotund 
a una pujada del 20% a l’escola de música i diguéssim que aquest posicionament serà 
el que mantindrem en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: veig que se m’ha enfadat Sr. Gómez, jo em 
pensava que els documents que vostè ens facilitava eren per treballar-los, per fer-los 
servir, ara si vostè es queixa que els documents que vostè ens envia per parlar-ne, jo 
en parlo aquí, aleshores no entenc què estem fent, no entenc gens què estem fent, no 
ho entenc gens. Vostè ens facilita uns documents i es queixa que li digui: escolti’m els 
documents que vostè m’ha enviat no tenen res a veure amb el que vostè ens va 
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explicar i segueix sent així, segueix sent així; per tant encara que es molesti la realitat 
és aquesta, la realitat és absolutament aquesta.  
En definitiva estem tota l’estona parlant del mateix, a mi em sorprèn; bé, em sorprèn i 
encara no sé com deu funcionar això, però que l’argument del Sr. González sigui que 
voten en contra de la puja de l’escola de música i no parlin de ca l’IOller ni de la moda, 
deu ser que sí que els hi està bé ca l’Oller i la moda, nosaltres estàvem parlant de tot 
junt eh, no ho sé deu estudiar música, no ho sé. 
L’únic que hem vist aquí és que vostès s’han esmerat tots plegats a poder criticar i 
poder fer demagògia d’una pujada que tots vostès saben que és correcta, en el seu 
interior tots vostès saben que és correcta, però aquí per veure si poden rascar alguna 
cosa ho critiquen i en fan demagògia, vostès que són els especialistes a generar dèficit 
contínuament i la prova d’això ha estat l’Estat i la Generalitat, vostès que són 
especialistes bàsicament, el partit dels Socialistes, a dir coses diferents a un lloc i a un 
altre: a criticar aquí en el Parlament català les mesures que està prenent la Generalitat 
i en canvi des de Madrid reclamar que les mesures queden curtes; a Madrid la mateixa 
persona que està en el govern i que es presentava de cap de llista d’aquí, tot això és el 
que els catalans ja ho hem vist tots molt clar, molts dels catalans ho han vist molt clar i 
han vist que parlen d’una manera en un lloc, d’una altra manera en un altre i per tant 
no els hi poden fer confiança, això és el que va passar ahir. 
 
- Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor i 
10 vots en contra dels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT 
PARERA I BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ 
ANTONIO SIMÓN CABRERA, FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, VICENTE CASAL 
CARRIEDO i ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 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.- Segons l’article 4, lletres a) i e) dels estatuts del Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell, aquest organisme té, entre d’altres finalitats les 
següents: 
“a) Gestionar i prestar, en tots els seus aspectes, els serveis públics locals de cultura, 
esports, serveis socials, mitjans de comunicació, joventut, immigració, ensenyament, 
salut i participació ciutadana. 
e) Gestionar tots els equipaments i les instal·lacions municipals adscrits als serveis 
municipals prestats per aquest Patronat, així com els que se li puguin adscriure en el 
futur.” 
 
Si tots els serveis d’atenció a les persones són gestionats per aquest Patronat, és lògic 
refondre i regular en una única ordenança tots els preus públics fixats per la prestació 
d’aquest tipus de serveis.  
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III.- El consell rector del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2011, va acordar 
proposar al ple de l’Ajuntament l’aprovació de l’Ordenança núm. 27, general de preus 
públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones, així com l’establiment dels 
preus públics que s’hi contenen. 
 
 
        Primer: Aprovar provisionalment l’establiment dels preus públics per la prestació 
de serveis d’atenció a les persones que a continuació s’enumeren: 
 
a) serveis de tipus cultural o recreatiu 
b) serveis dels casals d’estiu 
c) servei de transport a persones disminuïdes  dels centres ocupacionals 
d) servei d’atenció domiciliària  
e) espectacles musicals, dansa, teatre i altres arts escèniques  
   
        Segon: Aprovar provisionalment l’Ordenança número 27, general de preus 
públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones, de conformitat amb el text 
que figura a l’expedient. 
 
        Tercer: Exposar al públic l'acord d’aprovació provisional de l’establiment dels 
preus públics  enumerats, així com de la seva Ordenança reguladora, 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. 
 
        Quart: En cas de no haver-se produït reclamacions, s’ha de publicar en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona l'acord definitiu i el  text íntegre de l’Ordenança 
esmentada. 
 
        Cinquè: 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. 
 
     5. PROPOSTA DE DESTINACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT DE L’APORTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE 
SERVEIS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA, ANY 2011. 
 
   Es dòna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de novembre de 2011. 
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-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: tots vostès coneixen que els ajuntaments 
van acordar en el seu moment que uns imports que rebem per temes supramunicipals 
es passessin al Consell Comarcal perquè els gestionés el Consell Comarcal, en 
aquest cas són 19.000 i escaig euros que han estat concedits a l’ajuntament i els 
traspassem per a la gestió del Consell Comarcal per temes supramunicipals. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: el nostre posicionament serà votar 
favorablement, veu quan hi ha una cosa que ens agrada doncs també les comentem i 
aquesta és una d’elles; estem satisfets que hi hagi una iniciativa per part d’aquest 
equip de govern amb el Consell Comarcal, per tal de desenvolupar aquest programa 
d’itinerari personal d’inserció, que segurament en uns moments com els que estem tot 
el que tingui a veure amb orientació professional doncs crec que és una bona mesura, 
així que la recolzarem. 
 
- Sotmesa la proposta de referència a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5989, de 21 d’octubre de 2011, 
es va publicar la resolució GRI/2431/2011, de 10 d’octubre, de distribució als municipis 
de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons 
de cooperació local  de Catalunya, any 2011. 
 
Dins del Fons de cooperació local  de Catalunya, any 2011, hi ha la participació per al 
foment de la prestació supramunicipal de serveis, que té com a finalitat sufragar les 
despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals. Els ajuntaments 
poden destinar aquesta participació, totalment o en part, a una o diverses entitats 
supramunicipals en les quals participin, sempre que aquestes entitats tinguin la 
consideració d’ens locals i que constin formalment inscrites en el Registre d’ens locals 
de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
Aquest Ajuntament considera d’interès destinar aquest tram de la seva participació en 
el Fons de cooperació Local de Catalunya d’enguany al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, perquè es tracta d’una entitat de tipus supralocal que presta serveis i 
activitats supramunicipals, i també perquè és una entitat local els recursos de 
finançament de la qual no inclouen fonts pròpies, raó per la qual aquesta aportació 
contribuiria a una millor i més eficaç prestació dels projectes supramunicipals que 
desenvolupa i per tant beneficiaria indirectament aquest municipi. 
 
 
        Primer: Destinar al Consell Comarcal del Baix Llobregat l’aportació destinada a la 
prestació supramunicipal de serveis del Fons de cooperació local de Catalunya, any 
2011, de l’Ajuntament de Martorell, per un import de 19.614,94 euros. 
 
        Segon: Aquesta aportació s’ha de destinar per l’entitat receptora de manera 
directa i concreta a la prestació d’actuacions, projectes, activitats o serveis que tinguin 
caràcter supramunicipal. 
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        Tercer: Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
departaments municipals d’intervenció i tresoreria. 
 
     6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT PER A 
L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE VIVER D’EMPRESES I 
CLUB DE L’EMPRENEDOR DE MARTORELL. 
 
   Es dòna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de novembre de 2011. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS AMAT diu: portem avui la proposta d’aprovació inicial de 
l’expedient del viver d’empreses, que crec que tal com estem avui dia en l’entorn 
socio-econòmic és una proposta de molta importància, jo crec que actualment l’atur 
que ens envolta, fins i tot diria el caire pessimista que tots tenim fa que presentar 
aquest projecte és intentar donar-li la volta a aquesta situació, almenys en el nostre 
nivell local.  
L’objectiu té dues vessants: per una banda dinamitzar tot el teixit empresarial, des del 
petit empresari, l’emprenedor professional, fins a empreses grans tant de nous 
empresaris, nous emprenedors, com de tots aquells que ja estan treballant i que tenen 
greus problemes econòmics, de tancament de balanços en el dia a dia. Per tant volem 
oferir aquest espai als dos blocs, a aquell que vol començar, posar-li fàcil, oferir-li un 
espai i oferir-li uns costos molt atractius que permetin que la gent s’envalentoni i tiri 
endavant projectes, idees, que fa falta. 
Per una altra banda com també arrencarem el que és el Club de l’emprenedor, la idea 
és que Martorell sigui un punt de referència dins de la nostra comarca; aquí al voltant 
no tenim vivers d’empresa com el que aquí estem a punt d’arrencar en el Molí fariner, i 
l’objectiu de l’equip de govern és precisament aquest, el fer un punt de referència on 
tothom vingui i tothom intenti aportar el seu gra. La idea és que sigui un viver 
d’empreses amb un caire innovador, i quan dic innovador la nostra idea és que sigui 
tant des d’un punt de vista tecnològic, que a vegades associem la paraula innovador 
amb tecnologia, com de qualsevol altre caire que pugui haver-hi. Crec que és un gran 
projecte, crec que val la pena tirar-ho endavant. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: fer-los saber d’antuvi que el vot del grup 
municipal d’Esquerra Republicana serà favorable, serà favorable però no per això no 
em privaré d’explicar-los una mica els dubtes que m’han sortit també arran d’això. 
Una mica la sensació del viver, de l’aprovació del viver d’empreses és la d’urgència i la 
de pressa per omplir un vell i bonic edifici com és el Molí fariner i dotar-lo de contingut. 
Tenim pressa, tenim pressa però per a fer un país lliure, per fer un país pròsper, però 
tenim pressa per fer un viver d’empreses, no sé si és prou clar. La pregunta o dubte 
també és què és una Informativa no?. Què és una informativa quant a les aportacions 
que va fer el grup municipal d’Esquerra Republicana en aquesta mateixa Informativa, 
això fa una setmana no és una cosa de fa un mes, que es pot treballar i es pot incidir 
no?. Vam plantejar, perquè l’àmbit només era local, creiem que és una bona 
oportunitat per treballar en xarxa i generar transversalitat, paraula de moda entre els 
polítics, però és cert el món educatiu, jo crec que si hi ha l’escola de Seat que ha 
d’obrir, si hi ha instituts de formació professional, jo crec que s’ha de generar certa 
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complicitat; el món empresarial, els gremis, associacions empresarials, cambra de 
comerç, jo crec que hi haurien d’estar profundament implicades i des del naixement. 
En el resum que se’ns va presentar vostès no feien cap menció a la iniciativa social, 
per exemple; vostès no van fer cap menció a prioritzar nous filons d’ocupació, inclús 
quan el hi vaig preguntar si el cost, perquè clar els números que ens parla el Sr. 
Casasayas, en aquest cas són aquests dos números, això és el que ens presenten, la 
presa de decisió és sobre aquests dos folis; d’aquests dos folis el primer és un 
desglossament i el segon és el desglossament ajuntat, si amb això s’ha de prendre 
una decisió de tipus econòmic, Sr. Casasayas no anem bé. El cost laboral quan 
platejàvem una persona per estar a la tarda, obrir encara que sigui apart “time”, s’ha 
de contractar una persona?. Em van contestar que la gent estava conveniada, que 
eren tres els titulars del Servei de promoció econòmica però que hi havia altra més 
gent. Home jo crec que és un exercici molt pràctic de relacions laborals parlar amb 
l’equip, que provablement hi hagués algú que li aniria bé fer l’horari de tarda, i 
s’hagués pogut aprofitar abans de fer aquesta aventura econòmica.  
No dubto que vostè ha fet els deures, no ho dubto, no ho dubto perquè veient el llistat 
de 50 municipis, que ha mirat les llars d’infants de 50 municipis, veient les aportacions 
que ha fet el Sr. Gómez a altres municipis i que vostès evidentment han mirat i han 
treballat per fer un bon comparatiu. Entenc que en altres pobles potser hi ha altres 
opcions i que potser tot això que li he plantejat no és cap cosa nova, tal com diu el 
Reglament ja diu que està vinculat i connectat al Servei de promoció econòmica, que 
això és el que ens va explicar quan va fer l’aprovació del Reglament, de dir: escolta’m 
Adolf no facis aquestes aportacions perquè això és una cosa segregada. Crec que no, 
crec que no perquè si se’n hagués adonat, si hagués fet aquest exercici de comparació 
amb altres poblacions hagués vist que a l’Anoia uns especialistes en crisis, l’Anoia és 
una de les comarques castigades de Catalunya; no s’han reeixit del sector del cuir, el 
sector de la bataneria, de les pells i del tèxtil no han reeixit, tenen una empresa, un 
acord que es diu Vivex, que és vivers en xarxa, que és: Igualada, Vilanova del Camí, la 
Pobla de Claramunt i Prats de Rei; és a dir, això no s’explicaria sinó pel tema aquest 
simplement de pressa, de fer un viver d’empreses ja aquest any quan tenen encara 
legislatura per endavant per fer-ho, no?. Es pot fer ara però jo potser m’hagués 
esperat una mica més. Fa gràcia també, o se’n hagués pogut adonar que la Comissió 
d’adjudicació i gestió en aquests casos es fa amb 4 membres de l’empresa, però 
d’això ja n’hi parlaran altres regidors també. Se’n hagués adonat, per exemple, que a 
Sant Boi un dels centres pioners i referents a la comarca, ja fa 21 anys que existeix, 
una empresa municipal que es diu Coresa i que agrupa: casa d’oficis, serveis de 
neteja, gestió d’escoles bressol, dipòsit de vehicles, grua municipal, centre de serveis, 
viver, etc, etc; és a dir, realment una empresa amb molt de contingut. Clar, quan feia 
esment abans, amb el tema de les taxes i preus públics, de la capacitat discriminatòria, 
si realment hi ha capacitat discriminatòria o no, fa gràcia perquè, fa moltíssima gràcia 
el dictamen, el dictamen tècnic, al dictamen tècnic diu que no, ni a l’article 25.2 de la  
LRBRL, en cap de dos articles de dues lleis municipals o d’administracions públiques 
es reconeix expressament competència als municipis per implantar un viver 
d’empreses i club de l’emprenedor; no obstant hi ha un article que estableix que el 
municipi per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències pot 
promoure tota mena d’activitats, i prestar tots els serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. Això està molt bé, 
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però era el que us deia abans, hi estic a favor, defenso la postura vostra, la recolzaré 
perquè crec que és positiu per a l’economia local, però jo crec que no calia precipitar-
se i ena haguéssim pogut estalviar uns quants calés. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: per a nosaltres és aquest un bon projecte 
que segurament, i més amb la il·lustració que ens ha fet el Sr. Bargués del tema, pot 
ser millorable com tot en la vida. És un projecte nou i  que com a nou que és per al 
nostre municipi al llarg de la seva vida suposo que es podrà anar millorant, i que en els 
moments actuals de recessió econòmica que estem patint considerem que un servei 
municipal d’aquestes característiques evidentment serà una bona eina. Una eina més 
a la mateixa vegada que tindran a la seva disposició els emprenedors de Martorell i el 
seu entorn; i en especial totes aquelles persones, com ha dit abans el regidor, que 
comencin a exercir una activitat econòmica que, d’altra banda, no hem d’oblidar que 
evidentment podrà contribuir a la creació de llocs de treball. Tots sabem que a 
l’actualitat és aquest el principal problema de la nostra societat, per tant per part del 
grup Popular benvinguda sigui aquesta nova empresa, aquest viver d’empreses. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: com ja li hem manifestat al regidor, l’altre dia i 
avui mateix, el nostre posicionament en aquest sentit serà favorable i entenem, com 
deien els companys, que estem parlant d’un projecte interessant, engrescador, i de fet 
el mateix regidor quan ho explica ja es veu que està engrescat a tirar-ho endavant, i 
també com dèiem perquè és útil i potser necessari. També hem tingut l’oportunitat amb 
el regidor de poder valorar algunes propostes, dubtes, qüestions que li fèiem, en 
aquesta ocasió sí que li vam enviar la informació, diguéssim, per poder-la treballar, no 
eren qüestions com feien ús abans tant orientatives; sí vam poder resoldre aquelles 
que potser no havíem entès bé o que havíem pogut valorar de manera equivocada, 
però sí que n’hi havia una i ho saben perfectament i amb això no ens hem pogut posar 
d’acord, espero que de moment com era amb la composició de la Comissió 
d’adjudicació; ja els hi vam traslladar que enteníem que els polítics ja tenen els seus 
òrgans per decidir els criteris mitjançant els quals les persones o les empreses que 
volen accedir al servei, quines condicions han de complir per fer-ho, però que en 
qualsevol cas la Comissió d’adjudicació havia de ser d’un perfil, o entenem que ha de 
ser d’un perfil tècnic i fins i tot cercant la complicitat d’altres administracions com la 
Generalitat i la mateixa Diputació de Barcelona. Entenem que d’aquesta manera el 
projecte per una banda pot tenir més continuïtat, és a dir, més enllà dels cicles 
electorals o de la il·lusió que en un moment donat un regidor o un altre pugui tenir, 
aquest projecte si té un manteniment tècnic té molta més continuïtat; i d’altra banda el 
fet de cercar la implicació d’altres administracions pot obrir la porta a moltes més 
oportunitats, tant per a l’ajuntament com per a les persones que formen aquestes 
empreses. Com dèiem esperem que aquesta proposta no es quedi aquí sinó que es 
tingui en compte i es pugui aplicar en el futur, però en qualsevol cas per aquest motiu 
no deixarem de votar favorablement aquesta proposta. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: des del partit Socialista estem molt satisfets i 
contents que l’equip de govern hagi pres iniciatives en aquest sentit; sabem que les 
taxes d’atur estan castigant notablement el Baix Llobregat, a la nostra població 
concretament, i crec que són necessaris equipaments com el que avui ens estem 
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plantejant aquí Martorell, de donar un ús a un equipament tan maco com el que s’està 
plantejant aquí. Creiem sincerament que la sortida d’aquesta crisi passarà per una 
aposta decidida pel capital humà, és a dir, per a les persones, i l’emprenedoria és un 
aspecte a tenir en compte; l’emprenedoria, és a dir, no només vist des d’un punt de 
vista de crear empreses sinó també de fer que la gent porti a terme projectes, a 
vegades es pot començar amb un projecte i al final si la cosa tira i trobem complicitats 
als diferents agents socials, doncs segurament aquest projecte pot esdevenir una 
empresa i pot esdevenir llocs de feina que estem faltats. Per tant felicitats, dic de 
conjunt, per aquesta aposta, per trobar un cau on les bones idees puguin 
desenvolupar-se. Hem d’instar a organismes superiors a que trobem fiscalitats més 
justes, o fiscalitats que ajudin a l’emprenedoria i a que la gent tingui una via de sortida 
davant d’un escenari on potser hem de començar a pensar a inventar-nos la feina i no 
pas a anar a treballar per a un tercer, perquè l’escenari anirà en aquest sentit en el 
futur. A més a més jo crec que hem de ser agosarats amb aquest projecte, quan 
nosaltres el vam rebre més enllà de valorar si el reglament era més o menys adequat, 
o si les taxes eren més o menys adequades, el que ens va satisfer era la iniciativa en 
sí mateixa, la punta de l’iceberg del que pot ser això demà. El que volem traslladar és 
que no ens quedem només amb que això es converteixi en un viver d’empreses, sinó 
que intentem sobretot trobar una metodologia que pugui ajudar a la innovació a les 
nostres empreses. Que puguem desenvolupar polítiques d’acompanyament perquè 
aquestes empreses i futurs emprenedors puguin estar capacitats a desenvolupar el 
seu projecte vital i, sobretot, que orientem d’una manera al que podria ser una captació 
de talent, captació de talent on nosaltres podem fer com administració un factor molt 
avesat a la orientació; a incidir sobre els sectors més vulnerables actualment joves i 
també als més grans de 55 anys, que potser és el sector que més s’està castigant. 
D’alguna manera el que nosaltres els hi volem traslladar és la nostra complicitat i 
també la nostra aposta i ganes que aquest equipament esdevingui un dels 
equipaments importants dins del que és el Baix Llobregat, i amb una projecció no 
només a Martorell sinó més enllà i que dinamitzi tota l’economia, així que el nostre vot 
serà favorable. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS AMAT diu: jo li diré al Sr. Bargués que la pressa i la urgència no 
la marco ni jo ni l’equip de govern sinó l’entorn que tenim, segurament en èpoques de 
bonança que tothom guanyés diners, que tothom tingués feina no hi hauria aquesta 
pressa, per tant no és un tema nostre i a més a més li diré que és un projecte que es 
treballa des de fa temps, jo porto poc temps però ja és un projecte que porta uns 
quants mesos en els que s’està treballant. Dir-li també, i a la informativa li vaig 
comentar, no és d’un àmbit local el projecte sinó tot el contrari, volem donar-li, i ho he 
dit, un punt de referència més gran, no només un tema de Martorell. També li voldria 
remarcar, vostè em parla del caire social, del cooperativisme, tot això, estic d’acord o 
no en podem parlar, però aquí parlem d’un viver d’empreses, de 10 llocs de treball, de 
10 possibles emprenedors amb un caire innovador, el que sigui, és així de senzill i 
sintètic, no hi ha més joc. Quant a informe econòmic és una previsió, és una previsió 
sobre aquests 10 llocs de treball, el cost que es pot imputar directe i prou, jo la vaig 
presentar, entenc que no hi ha gaire més a fer; no és una empresa amb 6 
departaments, 500 persones. No, és una cosa prou sintètica i clara, veurem com 
funciona. 
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-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: reitero el recolzament a la idea. Primer i abans 
que tot perquè crec amb la seva capacitat personal i amb la il·lusió que pot provocar-li 
el projecte. Segon pel cost que representa, el cost d’oportunitat d’aquest viver 
d’empreses, perquè la ciutadania també se’n faci càrrec, és de 19.000 euros, amb la 
qual cosa a mi em sabria molt greu que prenguéssim una decisió de no invertir 19.000 
euros amb una possibilitat molt important de creixement; ara li recordo una dita que 
diu: “Un bon disseny a la llarga sempre estalvia”; fer una bona planificació a la llarga 
estalvia molts calés, únicament el tema d’aquest: tenim pressa, era això, era que crec 
que era una cosa, i segueixo reiterant, que és bastant millorable. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: respondre al Sr. Gómez que proposava que hi hagués una 
implicació amb altres administracions com ara la Diputació, hi serà plenament a nivell 
de presidència fins i tot. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
I.- A la Memòria justificativa subscrita en data 26 d’octubre de 2011 pel regidor de 
promoció econòmica, obrant a l’expedient, es conclou: 
 
“a) És molt convenient i oportú establir el servei públic municipal de viver d’empreses i 
club de l’emprenedor, perquè aquest servei ha d’esdevenir un punt de trobada 
obligatòria per a totes aquelles persones emprenedores de Martorell i del seu entorn 
més proper que vulguin crear o fer créixer la seva pròpia empresa. 
La implantació del servei també es justifica perquè ha de possibilitar al 
desenvolupament i la dinamització de les empreses i dels emprenedors, especialment 
els de nova creació, i dels professionals, sobre tot dels que comencen a exercir la seva 
activitat.  
Alhora aquest servei ha de contribuir en la generació d’activitat econòmica i la creació 
d’ocupació estable en sectors emergents o estratègics per a Martorell i el seu entron 
pròxim. 
D’aquesta manera es potenciarà la tasca que des de fa bastants anys s’està duent a 
terme des de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament. 
 
b) El servei del viver d’empreses i del club de l’emprenedor és pot gestionar 
directament, mitjançant la mateixa organització ordinària de l’ens local, de conformitat 
amb el marc jurídic i normatiu aplicable. Aquesta forma i modalitat de gestió és la més 
adient, com s’ha raonat en l’apartat 3.3.” 
 
II.- Els articles 159 i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, mitjançant el qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals en Catalunya, (en 
endavant ROAS) estableixen el següent: 
 
“Article 159 
Expedient per a la implantació del servei   
 



 39 

1. La creació d'un servei s'ha d'instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un 
projecte d'establiment i un reglament que n'estableixi el règim jurídic de la prestació. 
2. El projecte d'establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents: 
a) Les característiques del servei. 
b) La forma de gestió. 
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la 
indicació, si s'escau, de les que hagi de realitzar el contractista. 
d) L'estudi econòmic financer i, si s'escau, les tarifes a percebre dels usuaris. 
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de 
percebre l'ens local, i la compensació econòmica que, si s'escau, aquest hagi de 
satisfer. 
f) El règim estatutari dels usuaris. 
3. El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l'activitat de què 
es tracta resta assumida per l'ens local com a pròpia i ha de determinar l'abast de les 
prestacions a favor dels ciutadans. 
4. Per a l'elaboració dels documents esmentats, l'ens local, quan en justifiqui la 
necessitat, compta amb l'assistència tècnica i jurídica del consell comarcal, de la 
diputació i de l'Administració de la Generalitat per mitjà dels respectius serveis 
d'assistència local. 
 
Article 160 
Procediment per a l'establiment dels serveis   
 
1. L'expedient instruït amb els documents a què es refereix l'article anterior s'ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que 
s'insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació. Simultàniament, s'ha de donar 
audiència als interessats i a les entitats que, si s'escau, han exercit la iniciativa. 
2. El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha 
d'acordar l'establiment del servei, n'ha d'aprovar el projecte d'establiment i el reglament 
que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se'n deriven, en especial, en 
el pressupost.” 
 
III.- A l’expedient figuren els següents documents relatius a l’establiment del servei 
públic municipal de viver d’empreses i club de l’emprenedor de Martorell: memòria 
justificativa, projecte d’establiment i prestació, reglament regulador i Ordenança 
reguladora del preu públic per la prestació del servei. De l’examen d’aquests 
documents podem concloure que l’expedient té el contingut i les determinacions exigits 
per l’article 159 del ROAS.  
 
IV.- De conformitat amb la normativa aplicable la tramitació d’aquest expedient ha de 
ser la següent: 
 
1r. Aprovació inicial pel ple de l’Ajuntament de l’establiment del servei, de la forma i 
modalitats concretes de gestió del servei, així com de la memòria justificativa, del 
projecte d’establiment i prestació i del reglament regulador.  
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2n. Submissió a informació pública de tot l’expedient pel termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans escrits de comunicació diària, i 
en els taulers d’edictes de la Corporació i de la plana web www.martorell.cat 
3r. Aprovació definitiva pel ple municipal de tot allò descrit en el punt anterior, prèvia 
resolució de les al·legacions, reclamacions o dels suggeriments formulats.  
4rt. Tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de quinze dies, de l’acord d’aprovació definitiva del reglament del servei i de la 
còpia íntegra i fefaent d’aquest. 
5è. El text del reglament del servei s’ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona. Igualment s’ha de publicar en el butlletí informatiu local, 
inserir-se en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
 
V.- La comissió d’estudi creada per decret de l’alcaldia núm. 1570/2011, de 19 
d’octubre, en sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2011, va aprovar els 
esborranys de tota la documentació integrant de l’expedient, així com trametre 
l’expedient al ple perquè procedís a la seva aprovació inicial. 
 
VI.- El secretari de la Corporació va emetre el seu informe preceptiu en data 10 de 
novembre de 2011. 

VII.- L’òrgan competent per aprovar la forma concreta de gestió del servei és el ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local –atribució que és indelegable, tal com prescriu 
l’article 22.4 de la mateixa Llei. Aquest acord s’haurà d’adoptar per majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, tal com preveu l’article 47.2 k) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
        Primer: Aprovar inicialment l’establiment del servei públic municipal de viver 
d’empreses i club de l’emprenedor de Martorell. 
 
        Segon: Aprovar inicialment, com a forma de gestió del servei creat, la gestió 
directa a través de la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament de Martorell. 
 
        Tercer: Aprovar inicialment els següents documents: 
 
. Memòria justificativa de l’establiment del servei públic municipal de viver d’empreses i 
club de l’emprenedor de Martorell. 
. Projecte d’establiment i prestació del servei públic municipal de viver d’empreses i 
club de l’emprenedor de Martorell. 
. Reglament del servei públic municipal de viver d’empreses i club de l’emprenedor de 
Martorell. 
 
        Quart: Sotmetre l’expedient instruït a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans escrits de comunicació 
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diària, i en els taulers d’edictes de la Corporació i de la plana web www.martorell.cat, 
per tal que qualsevol persona pugui formular reclamacions, al·legacions o 
suggeriments. 
 
        Cinquè: Notificar aquest acord al departament de promoció econòmica. 
 
     7. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESTABLIMENT DEL PREU 
PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL VIVER D’EMPRESES I CLUB 
DE L’EMPRENEDOR DE MARTORELL, AIXÍ COM DE LA SEVA ORDENANÇA 
REGULADORA. 
       
   Es dòna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de novembre de 2011. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS AMAT diu: seguint amb la mateixa línia que els he comentat en 
el punt anterior, el que busquem aquí és una proposta d’un preu públic accessible a 
tothom que vulgui: o bé començar un negoci, o d’aquells empresaris emprenedors que 
estan amb problemes i que tinguin una possibilitat d’estalviar costos abans d’haver de 
tancar i acomiadar més gent. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: evidentment ens posicionarem a favor, a la 
cua del que hem comentat abans; i ens posicionarem a favor perquè creiem que el 
poder qüestionar, innovar i ajustar és un principi de progrés i de prosperitat. Fent 
referència a unes declaracions que el President de la Diputació de Barcelona ha fet 
aquest matí, al Centre de Cultura Contemporània, dient que les crisis no se solucionen 
pitjant un interruptor o apagant les diputacions o tancant els ajuntaments, avui tot el 
que hem estat aportant en aquest Ple, l’exercici d’escolta és molt bo; avui tot el que 
volíem aportar en aquest Ple. Avui només?. Ah si vol, quan tingui la paraula. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: desenvolupi la seva intervenció, que m’afalaga molt que em citi. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: sí, perquè resulta que hi ha coses que hi 
estem d’acord, estem d’acord perquè vostè ens deia aquest matí, comentava que 
resulta indiscutible que cal racionalitzar al màxim l’estructura de govern en tots els 
seus nivells i que hem de buscar la màxima eficiència, no ja pel context de crisi sinó 
perquè és una exigència inherent a qualsevol bon sistema polític; però després 
comenta que en plena campanya electoral una de les receptes miraculoses que s’han 
donat, per resoldre els nostres mals, ha estat suprimir les diputacions. Escolti’m, 
sabem que fan molta feina i donen molt servei aquest 311 ajuntaments de la nostra 
província. En canvi amb el que no hi estic d’acord és que digui que això, que, 
escolti’m, amb els governs locals no s’hi pot jugar; no s’hi pot jugar perquè són el 
govern dels pobles i les ciutats, el govern dels barris, del servei públic de proximitat. Si 
us plau Sr. President, continuo?. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: pot seguir. 
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-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: m’agrada que després sàpiguen com 
contestar. “El govern dels barris, el servei públic de proximitat liderat pels alcaldes i 
regidors que trobem als carrers i les places, les crisis no se solucionen pitjant un 
interruptor”. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: perdoni però em repeteixo tota la meva conferència, ha estat en 
un context molt diferent que aquí no?. No cal que me la repeteixi, jo ja me la sé eh. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: el que ve a dir això és: escolti’m miri, nosaltres 
les crisis les hem de solucionar tots plegats, perquè les crisis les patim i les 
solucionem tots; clar amb un entorn com el que tenim si vostès tiren pel dret, que 
tenen el dret legítim que per això són govern amb majoria, endavant, però home la 
participació dels altres, de debò que hi podríem aportar i jo crec que podríem ajudar 
molt. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: no crec que tingui res a veure amb el punt que estem tractant, li 
agraeixo la cita, veig que està al cas, i si em va seguint en pot arribar a aprendre molt. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: nosaltres només dir que considerem que són 
uns preus raonables i que és una experiència nova, veurem con anirà al cap de l’any i 
evidentment l’any que ve si aquests s’haguessin de variar amunt o avall hem de 
suposar que per part de l’equip de govern doncs es faria. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: en primer lloc no dubtem i sabem i estem 
convençuts que el suport de l’Alcalde, i a més a més President de la Diputació, sobre 
qualsevol projecte a Martorell hi és i hi serà, però precisament ens referíem a tot el 
contrari, és a dir, segurament amb aquesta Comissió d’adjudicació hem de cercar el 
suport tècnic de les diferents administracions i menys el suport polític, que ja hi és però 
que ja té els escenaris per poder-lo aplicar, en tot cas ens referíem a això. En relació 
concret al punt, i disculpin la cunya, dir que en la mateixa línia d’abans donarem suport 
a aquesta proposta i estem totalment d’acord amb el Sr. Arpal, en qualsevol cas es 
tracta d’una cosa que posem nova endavant i ja l’any que ve o d’aquí un temps  
valorarem l’oportunitat o no d’aquests preus. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: el nostre posicionament serà favorable i, com 
comentàvem abans, més enllà de la bondat o del que són aquests preus i la viabilitat 
del projecte en el futur, doncs entenc que establim un marc de col·laboració que 
podrem anar revisant si està complint amb els objectius que crec que ha de complir 
aquest centre, que seria millorar l’ocupabilitat i les oportunitats dels emprenedors. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
I.- S’ha tramitat el preceptiu expedient per a l’establiment del servei públic municipal de 
viver d’empreses i club de l’emprenedor de Martorell. Dins d’aquest expedient hi ha, 
entre d’altres documents, el corresponent estudi econòmic. 
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Les tarifes a percebre dels usuaris del servei tenen la naturalesa de preus públics, 
perquè de conformitat amb l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), les entitats 
locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no concorri cap de les 
circumstàncies especificades en l’article 20.1. B) d’aquesta llei. I en la prestació del 
servei del viver d’empreses i del club de l’emprenedor no concorre cap de les 
circumstàncies previstes en el darrer precepte, per les següents raons: 
. És un servei de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats, que no ve imposat 
per cap disposició legal o reglamentària, ni és imprescindible per a la vida privada o 
social del sol·licitant. 
. És un servei que es presta pel sector privat, i no està establerta la seva reserva a 
favor del sector públic conforme a la normativa vigent. 
 
II.- Els preus públics es troben regulats en els articles 41 a 47 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, corresponent al ple de la Corporació el seu 
establiment o modificació. 
 
        Primer: Aprovar provisionalment l’establiment del preu públic per la prestació de 
serveis en el viver d’empreses i club de l’emprenedor de Martorell. 
 
        Segon: Aprovar provisionalment l’Ordenança número  28 reguladora del preu 
públic per la prestació de serveis en el viver d’empreses i club de l’emprenedor de 
Martorell, de conformitat amb el text que figura a l’expedient. 
 
        Tercer: Exposar al públic l'acord d’aprovació provisional de l’establiment del preu 
públic per la prestació de serveis en el viver d’empreses i club de l’emprenedor de 
Martorell, així com de la seva Ordenança reguladora, 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 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. 
 
        Quart: En cas de no haver-se produït reclamacions, s’ha de publicar en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona l'acord definitiu i el  text íntegre de l’Ordenança 
esmentada. 
 
        Cinquè: Notificar aquest acord als departaments municipals de promoció 
econòmica, d’intervenció i de gestió tributària. 
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II.- PART DE CONTROL 
 

A.  DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
 Es dóna compte d’una relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 10.10.2011 i fins 
el dia 11.11.2011, en compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 
2586/87, de 28 de novembre. 
 
B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
  No n’hi ha. 
 
C.  INTERPEL.LACIONS. 
 
 No n’hi ha. 
 
D   PREGUNTES. 
 
Preguntes “in voce” pendents Ple anterior 
 
- El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: la primera pregunta que vam fer deia: “Fa unes 
setmanes que el govern de la Generalitat va aprovar una modificació de la 
convocatòria de subvencions a entitats locals per a accions formatives per a persones 
en atur. Voldríem saber quina ha estat la sol·licitud o sol·licituds o les propostes que 
ha fet l’Ajuntament de Martorell en aquesta convocatòria concreta?. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS AMAT diu: entenc que el Sr. Gómez es refereix a l’Ordre 245 de 
setembre, jo li explico perquè m’ho he estat mirant. Aquesta és una ordre que només 
té un article, és un article que aclareix l’aplicació de l’inici de les subvencions que es 
van aprovar el juny, per tant no hi ha cap acció a fer; al juny sí que ja les vam fer, vam 
demanar 8 cursos, se’ns han assignat 6 algun dels quals fins i tot aquesta setmana ja 
ha començat, només aclarir-li això que en aquesta Ordre no hi ha cap acció a fer. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: disculpi, segurament vaig llegir malament la 
informació, demano disculpes. Les darreres setmanes hem estat observant, i així 
també ens ho han comunicat, com la brigada municipal ha retirat determinades 
pancartes penjades pels carrers, però en canvi altres resten col·locades per molt 
temps. Voldríem saber si existeixen criteris polítics per decidir quines pancartes 
molesten a la via pública o no, i si no és així, que entenem que és com ha de ser, 
quins criteris s’utilitzen per retirar-les més enllà de les ordenances municipals, 
evidentment que són les que manen, ja que no totes les pancartes que observem 
reben el mateix tracte. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: Sr. Gómez la pregunta, deixi’m dir-li com a 
mínim que, en la meva professió es diria que és una pregunta tendenciosa, perquè 
preguntar dient si hi ha criteris polítics, vostè sap tant bé com jo i com tots els 
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membres d’aquesta corporació que la brigada no treballa mai sota criteris polítics sinó 
estrictament criteris tècnics, i li explicaré dos criteris que la brigada d’aquest 
ajuntament, dels serveis municipals d’aquest ajuntament, apliquen jo crec que a més a 
més amb eficàcia i amb rigor. El primer és que quan una pancarta es penja entre dos 
arbres per risc de seguretat d’un fort vent, i que puguin trencar les branques dels 
arbres i fins i tot fer mal a algú, doncs es retiren immediatament quan estan entre dos 
arbres, sigui qui sigui l’anunciant de la pancarta, i el segon criteri  és que quan hi ha 
una pancarta que anuncia algun acte, alguna convocatòria a una assemblea o una 
manifestació, s’espera a que s’hagi realitzat aquella manifestació, convocatòria o 
assemblea, i s’hi passen dos dies i no s’ha retirat pels autors o els que han penjat 
aquella pancarta, doncs la brigada té instruccions de retirar-les de la via pública; si no 
fos així doncs podríem arribar a trobar-nos un municipi, al llarg del temps, que 
semblés, permeti’m la llicència, el corral de la Pacheca, llavors doncs el que hem 
d’anar fent és traient de la via pública aquelles pancartes i anuncis un cop s’ha 
efectuat l’acte que anuncien les pròpies pancartes o anuncis. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: dèiem que hem vist que amb la posada en marxa 
del nou curs escolar i amb els canvis d’horaris en les diferents escoles públiques del 
municipi, fruit de la retallada per part del govern de la Generalitat de la sisena hora a 
primària, també es van modificar els horaris d’algunes activitats esportives que 
s’ofereixen des del patronat municipal de serveis d’atenció a les persones. També hem 
pogut veure, i així ens ho han fet saber, que amb aquests canvis no es va tenir en 
compte que una de les escoles de Martorell mantenia el mateix horari que el curs 
anterior, finalitzant l’activitat com altres anys a les 5 de la tarda. Volíem saber perquè 
no es van tenir en compte aquests alumnes en la programació de la temporada, i si 
se’ls va tenir en compte perquè no se’ls va informar prèviament dels canvis per poder 
oferir-los horaris alternatius. 
 
-El Regidor Sr. ALBERT FERNÁNDEZ diu: la modificació horària a la qual vostè fa 
esment es va realitzar amb una doble finalitat: pel que fa a les activitats extraescolars 
que es realitzen als col·legis de Martorell el que es pretén és adequar l’horari de les 
activitats extraescolars, que es realitzen als col·legis de Martorell, als nous horaris 
d’aquests centres adaptant-los a les noves necessitats dels nens i nenes així com de 
les seves famílies. Pel que fa a les activitats que es realitzen als equipaments 
esportius municipals, en aquest cas la finalitat ha estat adequar els horaris a les 
necessitats de la majoria dels usuaris i de les seves famílies i, alhora, aprofitar més els 
espais esportius disponibles i redistribuir-los millor a les necessitats del propi 
equipament. En la presa d’aquest tipus de decisió creiem que han de prevaldre els 
interessos globals per damunt dels particulars i les necessitats de la majoria dels 
usuaris, tot i això cal tenir present, i així ho hem fet, les necessitats d’altres col·lectius 
que es poden veure afectats per aquesta adaptació dels horaris de prestació de 
determinats serveis, tot i acceptant que en aquest procés com en molts altres no 
existeixen solucions que donin satisfacció universal a totes les persones implicades. 
En el cas que ens ocupa durant els primers dies d’agost es va enviar un escrit a totes 
les famílies usuàries de serveis informant-les dels nous horaris del curs 2011-2012 i, 
com sempre, oferint els serveis de les oficines d’informació per rebre més informació i 
realitzar algun canvi. Els cursets de natació tenen l’oferta doblada la majoria de nivells, 
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durant el mes de setembre es va oferir tramitar els canvis d’horari dels participants que 
no podien arribar a les 5, canviar la seva plaça per cursets idèntics que s’inicien a les 6 
de la tarda.  
Pel que fa a activitats extraescolars que es duen a terme als col·legis, els alumnes de 
l’escola que no han variat el seu horari en relació al curs anterior que són molt pocs, 
s’incorporen un cop ha passat l’estona d’acolliment i bé, de fet la nostra voluntat és 
millorar i fruit d’aquesta experiència doncs hem donat instruccions per tal que en el 
moment de fer les inscripcions al servei, recollim millor la informació de l’escola on 
estudia cada participant per tal de poder ajustar encara millor la informació que volem 
traslladar a les famílies en els processos que ens ocupa. Dit això en aquests moments 
creiem que el procés d’adaptació dels horaris de determinades activitats dels serveis 
esportius, que s’ofereixen des del patronat municipal de servei d’atenció a les 
persones, s’han abordat amb finalitats prou justificades i argumentades tenint en 
consideració els interessos de la majoria de participants i sense deixar de banda els 
interessos d’altres col·lectius també afectats; la sensibilitat que ja hem manifestat i 
evidenciat cap aquests col·lectius no majoritaris, ens proposem millorar, com deia, 
determinats processos de cara al futur per tal de fer la informació encara més propera i 
més personalitzada. Abans de prendre aquesta decisió de canvis d’horaris d’aquest 
curs vam tenir en compte diferents situacions; pel que fa a les activitats que 
desenvolupaven, com comentaven els centres escolars, han de coincidir amb l’horari 
de sortida d’aquests per tal d’evitar que els pares hagin de recollir els nens i esperar 
l’inici de l’activitat, és així que la psicomotricitat, el pre-esportiu, la iniciació esportiva i 
l’aeròbic, l’horari de recollida dels nens i nenes és a les 4,30 i l’inici de l’activitat a les 5 
de la tarda. Pel que fa a les activitats infantils que es desenvolupen en equipaments 
municipals com el futbol sala, gimnàstica artística i judo que comencen a les 5, i 
d’aquesta manera permeten optimitzar millor els equipaments donat que un cop 
finalitzades les activitats infantils comencen els entrenaments d’equips superiors que 
s’allarguen fins les 12 de la nit. 
Pel que fa als cursets de natació s’ofereixen en dos horaris diferents del mateix nivell: 
un primer a les 5 de la tarda i un segon a les 6 de la tarda, per tant aquesta modificació 
no afecta a la prestació del servei donat ja que els pares i les mares que ho han 
necessitat han pogut canviar el grup mantenint el mateix nivell, l’horari mantenint el 
mateix nivell. 
Pel que fa a les activitats esportives que oferim de forma indirecta mitjançant les 
diferents entitats esportives a Martorell com són: l’atletisme, el bàsquet, el handbol, el 
bolei i el hoquei, han estat les entitats qui ha decidit avançar l’horari per tal d’adaptar-lo 
a l’horari de sortida. Cal dir que excepte el bàsquet que es practica al pavelló la resta 
es desenvolupen en els centres escolars; en el cas del futbol, que es practica al 
Complex esportiu, ha estat el club del futbol Martorell qui ha considerat oportú 
mantenir l’horari del curs anterior; cal dir que només uns pares de l’escola La Mercè 
han manifestat el seu interès amb que el seu fill realitzi activitats extraescolars en un 
altre centre i, després de parlar amb la monitora, han decidit que el nen s’incorpori una 
mica més tard a l’activitat. 
Per finalitzar, el major nombre de nens afectats ha estat a l’activitat de curset de 
natació, però la setmana del 5 de setembre, que vàrem començar les activitats, ens 
vam posar en contacte amb tots els pares per oferir la possibilitat de canvi d’horari, i 
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actualment no hi ha cap nen o nena que estigui desatès amb motiu de la modificació 
d’horari de les activitats oferides pel patronat. 
 
 
     PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 
CATALUNYA VERDS-ENTESA: 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: 
 
    Les darreres setmanes s’han tornat a detectar problemes en l’estructura de 
l’edifici de la casa Mestres, que acull l’Esplai d’Avis de La Vila, i els locals 
socials de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Torrent de Rosanes i de 
Martorell Viu. Concretament, s’han detectat esfondraments en algunes zones 
dels sostres de la planta superior. 
 
    L’entitat Martorell Viu ha rebut una comunicació de l’Ajuntament de Martorell 
informant-los que han d’abandonar els espais que ocupen, per culpa d’aquests 
desperfectes estructurals. 
 
    D’altra banda, alguns representants sindicals del PMSAP han manifestat els 
seus dubtes sobre les garanties de seguretat per a les persones que hi han a 
l’edifici, tenint en compte que aquests desperfectes vindrien provocats per 
problemes estructurals del mateix. 
 
    Per aquest motiu, traslladem a l’equip de govern de CiU les següents 
preguntes: 
 

- creuen que s’han pres totes les mesures de seguretat adequades desde 
què es van detectar aquests problemes tècnics? 

 
-    quines accions pensen portar a terme per solucionar aquests problemes? 
 
- com pensen reallotjar les activitats que es realitzen en aquest edifici? 

 
- quin espai alternatiu pensen donar-li a l’entitat Martorell Viu per a 

desenvolupar la seva activitat? Quan ho faran? 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en primer lloc no és que s’hagin detectat 
problemes estructurals de l’edifici sinó que s’han detectat alguns problemes amb cel 
rasos dels forjats, jo li llegiré l’informe que tinc, li faig una síntesi d’aquest informe que 
és de 7 d’octubre i està fet per l’arquitecte municipal, que està al departament de 
serveis tècnics, i que per altra banda són els encarregats de verificar, com a facultatius 
sobre la matèria, si hi ha problemes de solidesa o estructurals sobre un edifici, no pas, 
com diu aquí, els representants sindicals del Patronat municipal de servei d’atenció a 
les persones que crec que no deuen tenir coneixements suficients com per saber si hi 
ha greus patologies estructurals sobre un edifici, almenys no n’hi ha cap que jo 
conegui que tingui la titulació suficient com per poder acreditar aquest extrem. Per tant 



 48 

l’informe, li llegiré, és del dia 7 d’octubre de 2011: “Informe en relació a la visita 
d’inspecció realitzada a la Casa Mestres, a l’haver-ne col·lapsat la volta de maons 
existent com a cel ras al  lavabo de la galeria de la planta segona de l’edifici”. 
Que li avanço que no és estructural, és una volta de maons que no aguantava res sinó 
que era més aviat en el seu moment era decorativa. 
“Efectuada inspecció a la Casa Metres el dilluns 3 d’octubre a l’haver-ne col·lapsat la 
volta de maons existent com a cel ras al lavabo de la galeria de la planta segona s’ha 
pogut comprovar el següents aspectes: 
La volta ha caigut com a conseqüència de les esquerdes existents i que son visibles 
encara en totes les  voltes que conformen la galeria de la segona  planta. Aquestes  
esquerdes s’han produït com a conseqüència de les filtracions d’aigua de pluja des de 
la coberta i que varen ser reparades i localitzades en seu moment.  
Revisada en la seva totalitat la planta segona es comprova que també existeixen 
taques d’antigues humitats i filtracions en totes de estances i que dites filtracions fins i 
tot ha repercutit en la manca de planeitat del forjat d’aquesta planta existint sots o 
petits desnivells que fan pressuposar que l’estructura de fusta també ha sofert en 
algun grau patologies per humitats.  
És per totes aquestes patologies observades que és necessari fer un acurat estudi i 
revisió estructural verificant l’estat de les bigues de fusta i altres elements que 
poguessin representar un risc d’esfondrament parcial de l’esmentat edifici que avui dia 
es fa servir com d’ús públic.  
Durant l’enderrocament del cel ras i posterior estudi de les possibles deformacions de 
l’estructura, cal alliberar de qualsevol activitat les diferents estances i enretirar tots els 
mobles i armaris per reduir les sobrecarregues d’ús i  facilitar els treballs als operaris 
que tinguin que dur a terme l’actuació amb unes correctes mesures de seguretat i 
salut. L’arquitecte tècnic municipal, Rafael Palao Aguilar”. 
Per tant d’aquest informe el que se’n desprèn és que precisament el que s’ha fet és 
prendre les mesures de seguretat traient la gent d’allà perquè s’han de fer aquestes 
tasques; primer veure si hi ha afectat o si hi ha algun tipus d’afecció, i segon procedir a 
la seva reparació. 
Les preguntes que ens fa: Com pensem reallotjar les activitats que es realitzen en 
aquest edifici, quin espai alternatiu pensen donar-li a l’entitat Martorell Viu per a 
desenvolupar la seva activitat i quan ho faran?. Doncs quan tinguem disposició d’un 
espai públic els hi facilitarem, i en tot cas si la reparació d’aquestes deficiències que 
s’han trobat en aquest edifici són ràpides doncs en el mateix espai.  
 
Preguntes “in voce” 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: entenem que, ho deia pel reallotjament de 
l’entitat, per tant entenc que hi ha previsió de reparar l’edifici, per tant que allà torni a 
tenir el mateix ús que fins ara; ho dic perquè, si no ho he entès malament, l’entitat ha 
rebut una comunicació de l’ajuntament d’extinció del conveni que hi ha, potser valdria 
la pena aclarir bé aquesta qüestió amb l’entitat, perquè no sembli que el que hi ha 
hagut és que l’entitat ha d’abandonar allò definitivament i no, com vostè diu, 
temporalment, entenc que és un matís potser que és important que cal aclarir. 
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-El Sr. ALCALDE diu: la diagnosis ja la tenim, hem de veure quina reparació s’ha de 
fer, hem de veure quan pressupostàriament la podrem afrontar, potser abans d’acabar 
l’any previsiblement no perquè no hi ha partida pressupostària, i quan es decideixi com 
s’ha de reparar i com s’ha de fer perquè avui no sabem ni el que val ni exactament el 
que s’ha de fer, aleshores decidirem i farem el que hàgim de fer. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: tenia preparada una petita bateria de tres 
preguntes relacionades amb la climatologia actual, amb les pluges. La primera era: 
l’afectació a la Casa Mestres, quan es resoldran les deficiències i si les entitats 
afectades estaran recol·locades. 
La segona: el camí de Sant Genís de Rocafort té l’inici a la carretera de Gelida sota 
l’autopista, l’aigua recollida al ferm a dalt l’autopista cau a bots i barrals a baix perquè 
els col·lectors estan trencats. Han instat a la concessionària d’autopistes a la seva 
reparació?. 
La tercera pregunta del pack sobre les pluges és: a part de l’esfondrament de la finca 
del carrer Mercadal, de l’esberlement de l’arc triomfal del Pont del Diable i de la 
perillosa situació de la cornisa de cal llanut, la finca de Nuñez y Navarro d’aquí del 
carrer d’Anoia, han avaluat de manera preventiva el nostre patrimoni?. 
I l’última pregunta, no relacionada amb tema pluges, després de dos anys i mig 
d’espera hem d’esperar gaire més per gaudir de l’escultura que ha d’anar al cap del 
pont, a l’inici del carrer Pau Claris?. La foneria els ha amenaçat de trossejar i fondre 
l’obra d’art per impagament?. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: li serà respost adequadament en el proper Ple com de costum. 
 

E. PRECS. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: més que res pregaria validar certa informació 
que ens ha arribat personalment i és una queixa d’una veïna del carrer Camí Vell de 
Sant Esteve número 8, que d’alguna manera es queixa d’un tema de convivència 
ciutadana, que segurament en relació al reglament podria ser corregit que és el tema 
de donar de menjar a animals, en aquest cas estem parlant de gats, i que està 
provocant unes certes molèsties i diguem que ens ha transmès una certa indefensió 
respecte a la gestió d’aquest tema dels gats. Jo si de cas ara quan acabi el plenari els 
hi facilitaré les dades i era més que res per si poden fer seguiment. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: pregaríem que se li comuniqui documentalment a 
l’entitat Martorell Viu si aquest conveni d’extinció és definitiu o és temporal fins que no 
hi hagi una reparació, que aclariria molt bé aquesta situació que abans no quedava 
clara. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: pregaria que pel bé de la salut pública, i 
bastant en relació amb el Sr. González, agrairia que prenguessin les mesures contra la 
plaga de coloms, tant contra qui els alimenta de forma regular i en espais públics, com 
els propietaris dels immobles buits on fan niuada, algun d’aquests de propietat 
municipal, no cal anar gaire lluny per veure el merder que foten davant de les cabines 
aquí mateix de l’ajuntament. 
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-El Sr. ALCALDE diu: perdoni, s’equivoca, no és propietat municipal aquest que diu de 
les cabines. 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: no, no m’equivoco, quan li deia on hi fan 
niuada em refereixo a immobles on els veïns de la Vila hem de suportar els nius de 
coloms i que defequin. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: vostè ha dit que era propietat municipal. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: sí però he fet un punt, he dit: alguns; la coma 
potser no l’he interpretat bé. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: potser no l’he entès bé jo. 
 
 
 ===== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 22.26 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 


