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14/2012 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 19 DE 
NOVEMBRE DE 2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 19 de novembre de 2012,  essent les  20.03 hores, es 
reuneix l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
ordinaria presidida  pel Sr. Alcalde,  SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS,  i   amb 
l'assistència  dels  Regidors senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ 
MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ,  
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER 
GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGENIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME 
TRAMUNT I MONSONET, i per l’Interventor Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ.  
 
-El Sr. ALCALDE diu: abans de començar el Ple, en nom de la corporació, que consti 
en acta, el condol per la mort del pare del regidor Lluís Sagarra.   
 
 A continuació es passa a l’exàmen dels diferents punts de l’ordre del dia, de 
conformitat amb el detall següent: 
 

       I.- PART RESOLUTIVA 
 

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

15  D’OCTUBRE  DE 2012. 
   

Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 15 
d’octubre de 2012, que és aprovada per unanimitat dels assistents,  

 
      2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2012. 

 
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 

29 d’octubre de 2012, que també resulta aprovada per unanimitat dels assistents,  
 
DICTÀMENS DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR: 

 
      3.  PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM. 1/2012 DEL VIGENT PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE 
SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE MARTORELL. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió  Informativa de l’Area Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de novembre de 2012. 
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-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: estem a mes de novembre i presentem la 
primera modificació pressupostària que hem de fer en el Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones. Aquesta modificació pressupostària que, insisteixo, és la 
primera de l’any, està valorada en 211.500 euros que suplementen algunes partides 
del capítol I, bàsicament de seguretats socials, i algunes partides del capítol II, 
bàsicament subministrament d’energia elèctrica i servei de neteja de diferents locals 
del Patronat. Com s’alimenten aquests 211.000 euros?. Doncs en primer lloc amb 
94.000 euros d’estalvis que hi havien l’any passat, és a dir, de romanent de tresoreria, 
i la resta de sobrants calculats a data d’avui d’algunes partides, totes del capítol I; per 
tant presentem a la seva consideració aquesta modificació de crèdit. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: per part del grup municipal d’Esquerra 
Republicana el nostre posicionament serà d’abstenció. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: amb aquesta modificació pressupostària, la 
primera com diu el regidor d’hisenda en el Patronat, ens sobte una mica el suplement 
del subministrament d’energia elèctrica, perquè clar és suplementar una partida que es 
va incrementar molt en el pressupost amb 147.000 euros més; clar 147.000 euros més 
són quasi 24 milions de les antigues pessetes. Clar un pressupost pot tenir partides 
que es queden curtes, es poden quedar curtes de 10, de 15.000, de 20.000, de 
25.000, però clar de 147.000 euros, i més amb un subministrament doncs evidentment 
no és quelcom molt normal; bé, com considerem que no és quelcom molt normal ens 
agradaria poder saber més d’aquesta partida, el perquè, si és una provisió com ens va 
dir el Sr. Interventor en el cas de les neteges, tot i que també ens sobte ja que és voler 
posar la bena abans que es faci la ferida o són factures que s’han de pagar. Si és així, 
si fossin factures que s’han de pagar doncs voldria que se’ns fes arribar la major ja que 
en l’expedient no hi figura. 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: el nostre posicionament en aquest punt 
serà d’abstenció donat que és una decisió que pren el govern unilateralment.  
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONÁLEZ diu: el nostre posicionament serà d’abstenció 
també. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: tot té una explicació Sr. Arpal i en aquest 
cas jo em pensava que els hi havia explicat a la Comissió Informativa, potser no va 
quedar prou ben explicat. Les dues partides grans que hi ha de suplement, una que es 
titula: Servei de neteja a diferents departaments gestionats pel Patronat. Aquesta 
partida ha vingut que, com vostè recordarà, l’ajuntament té un contracte amb el servei 
de neteja per una quantitat d’hores determinades, aquesta quantitat d’hores 
determinades està distribuïda entre diverses dependències de l’ajuntament i el 
patronat. En aquest cas els tècnics van dir: el contracte inicial que hi havia per tantes 
hores té una distribució que actualment no correspon a la realitat; per tant hi ha coses 
que estaven pressupostades dintre de l’ajuntament i que haurien d’anar al patronat. En 
aquest cas és una reclassificació de partides quant a que el contracte que hi ha de 
neteja de locals correspongui exactament a les hores que es fan a cada un dels locals, 
per tant en aquest cas és un estalvi per a l’ajuntament i una despesa per al patronat, 
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només és un canvi de lloc on s’imputen les factures. En el cas del subministrament 
d’energia elèctrica es refereix a que durant l’any anterior, si vostè recorda la liquidació 
que vam fer del pressupost del patronat, l’informe de l’interventor deia que s`havia 
liquidat amb una situació determinada, romanent de tresoreria positiu, però que 
posteriorment al tancament havien arribat una sèrie de factures. Aquestes factures 
també deia l’informe de l’interventor hauran d’imputar-se durant l’exercici al 2012; una 
part molt important d’aquestes factures corresponia als serveis d’energia elèctrica, per 
tant en aquest cas independentment que l’energia elèctrica ha pujat el preu d’una 
manera molt forta, hi ha també un traspàs. Aquest any liquidarem les factures de l’any 
2012, la nostra previsió és que no en quedin tantes com l’any passat que vinguin 
després, i liquidem totes les que venien del 2011 que no es van liquidar dintre del 
2011. Per tant per aquest motiu la despesa d’energia elèctrica de l’any 2012 en el 
patronat és superior a la que hauria de ser normalment, aquesta és l’explicació per la 
qual hem tirat curt amb aquesta partida. Haguéssim pogut tenir la previsió més 
acurada a l’hora de fer el pressupost, en aquest cas: primera, no sabíem que pujaria 
tant aquest import, i segona, i també molt important, ja comptàvem que durant l’any hi 
hauria una sèrie d’estalvis que podríem utilitzar per suplementar les partides que fes 
falta, que vinguessin de l’any anterior; per tant aquesta és la modificació que es fa en 
aquest punt. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: bé, Sr. Casasayas, entenc molt bé la seva 
resposta per tant doncs, com li he dit en la meva primera intervenció, m’agradaria que 
ens fessin arribar la major d’aquest expedient d’aquestes factures elèctriques. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor,  2 vots en contra 
dels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO, i                      
8 abstencions formulades pels 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 i ADOLF BARGUÉS I 
ASTURIAS, acorda: 
 
 
La alcaldia ha redactat una memòria justificativa en que exposa i justifica la necessitat 
de realitzar despeses del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell per a les que inicialment no havia consignació pressupostària en l’exercici de 
2012. Aquesta memòria acredita la urgència d’aquestes necessitats i la impossibilitat 
de demorar-les fins l’exercici següent. 
 
La intervenció municipal ha emès un informe referent a l’adequació a la legalitat 
d’aquesta modificació i la viabilitat de les fonts de finançament previstes per finançar 
l’increment del pressupost de despeses. 
 
  
        Primer: Aprovar inicialment l’expedient núm 1/2012 de modificació del pressupost 
de despeses del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell, 
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mitjançant suplement de crèdit per un import total de 211.500 euros, amb el detall i 
fonts de finançament que s’especifiquen: 
 

Aplicacions pressupostàries que es suplementen 

 

Aplicació pressupost. Descripció Suplem.crèdit  

2012 2050 3411 13002 ALTRES REMUNERACIONS  ESPORTS 2.000,00 € 

2012 2000 211 16000 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS 1.300,00 € 

2012 2050 2111 16000 SEGURETAT SOCIAL ESPORTS 5.000,00 € 

2012 2060 2110 16000 SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTEQUES 2.000,00 € 

2012 2000 925 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 147.000,00 € 

2012 2000 925 22700 
SERVEI DE NETEJA DIFERENTS 
DEP.GEST.PATRONAT 

53.000,00 € 

2012 2000 934 359 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.200,00 € 

TOTAL 211.500,00 € 

 

Finançament de la modificació  

 

Aplicació pressupost. Descripció Import  

2012 2000 920 13000 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS 
GENERALS 

-3.300,00 € 

2012 2020 320 13000 Bàsiques ensenyament -4.000,00 € 

2012 2020 321 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LLARS D'INFANTS -9.000,00 € 

2012 2060 324 13000 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ESCOLES 
MUNICIPALS 

-3.000,00 € 

2012 2060 333 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES MUSEUS -10.000,00 € 

2012 2033 929 13001 
HORES EXTRAORDINÀRIES MITJANS DE 
COMUNICACIO 

-2.000,00 € 

2012 2000 9200 13002 
ALTRES REMUNERACIONS SERVEIS 
GENERALS 

-6.100,00 € 

2012 2020 320 13002 
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL 
LABORAL ENSENYAMENT 

-1.000,00 € 

2012 2020 321 13002 ALTRES REMUNERACIONS LLARS D'INFANTS -16.000,00 € 

2012 2021 2323 13002 ALTRES REMUNERACIONS STO -1.000,00 € 

2012 2060 324 13002 
ALTRES REMUNERACIONS ESCOLES 
MUNICIPALS 

-5.000,00 € 

   

2012 2060 330 13002 
ALTRES REMUNERACIONS SERVEIS 
GRALS.CULTURA 

-12.000,00 € 

2012 2060 333 13002 ALTRES REMUNERACIONS MUSEUS -10.000,00 € 

2012 2020 2110 16000 SEGURETAT SOCIAL LLARS D'INFANTS -10.000,00 € 

2012 2021 2111 16000 
SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS 

-7.000,00 € 

2012 2021 2112 16000 SEGURETAT SOCIAL CET -15.000,00 € 

2012 2033 2111 16000 
SEGURETAT SOCIAL MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

-3.000,00 € 

TOTAL -117.400,00 € 

 



 5 

 

Romanent líquid de tresoreria 

 

Concepte  

pressupostàri 

Descripició Import  

87000 

 

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS 

94.100 € 

 

 

        Segon: Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament l’anunci d’exposició pública d’aquest acord durant un període de 15 dies 
hàbils a comptar des del següent a aquesta publicació a efecte de que les persones 
interessades puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que considerin 
oportunes.  
 
        Tercer: Considerar definitivament aprovat aquest acord en cas que no es 
presentin reclamacions dintre del termini d’exposició pública, publicar aquesta 
aprovació definitiva i un resum de la modificació pressupostària a nivell de capítol en el 
Butlletí Oficial de la Província i remetre una còpia de l’expedient a les administracions 
corresponents. 
 
      4.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE COBRAMENTS EN 
VOLUNTÀRIA DELS TRIBUTS MUNICIPALS DE VENCIMENT PERIÒDIC, 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió  Informativa de l’Area Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de novembre de 2012. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest cas portem a aprovació el 
calendari dels tributs municipals per a l’any 2013. És un calendari que és pràcticament 
calcat al de l’any 2012, només està ajustat quant a si el pagament comença dilluns o 
dimecres, per tant és exactament el mateix que hi havia l’any anterior. 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: el nostre posicionament a la proposta que fa 
l’equip de govern serà de recolzar-la i aprovar-la. 
 
-Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 
Vista la moció de l’Alcaldia de 5 de novembre de 2012, mitjançant la qual es proposa 
la confecció del calendari dels terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de 
venciment periòdic i notificació col·lectiva, corresponents a l’exercici 2013. 
 
 Atès el que disposen els articles 15.1 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes Locals. 
 
        Primer: Aprovar els terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de 
venciment periòdic i notificació col·lectiva corresponents a l’exercici 2013, segons el 
detall següent: 
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Denominació del Padró     _                      Període voluntari de cobrament 
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica  del 04 de febrer al 04 d’abril 
Taxa per l’entrada de vehicles a través de 
les voreres      del 04 de març al 03 de maig 
Taxa per la reserva de la via pública per guals del 04 de març al 03 de maig 
Taxa per la Conservació del Cementiri Municipal del 04 de març al 03 de maig  
 Taxa pel servei de recollida de residus 
 sòlids urbans d’habitatges    del 04 de març al 03 de maig    
 Taxa pel servei de recollida de residus 
 sòlids en establiments comercials i industrials         del 04 de març al 03 de maig    
 Impost sobre activitats econòmiques              del 02 de maig al 01 de juliol 
 Impost sobre béns immobles (urbana i rústega) del 02 de maig al 01 de juliol 

  
Rebuts domiciliats a través d’entitats bancàries: 
 
Es fraccionarà en dues vegades el pagament dels rebuts corresponents al concepte 
d’impost sobre béns immobles (urbana), domiciliats abans del 31 de gener de 2013. 
 
El primer càrrec en compte es farà el dia 02 de maig de 2013. 
El segon càrrec en compte es farà el dia 01 d’octubre de 2013. 
 
Cas que la domiciliació sigui retornada, aquesta quedarà sense efecte immediatament 
i s’haurà de liquidar la totalitat del rebut dins del termini normal de voluntària (del 02 de 
maig al 01 de juliol de 2013). 
 
Rebuts fraccionats sense domiciliació bancària, prèvia sol·licitud del 
contribuent: 
 
La primera fracció es pagarà dins del període voluntari, del 02 de maig al 01 de juiol. 
La segona fracció es pagarà dins dels cinc primers dies hàbils del mes de setembre. 
 
Cas que no es pagui la primera fracció en el termini establert, la segona fracció 
quedarà sense efecte i s’haurà d’ingressar la totalitat del rebut en període executiu. 
Així mateix, el fraccionament quedarà sense efectes per als exercicis posteriors. 
 
Taxa del Mercat Municipal de les Bòbiles 
 
Primer trimestre de 2013    del 14 de gener al 13 de març 
Segon trimestre de 2013   del 01 d’abril al 03 de juny 
Tercer trimestre de 2013   del 01 de juliol al 02 de setembre 
Quart trimestre de 2013   del 01 d’octubre al 02 de desembre 
 
Els càrrecs en compte dels rebuts domiciliats del Mercat Municipal es realitzaran els 
dies següents: 
  
 Primer trimestre 2013    dia 01 de febrer   
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 Segon trimestre 2013               dia 2 de maig   
 Tercer trimestre 2013    dia 1 d’agost  
 Quart trimestre 2013                dia 04 de novembre  
 
        Segon: Traslladar l’acord als departaments d’Intervenció, Tresoreria, Gestió 
Tributària, Recaptació, Mercats Comerç i Consum i O:R:G:T. De la Diputació de 
Barcelona. 
 
        Tercer: Disposar la publicació d’aquest acord al taulell d’edictes de l’Ajuntament, 
durant 30 dies a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
      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 2012. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió  Informativa de l’Area Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de novembre de 2012. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: com tots vostès saben, perquè fa bastants 
anys que funciona així, la prestació supramunicipal que reben els ajuntaments de la 
comarca del Baix Llobregat està acordat entre tots els ajuntaments que se cedeixi al 
Consell comarcal, per al finançament del Consell Comarcal, això ho fan tots els 
ajuntaments del Baix Llobregat igual que nosaltres proposem ara fer aquesta cessió, 
insisteixo que és un acord de fa moltíssims anys.  
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
 En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6241, de 26 d’octubre de 2012, 
es va publicar la resolució GRI/2189/2012, de 23 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 2012. 
 
Dins del Fons de cooperació local  de Catalunya, any 2012, 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 un ens local els recursos de finançament 
del qual no inclouen fonts pròpies. Per aquests motius, aquesta aportació contribuiria a 
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una millor i més eficaç prestació dels projectes supramunicipals que desenvolupa i 
consegüentment beneficiaria indirectament aquest municipi. 
 
 
        Primer: Destinar al Consell Comarcal del Baix Llobregat l’aportació per a la 
prestació supramunicipal de serveis del Fons de cooperació local de Catalunya, any 
2012, de l’Ajuntament de Martorell, per un import de 11.342,61 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. 
 
        Tercer: Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
departaments municipals d’intervenció i tresoreria. 
 
      6. PROPOSTA DE CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA DEL DOMINI DE LA FINCA REGISTRAL NÚM. 20101, BÉ 
PATRIMONIAL DE TITULARITAT MUNICIPAL ON ES TROBA EMPLAÇAT L’IES 
“JOAN ORÓ” DE MARTORELL. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió  Informativa de l’Area Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de novembre de 2012. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: el dia 1 d’octubre de 1979 l’Ajuntament de 
Martorell va cedir a l’Estat una parcel·la per fer un centre de formació professional per 
a 840 alumnes, aquest era el Joan Oró. Aquesta cessió no es va arribar a formalitzar 
ni amb escriptura pública ni amb document administratiu, i tampoc es va alterar la 
titularitat registral. Actualment l’Institut Joan Oró és un institut d’ensenyança 
secundària i és en aquest moment que fem la cessió del terreny a la Generalitat, donat 
que l’institut és propietat de la Generalitat i no havia estat mai cedit a l’Estat.         
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 

 I.- La cap de la secció de patrimoni de l’Ajuntament de Martorell i el secretari de la 

Corporació, en data 23 de juliol de 2012, van emetre conjuntament l’informe que a 

continuació es transcriu: 

 

“Montserrat Navarro Carrillo, tècnica d’Administració general i cap de la secció de 

patrimoni de l’Ajuntament de Martorell i Jaume Tramunt Monsonet, secretari de la 

Corporació, emeten el següent  

 

INFORME 

 
Primer.- En data 27 d’abril de 2012 (núm. E2012002749 del registre d’entrada de la 
Corporació) va tenir entrada en aquest Ajuntament l’escrit del tècnic de gestió del 
Servei de gestió de construccions escolars de la Direcció General de Centres Públics 
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del Departament d’Ensenyament, on sol·licita, entre d’altres coses, un acord del ple de 
l’Ajuntament de Martorell que modifiqui el de data 1 d’octubre de 1979 (relatiu a la 
cessió del domini del terreny on està ubicat l’Institut Joan Oró a favor de l’Estat), en el 
sentit de cedir el domini del terreny referit a favor de la Generalitat de Catalunya en 
comptes de cedir-lo a l’Estat.  
 
En efecte, en sessió plenària de data 1 d’octubre de 1979 l’Ajuntament de Martorell va 
cedir a l’Estat una parcel·la de superfície 9.100 m2, situada a l’Av. 5 de juliol 
(actualment Av. Félix Duran i Cañameras) del polígon Buenos Aires d’aquesta localitat, 
per tal de ser destinada a la construcció d’un centre de Formació Professional de 840 
alumnes.  
 
Des de l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979, les 
competències en matèria d’ensenyament corresponen a la Generalitat de Catalunya. 
No obstant, en el Reial Decret 1666/1980, de 31 de juliol, de traspassos d’instituts de 
l’Estat a favor de la Generalitat de Catalunya, no figurava l’Institut Joan Oró de 
Martorell. 
 
Actualment l’Institut Joan Oró no és un Institut de Formació Professional, sinó un 
Institut d’Ensenyament Secundari (IES), on s’imparteixen Ensenyament Secundari 
Obligatori (ESO), Batxillerat i Cicles Formatius. Per altra banda, l’expedient de cessió 
del domini d’aquest terreny a favor de l’Administració de l’Estat no es va acabar, 
perquè la cessió no es va formalitzar ni en escriptura pública, ni en document 
administratiu, i tampoc es va alterar la titularitat registral, que continua corresponent a 
l’Ajuntament de Martorell, qui és el titular registral de la finca núm. 20101, inscrita en el 
Registre de la Propietat de Martorell núm. 1, al tom 2855, llibre 340 de Martorell, foli 
128 (el solar on està emplaçat l’Insitut Joan Oró és una porció de la finca registral 
descrita de 9.100 m2 de superfície) 
 
En definitiva,  per les raons exposades en el paràgraf anterior entenem que no n’hi ha 
prou amb modificar l’acord plenari de data 1 d’octubre de 1979, en el sentit de cedir el 
domini del terreny on està ubicat l’Institut a la Generalitat de Catalunya, en comptes de 
a l’Administració de l’Estat, sinó que cal iniciar i tramitar de bell nou l’expedient per a la 
cessió gratuïta de la finca corresponent a favor de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- El bé immoble, que ha de ser objecte de cessió gratuïta a favor de la 
Generalitat de Catalunya no figura inscrit a l’inventari de béns de la Corporació, 
perquè, com s’ha exposat  amb anterioritat, l’1 d’octubre de 1979 fou cedit a l’Estat. Si 
fou cedit a l’Administració de l’Estat és perquè la seva qualificació jurídica era la de bé 
patrimonial. A més a més, des de la data de l’acord de cessió, el bé no ha estat afecte 
a cap ús públic local, ni a cap servei públic d’aquest Ajuntament; ans al contrari, des 
de la construcció i entrada en funcionament de l’Institut Joan Oró (de la qual fa 
aproximadament trenta anys), ha estat destinat per part d’una altra Administració 
Pública a finalitats educatives (ensenyament secundari). En resum, malgrat que el bé 
té naturalesa patrimonial, no es troba inscrit a l’inventari de béns de la 
Corporació i, consegüentment, no es pot emetre certificació de la seva 
constància en aquest inventari amb la qualificació assenyalada. 
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Aquest bé immoble és una porció de 9.100 m2 de la finca registral núm. 20101, inscrita 
en el Registre de la Propietat de Martorell núm. 1, al tom 2855, llibre 340 de Martorell, 
foli 128. Al seu torn, aquest terreny figura en el Cadastre dels Béns Immobles de 
Naturalesa Urbana de Martorell amb la referència cadastral 
0021006DF1902S0001GM. 
 

La qualificació urbanística de l’immoble en qüestió, segons el Pla General 

d’Ordenació Urbana de Martorell (aprovat definitivament per acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona de 18-12-1991, publicat al DOGC núm. 1550, de 3-2-1992 i 
amb el Text refós de les normes urbanístiques publicat al DOGC núm. 4452, de 22-8-

2005), és la de Clau E (Sistema d’Equipaments i Dotacions). I d’acord amb 
l’article 73è. 1 de les Normes Urbanístiques del PGOU, aquest sistema 
comprèn els sòls destinats a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. 
Ens remetem en aquest punt a l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, 
senyor Cristóbal Tovar Fenoy, amb el vist i plau del cap d’àrea de serveis 
tècnics municipals, senyor Rodrigo Alaminos Rodríguez, en data 5 de juny de 
2012, on es descriu amb més detall el règim urbanístic del terreny, i s’acredita 
que el solar no està comprés en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació que el faci 
necessari a l'Ajuntament de Martorell. 
 

Tercer.- La cessió gratuïta de béns patrimonials municipals és prevista als articles 212 

del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 49 a 50 del 

Reglament de patrimoni dels ens locals (aprovat per Decret 336/1988, de 17 

d’octubre), preceptes que la subjecten al compliment d’uns determinats requisits, que 

s’han d’acreditar amb la instrucció de l’expedient oportú. 

 

L’article 212 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix: 

“ 

“212.1 Els béns patrimonials immobles es poden cedir gratuïtament: 

a) A altres administracions o entitats públiques. 

b) A entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d'utilitat pública o d'interès social, sempre 

que complementin o contribueixin al compliment d'interessos de caràcter local. 

212.2. L'acord de cessió ha de determinar la finalitat concreta a què les entitats o les institucions beneficiàries han de 

destinar els béns. 

212.3  Si els béns cedits no es destinen a l'ús previst en el termini fixat o deixen d'ésser-hi destinats, reverteixen 

automàticament de ple dret al patrimoni de l'ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s'escau, el valor dels danys i perjudicis 

causats i el del detriment experimentat pels béns.” 

 

I els articles 49 a 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals determinen: 

“Article 49 

1. Els ens locals poden cedir gratuïtament els béns patrimonials:  

a) A altres administracions o entitats públiques. 

b) A entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d'utilitat pública o d'interès social, sempre que 

compleixin o contribueixin al compliment d'interessos de caràcter local. 
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2. L'acord de cessió correspon al ple de l'ens local, i ha de determinar la finalitat concreta a què les entitats o les institucions 

beneficiàries han de destinar els béns, amb expedient previ en el qual consti:  

a) La finalitat de la cessió, i que aquesta es fa en benefici de la població de l'ens local, en els termes de l'article 49.1.b).  

b) La justificació que la finalitat de la cessió no es pot assolir mantenint l'ens local el domini o el condomini dels béns, ni 

constituint sobre aquests cap dret real. 

c) La certificació del secretari de la corporació en la qual consti que els béns figuren a l'inventari aprovat per l'ens local amb 

l'esmentada qualificació jurídica. 

d) El dictamen subscrit per un tècnic que acrediti que els béns no estan compresos en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació 

que els faci necessaris a l'ens local. 

3. Abans que el ple aprovi la cessió, l'expedient s'ha de sotmetre a informació pública per un període mínim de 30 dies, durant 

el qual es poden formular reclamacions o al·legacions, i se n'ha de donar compte al Departament de Governació de la 

Generalitat. 

 

Article 50 

1.Si els béns cedits no es destinen a l'ús previst en el termini fixat o deixen de ser-hi destinats, reverteixen automàticament de 

ple dret al patrimoni de l'ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s'escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del 

detriment experimentat pels béns. 

2. Si en l'acord de cessió no s'estableix una altra cosa, s'entén que els fins per als quals s'han atorgat han d'acomplir- se en el 

termini màxim de 5 anys, i s'ha de mantenir la seva destinació els 30 anys següents. 

3. Si en l'acord de cessió gratuïta ha de constar explícitament l'esment de la reversió automàtica a què es refereix l'article 50.1, 

de manera que, demostrada la no-destinació del bé a l'ús previst, n'hi haurà prou amb l'acta notarial de constatació de fets, 

notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus efectes.” 

 

Quart.- Pel que fa a la conveniència i oportunitat de la cessió gratuïta projectada, cal 

assenyalar: 

 
I.- L'Ajuntament de Martorell, de conformitat amb el que estableixen els articles 25.2 n) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 66.3 o) text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya té competència per participar 
en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’Administració educativa en la 
creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics.  
 

La Disposició addicional quinzena, apartat 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’Educació, estableix que els municipis cooperaran amb les Administracions 

educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de 

nous centres docents. En anàleg sentit, l’article 163.2 de la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d’educació, prescriu que els municipis han de cooperar amb l’Administració 

educativa per a obtenir els terrenys necessaris per a construir-hi centres educatius 

públics al marge dels sistemes d’execució del planejament urbanístic. 

 

Pels motius explicats, la cessió a la Generalitat de Catalunya del domini del terreny on 

està ubicat  l’IES Joan Oró, on s’imparteixen ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, és 

una finalitat d’utilitat pública i d’interès social, que contribueix al compliment d’un 

interès de caràcter local i beneficiosa per a la població de Martorell. 
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II.- Aquest Ajuntament no pot aconseguir les finalitats de la cessió mitjançant el 

manteniment del domini o condomini del bé ni tampoc mitjançant la constitució de cap 

dret real, atès que, es tracta de regularitzar i normalitzar una situació preexistent, i 

transmetre la titularitat del terreny a l’Administració –Generalitat de Catalunya- que és 

titular de l’edifici de l’Institut Joan Oró. 

 

D’altra banda, el fet de constituir un dret real temporal sobre la finca a favor de la 

Generalitat de Catalunya, representaria que les obres executades, que poden superar 

el valor actual dels terrenys, revertirien per accessió a l’Ajuntament un cop extingit el 

dret real, de manera que l’Ajuntament hauria de compensar econòmicament les 

millores efectuades. 

 

En definitiva, queda acreditada la conveniència i l’oportunitat de la cessió 

gratuïta del referit bé immoble, per tal de regularitzar i normalitzar una situació 

preexistent, i transmetre la titularitat del terreny a l’Administració –Generalitat de 

Catalunya- que és titular de l’edifici de l’Institut Joan Oró. 

  

Cinquè.- Correspon en aquest moment processal sotmetre l’expedient a informació 

pública per un període mínim de trenta dies, durant el qual es podran formular 

reclamacions i al·legacions, i posteriorment s’haurà de donar compte de l’expedient al 

Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Un cop complerts aquests 

tràmits la cessió s’haurà d’aprovar pel ple municipal, amb el vot favorable de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la corporació, com exigeixen els articles 

47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 

114.3.n) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Sisè.- A l’acord

 

que aprovi la cessió ha de constar expressament la finalitat concreta a què 

l’Administració beneficiària ha de destinar el bé cedit, així com que el bé revertirà automàticament a 

l’Ajuntament cedent en cas que no es destini a les finalitats previstes, o que se’n 

modifiqui l’afectació, en els terminis fixats, tal com preveu l’article 50 del Reglament de 

patrimoni dels ens locals. Acreditat l’incompliment de la destinació del bé a l’ús previst 

en el termini determinat, serà suficient l’acta notarial de constatació de fets, notificada 

en forma legal, perquè la reversió produeixi efecte. 

Així mateix, convé fer constar a l’acord plenari el límit màxim que interessi establir per 

al compliment de les finalitats que motiven la cessió, i el període mínim per mantenir-

ne l’ús assignat, perquè, si no es diu res en aquest respecte, s’entendrà que els 

terminis esmentats seran respectivament de cinc i trenta anys, d’acord amb l’article 

50.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 

Setè.- En el mateix acord de cessió d’aquest bé immoble, s’haurà d’aprovar la 

segregació de la major finca a la qual pertany. Per dur a terme aquesta segregació, no 

cal obtenir llicència de parcel·lació, perquè l’article 190.1 “in fine” del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  d’urbanisme, preveu la 

subjecció a llicència municipal dels actes de transformació o utilització del sòl o del 

subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres de les entitats locals 

que no tinguin la competència per atorgar la llicència. És a dir, “a contrario sensu” com 
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els ajuntaments tenen competències per a l’atorgament de llicències urbanístiques, si 

és el propi ajuntament qui realitza l’acte subjecte a llicència, és innecessari obtenir-la.  
 
Per tot el que ha estat exposat, s’informa favorablement la cessió gratuïta del domini 
d’una porció de 9.100 m2 de la finca registral núm. 20101, bé patrimonial de titularitat 
municipal on es troba emplaçat l’IES “Joan Oró” de Martorell a favor de la Generalitat 
de Catalunya, sempre i quan es compleixi tot el que s’assenyala en els punts cinquè, 
sisè i setè del present informe. No obstant això, el ple de la corporació decidirà allò 
que considerarà oportú.” 
 
II.- Tal com s’acredita en el certificat emès pel secretari de la Corporació en data 17 de 
setembre de 2012, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 6 d’agost 
de 2012 i en el tauler d’edictes de la Corporació municipal es va publicar l’anunci 
d’informació pública d’aquest expedient, sense que durant el termini d’informació 
pública de trenta dies hàbils, que va expirar el dia 13 de setembre de 2012, es  
presentés cap al·legació, ni reclamació. 
 
III.- En compliment del que prescriu l’article 49.3 del Reglament del Patrimoni dels ens 

locals es va donar compte de l’expedient tramitat al Departament de Governació i 

Administracions Públiques. El Director General d’Administració Local en l’informe 

emès en data 9 d’octubre de 2012 (rebut en aquest Ajuntament el dia 22 d’octubre de 

2012, núm. E2012006116 del registre d’entrada de la Corporació) va acreditar la 

recepció de l’expedient tramès per aquest Ajuntament i va comunicar que no trobava 

cap inconvenient perquè es dugui a terme la cessió esmentada, sempre que es 

compleixin els preceptes legals i reglamentaris en vigor, que s’adeqüi a la normativa 

invocada en els fonaments jurídics del seu informe i que la valoració pericial detallada 

de la porció a segregar de la finca registral núm. 20101, objecte de la cessió, s’hagi 

efectuat d’acord amb els criteris establerts a la normativa sobre valoracions que sigui 

vigent i aplicable.  
 
IV.- Per acord adoptat per la junta de govern local d’aquest Ajuntament, en sessió 
celebrada el dia 24 de setembre de 2012, es va segregar de la finca registral núm. 
20101 la porció de 1.875 m2 sobre la que està ubicada l’Esplai d’avis de Buenos Aires, 
per tal que la porció de 9.100 m2 on s’hi troba l’IES Joan Oró constituís una finca 
independent. 
 
        Primer: Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la  
finca que es descriu a continuació: 
 
. Urbana: Parcel·la de terreny de forma irregular, al terme municipal de Martorell, al lloc 
anomenat polígon “Buenos Aires”, amb una extensió superficial de 9.100 m2. Llinda: al 
Nord, amb porció segregada, on està ubicat l’Esplai d’avis de Buenos Aires; al Sud, 
amb l’Escola Oficial d’Idiomes; a l’Est, amb el límit del polígon “Buenos Aires”, amb 
una línia irregular; i a l’Oest, amb l’Avinguda Félix Duran i Cañameras. 
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. Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Martorell, en el Registre de la 
Propietat número 1 de Martorell, al tom 2855, llibre 340 de Martorell, foli 128, finca 
20101. 
 
. Càrregues i situació possessòria: la finca descrita, segons el Registre de la Propietat, llevat de 
tres afeccions fiscals, està lliure de càrregues i gravàmens de tota mena i sense cap classe de 
limitació al domini i a la possessió. 

 
. Referència cadastral 0021006DF1902S0001GM 
 
. Pertany a l’Ajuntament de Martorell pel títol de compravenda autoritzada pel notari de 
Barcelona, senyor José Larrumbe Maldonado, mitjançant escriptura de data 21 de 
novembre de 1980. 
 
        Segon: La finca objecte de cessió s’ha de destinar a Institut d’Ensenyament 
Secundari mitjançant el seu ús per a tal finalitat.  
 
Si la finca cedida deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, 
revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament de Martorell, en els 
termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
        Tercer: Facultar expressament el senyor alcalde de l’Ajuntament de Martorell per 
a la signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es 
disposa en el present acord. 
 
        Quart: Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: 
 

       7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
MARTORELL AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió  Informativa de l’Area de Serveis a les 
Persones, de data 12 de novembre de 2012. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: com saben el Consorci de comunicació local és 
una entitat que té com a finalitat la de promoure activitats de les emissores de ràdio 
municipals, produint i fomentant les seves programacions i en general promoure i 
col·laborar en totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la 
comunicació local. Com saben l’Ajuntament de Martorell disposa d’una emissora que 
és de titularitat municipal que és Ràdio Martorell, i exposem que estem interessats a 
compartir les finalitats del Consorci de comunicació local. És per això que proposem 
l’adhesió d’aquest ajuntament a aquest Consorci, i proposem designar com a 
representant de l’Ajuntament de Martorell en aquest Consell general del Consorci de 
comunicació local al Cap de premsa i comunicació Sr. Jordi Badia Perea. 
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-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: en aquest punt votarem a favor, creiem que 
segurament és positiu participar d’aquest Consorci i poder aprofitar l’experiència 
d’altres municipis en aquesta matèria; entenem que participar d’aquest Consorci ha de 
significar millorar, però també entenem que millorar vol dir guanyar en pluralitat, 
guanyar en participació i en utilitat dels mitjans públics i en aquest cas, com diu el 
mateix punt de la ràdio municipal, adjectius diguéssim que creiem que actualment la 
ràdio municipal no té, i no pas per una qüestió de la seva plantilla laboral sinó 
evidentment per les directrius polítiques que s’hi apliquen. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: Sr. Gómez, no sé a què treu cap la reflexió que 
acaba de fer, de fet no té res a veure amb el què es porta a aprovació, teòricament si 
jo sóc el responsable polític de l’Emissora municipal li ben asseguro que no he donat 
mai cap mena d’instrucció, ni en un sentit ni en un altre, respecte al què ha de ser la 
pluralitat d’una ràdio pública com la nostra. Per cert, respecte al tema de pluralitat 
evidentment el termòmetre hauria de ser un element objectiu i hauria de ser el mateix 
a l’hora d’utilitzar-lo, probablement el seu i el meu no estigui ben adequat. Em sembla 
que el tema de la pluralitat de l’emissora municipal, en aquest moment, i li asseguro 
perquè és així, està a mans dels professionals que la desenvolupen en els que tenim 
tota la confiança, i en tot cas el rigor informatiu en el que desenvolupen la seva 
activitat està fora de tota mena de dubte per part nostra, i li reitero que no hi ha cap 
mena d’instrucció política en aquest sentit. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: evidentment, ja ho he dit en la meva intervenció, 
no és tracta d’una qüestió tècnica, confiem plenament en la capacitat tècnica dels 
professionals que treballen a la ràdio municipal, però per molt que diguem de cara a la 
galeria qüestions com aquestes tothom sap i la opinió que hem traslladat aquí és la 
mateixa que pot tenir qualsevol entitat de Martorell o qualsevol altre grup que en 
moltes ocasions es veu que el cobriment d’alguns actes, que el tractament d’algunes 
notícies, que fins i tot el no tractament d’algunes notícies és habitual a la ràdio, i això 
evidentment entenem que respon a criteris que segurament no són els del regidor 
responsable, segurament hi ha altres càrrecs polítics de confiança que també la seva 
feina segurament és gestionar la informació i la comunicació d’aquest ajuntament, i 
aquesta creiem en general, en aquest cas parlem de la ràdio però en general, podríem 
parlar molta estona de la web municipal o del butlletí municipal, entenem que ni és 
plural, ni és diversa, ni és útil tan sols. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: Sr. Gómez és una opinió absolutament 
respectable, no puc fer res més que fer-ho, però en tot cas no és coincident amb la 
nostra; reitero: cap directriu política en aquest sentit pel què fa a la gestió del què és la 
informació que es dóna a Ràdio Martorell; esvair tot dubte i tota ombra de dubte com 
vostè sembla que vol sembrar, ans al contrari, plena i absoluta llibertat i confiança amb 
la feina que s’està fent i que se seguirà fent. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 19 vots a favor i  2 abstencions 
formulades pels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO, 
acorda: 



 16 

       
I.- Segons l’article 7 dels estatuts del Consorci de Comunicació Local, aquest Consorci 
té com a finalitats la de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, 
tot produint i fomentant les seves programacions, i, en general, la de promoure i 
col·laborar en totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la 
comunicació local.  
 
D’acord amb l’article 2 dels mateixos estatuts, poden adherir-se al CCL les entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre interessades en la consecució de les 
finalitats del Consorci.  
 
L’Ajuntament de Martorell és titular de l’emissora municipal “Ràdio Martorell” i està 
interessat en aconseguir les finalitats del Consorci de Comunicació Local. 
 
II.- La normativa aplicable està constituïda pels articles 269 a 272 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, 312 a 324 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’article 3 dels estatuts del CCL.  
 
L’apartat 3 de l’article 3 dels estatuts del CCL estableix: “La incorporació de noves 
entitats al Consorci seguirà, també, els tràmits previstos en els articles 313 i 322 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya que aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.” 
 
En l’article 313.2 del ROAS s’assenyala: 
“313.2 L'acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre 
els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s'ha d'adoptar amb el vot 
favorable de la majoria absoluta de membres de la corporació.” 
 
L’adhesió de l’Ajuntament de Martorell a aquest Consorci ha de ser acordada pel ple 
de l’Ajuntament amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació, perquè tal com assenyala l’article 22.2 p) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, corresponen al ple amb caràcter 
indelegable les atribucions per a l’aprovació de les quals s’exigeix una majoria 
especial. 
 
III.- El secretari de la Corporació va emetre informe favorable en data 19 d’octubre de 
2012.  
 
        Primer: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Martorell al Consorci de 
Comunicació Local i sol·licitar la seva incorporació a aquest Consorci. 
 
        Segon: Acceptar els estatuts del Consorci de Comunicació Local que s’adjunten. 
  
        Tercer: Aprovar el conveni d’adhesió al Consorci de Comunicació Local segons 
el text que s’adjunta. 
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        Quart: Designar com a representant de l’Ajuntament de Martorell en el Consell 
General del Consorci de Comunicació Local al cap de premsa i comunicació senyor 
Jordi Badia Perea.  
 
        Cinquè: Facultar expressament l’alcalde per a la signatura del conveni referit en 
el punt tercer i de qualsevol altre document necessari per al desplegament i execució 
d’aquest acord. 
 
        Sisè: Comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local. 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 
 
        8. MOCIÓ PER LA REVISIÓ DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ DELS 
EQUIPAMENTS  I DELS SERVEIS ESPORTIUS QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA DE MARTORELL. 
 
-El Regidor Sr, JAVIER GONZÁLEZ llegeix la moció: 
 

“Atès que un gran número d’usuaris dels equipaments i dels serveis esportius, en 
diverses ocasions, han manifestat el seu desacord en relació a les taxes. 

Atès que els usuaris han iniciat processos de recollida de signatures manifestant el 
seu malestar i desacord en més d’una ocasió, buscant el recolzament en la població i 
altres associacions. 

Atès que la reclamació dels usuarises motiva de forma recurrent en la pujada 
desmesurada de les taxes, la eliminació de bonificacions a col·lectius que requereixen 
una especial atenció sense donar una alternativa, i els rígids horaris del Centre Integral 
d’Esport i Salut. 

Atès que entenem que l’esport és salut i benestar i la nostra voluntat és el seu foment. 

Atès la necessitat de que els governs estiguin al costat de la gent i protegint l’estat de 
benestar en els moments de crisi. 

Atès que s’ha pogut comprovar el notable augment de les taxes, molt per sobre de 
l’IPC. 

Atès que la gent demana un accés lliure al CIES i unes quotes més assequibles 
equiparables a l’entorn més proper. 

 
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
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PRIMER.-Revisar les taxes d’utilització dels equipaments i dels serveis esportius per 
fer-les més assequibles i desplegar amb celeritat unes tarifes socials progressives. 
Buscant que els criteris de sostenibilitat dels serveis no els facin inaccessibles a la 
població en general. 

SEGON.-Posar una quota única sense franges horàries al Centre Integral d’Esport i 
Salut. 

TERCER.- Recuperar i aplicar la bonificació del 50% de les famílies nombroses, 
famílies monoparentals, persones en situació d’atur, persones més grans de 64 anys, 
jubilades o empadronades fins que hi hagi unes tarifes socials progressives. 

 
QUART.-Notificar aquesta resolució als usuaris i a les entitats Municipals de Martorell.” 
 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: nosaltres donem la benvinguda a iniciatives 
d’aquest tipus, tal com altres grups municipals en aquesta sala de plens s’ha demanat 
el poder implementar algun tipus de tarifació social o d’estudiar mètodes de treball que 
vagin en aquesta línia. Està molt bé que amb el tema del Pla general urbanístic creem 
una comissió, que ens ensenyeu i compartim informació però crec que aquest tema és 
prou delicat com per poder-lo compartir, l’errada un cop feta per l’equip de govern amb 
el tema de l’aprovació de les taxes que no es van aprovar, va ser una decisió unilateral 
de l’equip de govern i jo crec que hauríeu d’estar oberts amb aquests temes a poder 
treballar amb els altres grups municipals. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: aquest és un tema que per qüestions òbvies 
el més adient seria tractar-lo abans de l’aprovació dels pressupostos si és que s’ha de 
tractar, evidentment es tractarà si l’equip de govern ho té a bé ja que si no és així 
aquesta moció simplement serà un brindis al sol. Considero per això que temes com 
aquest, que és un tema prou important, almenys s’ha d’intentar negociar on s’ha de 
negociar, en el si del patronat abans de portar-les al Ple; sé que no s’ha portat al 
Patronat que s’ha portat directament aquí, per tant és quelcom que no depèn dels 
grups de l’oposició que jo crec que en general tots hi estaríem d’acord, perquè tots 
més o menys ho vam defensar però evidentment no depèn de nosaltres, depèn de la 
voluntat de l’equip de govern. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: de tots és conegut el nostre 
posicionament respecte als preus i les taxes respecte a l’acord de Ple que es va 
prendre al desembre, que encara estem pendents que ens convoquin per a una 
reunió; recolzarem la seva moció tot i que volem que quedi palès que la nostra opinió 
és que es queda curta, nosaltres ja hem demanat en reiterades ocasions que es 
revisin totes les taxes i preus públics, es compleixi amb l’acord del Ple, ens reunim i 
mirem d’arribar a un acord. Una altra vegada surt l’incompliment del Ple del mes de 
desembre i una altra vegada els recordem que estem oberts a negociar en qualsevol 
moment. 
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-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: jo tenia entès que la Junta de portaveus, que una 
de les seves funcions és la de reunir els diferents representants dels grups municipals, 
havia acordat que en aquest Ple, que estem en període electoral, no es presentaria 
cap moció. Sembla que això ho van entendre diferents grups municipals, ens consta 
que hi ha grups municipals que volien presentar alguna moció i no l’han acabat 
presentant respectant d’una manera o altra aquesta decisió, sembla que el grup 
municipal Socialista, diguem-ne, no s’afegeix a la majoria o en tot cas no respecte 
l’acord que en el seu moment es va prendre o bé se’n desmarca; en tot cas és una 
situació lícita però que volem deixar palesa abans de començar a debatre el punt 
concret. 
Sr. González jo no conec absolutament a ningú, a ningú eh, ni a Martorell, ni a 
Catalunya, ni a l’Estat, probablement ni tan sols al món, que estigui satisfet, content, 
quan es produeix un augment de preus, no conec a ningú, si vostè coneix algú ens el 
presenta, però realment no hi ha ningú que estigui content quan s’augmenten preus. 
Evidentment quan es produeix un procés de recollida de signatures per qualsevol 
tema, aquestes signatures depèn de com es recullin, i més si s’incentiva d’una manera 
o altra la seva recollida, doncs el resultat és un o és un altre; nosaltres som sensibles 
evidentment a la recollida de signatures perquè d’una manera o altra és un indicador 
de satisfacció. Els hi vull fer avinent que vostès tracten en aquesta moció, en la part 
expositiva, únicament el tema esportiu i fan referència a la importància de la pràctica 
esportiva. Compartim absolutament la importància de la pràctica esportiva però també 
els hi volem dir que, com vostès molt bé saben, la pràctica esportiva no és un servei 
bàsic ni absolutament essencial, és positiu evidentment la pràctica esportiva però 
vostès saben molt bé que tenim un ampli ventall de possibilitats de pràctica esportiva a 
Martorell, amb quotes absolutament diverses i amb pràctiques absolutament diverses; 
ei, i que fomentem la pràctica esportiva a dintre de les instal·lacions del Patronat 
municipal de serveis a les persones i també fora, hi ha molta gent que practica activitat 
esportiva fora d’aquestes instal·lacions i nosaltres ho celebrem i ho participem. Reitero 
doncs que ens sembla que no és un servei bàsic ni essencial, i pel fet de no ser un 
servei bàsic ni essencial probablement hi ha un indicador que encara és molt més 
sensible que la recollida de signatures, i és que les persones que, diguem-ne, 
desenvolupen una activitat que no és bàsica ni essencial el que fan és valorar el preu 
que paguen pel servei que reben, i a partir d’aquí evidentment prenen la decisió de si 
convé o no convé seguir desenvolupant aquesta activitat. 
És obvi que en el context en el que ens trobem nosaltres hem tingut una prioritat, i la 
prioritat política d’aquest govern ha estat la de mantenir la cartera de serveis del 
Patronat municipal de serveis a les persones. Això què vol dir?. Que mentre a molts 
altres ajuntaments el que s’ha fet és deixar de prestar determinats serveis, reduir 
aquesta cartera, nosaltres hem intentat prioritzar serveis que hem considerats bàsics, 
que estan relacionats fonamentalment amb tot el que és la cartera de serveis socials, i 
aquests serveis evidentment reben una col·laboració econòmica i una aportació 
econòmica molt més gran de l’ajuntament; i hi ha serveis que la segueixen rebent però 
no tant com en aquest cas són els esportius. Això és la protecció de l’estat del 
benestar, la protecció de l’estat del benestar evidentment és que d’aquesta cartera de 
serveis anem a prioritzar quin són els més importants i quins no són tan essencials i no 
són tan bàsics. Hem buscat la sostenibilitat que, reitero, és bàsica per a nosaltres i 
seguim garantint la prestació de tots aquests serveis.  
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Ens diuen que un gran nombre d’usuaris dels equipaments esportius han manifestat el 
seu desacord, ens agradaria que ens poguessin concretar una mica això perquè, 
evidentment, quan parlen d’un gran nombre es refereixen a un grup determinat, 
respecte a què, no sabem, de totes maneres vostès ho deixen anar. I després diuen 
que hem deixat de banda els col·lectius que requereixen una atenció especial i que no 
em donen alternativa i això és absolutament fals, perquè vostès haurien de saber que 
aquest ajuntament va aprovar una ordenança d’ajuts individualitzats, pels serveis que 
es presten al Patronat municipal de serveis a les persones. I en aquesta ordenança el 
que vam deixar molt clar és que la condició civil o la condició d’edat evidentment no és 
homogènia i no té cap mena de relació amb la situació econòmica. Li posaré un 
exemple molt clar i molt fàcil d’entendre, avui hi ha jubilats, per exemple, que tenen un 
salari molt més alt que persones que no ho són, i vostè em parla de col·lectius, 
nosaltres li parlem de persones, jo crec que aquesta diferenciació és important, i que 
aquesta ordenança justament el que fa és donar sortida i donar resposta a les 
persones que per motiu econòmic no poden prestar determinada activitat, i aquesta 
ordenança està vigent, és una ordenança que evidentment anirem modificant i 
millorant amb el temps perquè l’experiència del dia a dia ens va donant arguments per 
produir aquesta implementació i aquesta millora, però és una ordenança que avui és 
vigent; és tan vigent que el 80% de les peticions d’ajuts individualitzats que s’han fet 
han estat atesos favorablement, per tant estem donant en aquest sentit resposta. 
És molt fàcil dir que volem accessos lliures, que volem quotes més assequibles, que 
volem els serveis molt més econòmics, jo els hi demano un exercici, Sr. González, un 
exercici de concreció perquè evidentment des de l’oposició, que en aquest cas és el 
lloc que els hi ha tocat estar en aquesta legislatura, és fàcil fer determinades 
propostes; aquestes propostes des de la sensibilitat i també des de la responsabilitat 
haurien de ser una mica acurades. Escolti’m vostè sap molt bé quina és la situació 
econòmica, sap que hi ha una recessió molt important, que tenim molts menys 
recursos avui que l’any passat; sap que aquesta disminució de recursos normalment 
va lligat a una reducció de serveis, i nosaltres la política que hem desenvolupat és la 
de buscar nivell d’eficiència que vol dir intentar reduir cost amb la prestació del servei i, 
evidentment, hem adequat les tarifes, les taxes dels serveis que prestem a una 
situació de partida que és més alta que la que teníem. Evidentment que sí perquè és 
l’única manera de poder garantir que aquests serveis se segueixen prestant. 
Els hi demano doncs concreció i quan parlo de concreció, vull dir, quan faig una 
proposta d’aquestes característiques, quan vostès diuen que aquests serveis són 
inaccessibles a la població en general, quan estan parlant que això vostès ho farien 
d’una altra manera, escolti tenint en compte, vostès saben molt bé quin és el 
pressupost, tenen l’estudi econòmic que es va fer amb el tema de les taxes; agafin el 
paquet de taxes que tenim al Patronat municipal de servei a les persones, ei no només 
les esportives, que són importants les esportives però agafin-les totes perquè això són 
vasos comunicants, és important que tinguem aquesta estabilitat pressupostària, facin 
una proposta concreta. Si vostès subvencionarien més les activitats esportives diguin-
nos exactament d’on traurien aquests diners per subvencionar aquestes activitats. 
Fem una proposta, diguem-ne, responsable i li reitero i sempre ho hem fet que si els hi 
falta alguna dada, si tenen algun dubte concret, si els hi falta alguna informació, 
evidentment només s’han de posar en contacte amb nosaltres i els hi facilitarem, és 
molt fàcil fer propostes que no tenen una base sòlida, d’una manera o altra i que no 
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serveixi de precedent estem en aquest cas alineats amb el que li he comentat al Sr. 
Arpal, son propostes que són un brindis al sòl, que queda bé, que queda bé presentar-
la, però vostè sap molt bé que la política no es fa a cops de moció i si realment té 
interès en que una proposta vagi endavant doncs li reitero: propostes concretes sabent 
que els recursos són limitats i propostes també responsables. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: nosaltres el que volem deixar palès és que 
això que diu el Sr. Lluís que no s’ha respectat un acord de Junta de portaveus doncs 
no és cert, i no és cert perquè el mateix dia el nostre portaveu va manifestar que atès 
que aquesta moció s’havia elaborat, diguéssim, amb la col·laboració no només del 
grup municipal sinó de l’executiva del partit Socialista, doncs que s’havia de 
consensuar la decisió de presentar-la o no presentar-la, i en tot cas el mateix dia, i les 
diferents trucades que ha rebut d’altres membres, així s’ha manifestat la voluntat de 
presentar-la i això no vol dir que s’hagi incomplert cap acord. 
Hi ha un tema que vostès diuen que és una al·lusió, que com estem en període 
electoral doncs que no toca presentar aquestes mocions. Mirin, nosaltres creiem que 
els períodes electorals no han de paralitzar un país ni el que és una dinàmica a més a 
més de caràcter local, encara podríem entendre que si estiguéssim debatent mocions 
diguéssim de caràcter més supramunicipal doncs podríem parlar-ne, però això és un 
tema estrictament local, municipal i que el que està demanant és revisar unes taxes 
que veiem que han crescut molt, i que precisament no afavoreixen que la gent pugui 
gaudir d’aquests serveis i a més a més en el moment que estem. 
És cert ningú, és probable el que vostè diu, és probable que no hi hagi ningú que 
estigui satisfet quant a una pujada de preus, el que passa és que aquestes pujades 
que s’han fet en el passat són uns preus que deu ni do, és a dir, no estem parlant 
d’una pujada d’IPC del 3% o del 5% sinó que estem parlant de pujades molt més grans 
i que a vegades han suposat increments del 100% tranquil·lament. 
S’han recollit signatures, doncs sembla ser que sí no és la primera vegada, en el mes 
de febrer ja vam estar parlant d’aquest tema, precisament de manera unilateral vostès 
van decidir prendre unes decisions en les que no van comptar amb la resta, diguéssim, 
dels grups de l’oposició i van decidir per exemple treure les bonificacions, i això va 
generar un primer moviment de recollida de signatures, però és que ara s’ha iniciat 
una segona recollida de signatures i quasi estem parlant de 500 persones que 
manifesten el seu recolzament a una revisió d’aquestes taxes, per tant com a mínim 
aquest equip de govern el que millor podria fer és considerar aquesta moció i 
considerar el que s’està exposant; que el que s’està exposant és senzillament que 
revisem les taxes perquè efectivament hi ha hagut una pujada substancial, i el que no 
ens podem permetre és que hi hagi uns ciutadans que puguin practicar un esport amb 
unes condicions i amb unes instal·lacions, i uns altres que no hi tinguin accés perquè 
no s’ho poden permetre. Hem de recordar que aquest equipament, sobretot si estem 
parlant del Centre d’esport i salut, ha estat fet amb la contribució de tots els ciutadans, 
des del dia que es va posar a disposició el terreny i fins que es van gastar els 6 milions 
d’euros per a construir-lo. Per tant som els primers que fem una proposta responsable 
apel·lant a models de sostenibilitat, però el que no pot ser és que la sostenibilitat ens 
porti a arribar a situacions que no permetin el que la gent de “a peu” pugui gaudir i que 
es vegin obligats a anar-se’n a altres poblacions perquè ho troben més assequible. 
Vostè ens feia menció que no només ens referíssim a les taxes esportives o dels 
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equipaments esportius, jo crec que el partit Socialista des que van iniciar aquesta 
legislatura hem parlat sobradament del tema de taxes, i hem manifestat el nostre 
rebuig a l’increment de les taxes en aquest cas com és el cas dels serveis esportius, 
però també ho hem fet amb el tema de la llar d’infants, amb les escoles de música, 
amb el tema de l’aigua; no només parlem de les taxes esportives, és que vostès 
sembla que allò que consideren que no és bàsic doncs és objecte de ser no contribuït, 
o no subvencionat d’una manera adient per permetre que arribi a la ciutadania. El tema 
del que és bàsic i no és bàsic ja ho hem dit moltes vegades és molt subjectiu, és molt 
subjectiu, hi ha gent que pot ser primordial una llar d’infants i per altra serà primordial 
que el seu nadó aprengui a nedar perquè no se li ofegui i cadascú tindrà les seves 
necessitats, i cadascú dintre d’aquest municipi contribueix perquè pugui rebre els 
serveis que li són més oportuns. Això és el que d’alguna manera no ens podem 
permetre, és a dir, si els serveis són bàsics o no són bàsics és un criteri que a vegades 
és subjectiu i, per altra banda, no ens podem permetre que equipaments que han estat 
fets amb els diners de tots els contribuents al final es faci que anem a fer serveis de 
primera i el que no pugui que s’apanyi, que es busqui una altra alternativa i vagi a 
pujar peses en un altre lloc, per exemple. Vostè ens feia menció d’un gran nombre 
d’usuaris, jo ja els hi he dit no només són els usuaris que han manifestat el seu rebuig, 
sinó que a més a més s’han anat a entrevistar-se amb el teixit associatiu, i 
precisament nosaltres ens veiem obligats i a més a més satisfets de presentar aquesta 
moció, perquè ens han vingut a veure i perquè ens han demanat que recolzéssim una 
iniciativa que creiem que és justa, que és raonable i que d’alguna manera està 
connectada amb l’entorn més immediat. Vostès parlaven que el seu full de ruta doncs 
és mantenir la cartera de serveis més o menys bàsics, i bé d’alguna manera mantenir-
los a diferència del que fan altres municipis; però sap el què fan altres municipis?. 
Altres municipis diguéssim que segurament n’hi ha que no poden sostenir els serveis 
de caràcter públic i es veuen obligats a no prestar-lo o a prestar-los amb més 
deficiència; però escolti hi ha altres municipis, i no fa falta anar-se’n gaire lluny, que no 
només presten el servei sinó que a més a més absorbeixen les pujades que els hi 
venen d’organismes supramunicipals. És a dir, per exemple: llar d’infants, fa 4 dies 
subvencions de 1.700 o 1.800 euros i ara estan a la meitat; doncs hi ha municipis que 
mantenen la seva oferta i a més no la trasllada a la butxaca dels ciutadans, és un 
exemple. Poden anar amb tema de l’aigua o ACA poden anar també a Abrera si volen; 
poden anar a Abrera, poden anar a Sant Andreu de la Barca i podran veure-ho. Per 
tant vostès han de saber que hi ha municipis on governen les esquerres i que 
mantenen unes taxes i intenten absorbir aquesta deficiència o aquest problema que li 
causa la falta d’aportació d’organismes supramunicipals. Vostès diuen que hi ha una 
ordenança d’ajuts al Patronat d’atenció a les persones, ja ho sabem que hi ha una 
ordenança i que regula el que és poder atendre situacions especials, però nosaltres en 
el mes de febrer ja vam parlar, parlo del mes de febrer, vam parlar de poder revisar 
una tarifació social. Evidentment, com vostè diu, el tema de l’edat no és significatiu, és 
a dir, hi poden haver jubilats que tenen una pensió màxima; hi poden haver famílies 
monoparentals amb una gran aportació econòmica; evidentment que el que és la 
condició civil no és un condicionant respecte a la capacitat de la persona per poder fer 
front a la seva despesa o necessitats de serveis públics, però bé, el que és veritat és 
que vostès no han donat una alternativa d’aquesta progressivitat i és una cosa que van 
dir que farien en el mes de febrer, no la van fer. I no fa gaire temps vam estar parIant 
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d’una altra recollida de signatures, i a més a més Sr. Lluís Esteve vostè es va 
comprometre a fer-ho, a intentar anar a buscar unes taxes que busquessin unes tarifes 
socials progressives, no s’ha fet, doncs bé, no s’ha fet i s’ha d’acceptar, hi ha altres 
prioritats o això ha passat a un segon pla, però tothom, és un tema recurrent, el que 
està reclamant és que posem unes taxes més equiparables al poder adquisitiu, a les 
possibilitats de les diferents persones, i amb això estem d’acord ningú diu que estem 
en desacord. Ara bé, fins que arribem a aquest punt el que hem d’intentar és donar 
una alternativa, i ara mateix el que hem fet és treure-li a la majoria de gent que tenia 
reconeguts unes bonificacions del 50% a la pràctica esportiva, se’ls hi ha tret i escolti 
s’hi ho demanen i van al lloc on han d’anar doncs tindran o no tindran, i ja els hi dic 
content que el 80% de les peticions que vostès reben doncs siguin ateses. Però bé, el 
que és cert és que hem anat a menys, hem anat a menys amb tot el que són serveis 
públics. Que la cojuntura econòmica no ajuda?. Ja ho sabem que no ajuda. Que els 
pressupostos són complicats?. Ja ho sabem però el que no podem fer és de manera 
recurrent anar traslladant aquestes, diguéssim, sostenibilitats a la butxaca de la 
persona, que no només ha de contribuir amb els seus impostos sinó que a més a més 
ara quan vagin a portar el nen a fer qualsevol activitat esportiva, o fins i tot fer natació 
o els cursos d’estiu, doncs es trobarà amb uns preus importants i grans no?. 
Demanen un exercici de concreció. Ja ho fem, l’exercici de concreció és el que és: 
revisar les taxes, intentar desplegar unes tarifes socials, que siguin progressives, que 
no perdem de vista que hem de treballar sobre models de sostenibilitat, que és una 
cosa que hem de trobar, no només en aquest servei sinó en general, i que segurament 
hem de repensar el tema de la quota única sense franges horàries al CIES, i la 
recuperació de les bonificacions o aquesta possibilitat de la que parlem 
Diuen que aquesta proposta, d’alguna manera estan dient que no és responsable i que 
no té una base sòlida. Bé, a nosaltres la base sòlida ens la dóna les quasi 500 
persones que s’han mobilitzat per manifestar el seu desacord, i unes taxes que és el 
que diem, si estiguéssim parlant de poca cosa però és el que diem: les quotes 
mensuals de l’abonat infantil pujada del 92%, de 12 a 24; l’abonat jove pujada del 40; 
l’abonat adult pujada del 30, estem parlant de tants per cents eh; el pensionista i el 
jubilat pujada del 66%; la utilització del Complex esportiu La Vila pujada del 43; la pista 
d’atletisme al Complex esportiu pujada del 47; l’activitat dirigida infantil sense 
competició esportiva pujada del 85 %; l’activitat dirigida infantil amb competició 
esportiva pujada del 100; l’activitat dirigida infantil amb competició esportiva una altra 
del 100, dels 14 als 28 euros; l’activitat dirigida als pares i les mares amb fills un 20% 
d’augment; l’activitat dirigida als joves i als adults tant la quota mensual dels abonats 
com els no abonats pujades del 100%, de 6 a 13 i de 20 a 28; l’activitat física de la 
gent gran pujades del 33; l’activitat dirigida aquàtica pujada del 100%, de 6 a 13 euros. 
Els cursets de natació, és el que diem, pujades la que menys del 21% però fins al 
100% amb pujades als abonats. Serveis de medicina, fisioteràpia, pujades de més del 
20%: 25, 27, que no estem parlant d’un IPC del 3 estem parlant d’una cosa important. 
El tema de l’escola esportiva d’estiu, les 4 setmanes que la gent tenia a l’estiu i que 
podia gaudir, doncs de 52 euros a 105, una pujada del 100 per 100, o de 85 a 172; o el 
que són les activitats dirigides infantils intensives d’estiu: 200 euros, 231 euros, 
pujades del 25%. Vostè diu que no tenim base?. Clar que tenim base, aquesta és 
suficient, 500 persones en desacord i efectivament unes taxes que en un exercici no 
estan pujant l’IPC, estan pujant una barbaritat; per tant ens veiem obligats a manifestar 
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el nostre desacord i dir que hi ha alternatives i que les hem d’estudiar o que les volem 
estudiar, i podríem seguir eh, l’abonament de la temporada d’estiu dels nens de 5 a 14 
anys doncs pujades del 50%. Això no és casual ni és un brindis al sol, no és un brindis 
al sol, és la voluntat manifesta en aquest cas del grup que representem, que és el 
partit Socialista, de revisar aquestes taxes i de repensar-les, i és el que estem dient no 
estem dient una altra cosa. Estem dient, escolti’m: se’n recorden que vam dir que això 
de la unificació del patronat, del tema del CIES, que ho sotmetíem a un procés 
d’acord, de deixar fer i de parlar-ne quan toqués, però és que ens hem oblidat de 
parlar-ne i s’està generant un caldo de cultiu que no és bo, no és bo per molts 
contexts, no només pel tema de la crisi sinó per un context que poques coses que 
tenim al poble i encara la gent no podrà gaudir o no pot gaudir, doncs ho hem de 
revisar i aquest és el plantejament del partit Socialista, revisar les taxes aquestes dels 
serveis esportius que ja hem reafirmat que les altres, evidentment, no les donem per 
aprovades i les volem revisar, i revisar això del Centre d’esport i salut, els seus temes 
horaris, els seus temes de tarifació única. Perquè ja vam dir que ho provaríem i ens 
vam donar un marge d’un any de temps, aquest any va passar, i efectivament sembla 
que hi ha neguit, sembla que hi ha malestar, parlem-ne, i per això presentem aquesta 
moció. Que vostès la consideren un brindis al sol i no pensen fer res?. Bé, doncs 
nosaltres continuarem al carrer de la ma de la gent, intentant tirar endavant les 
iniciatives que creiem que siguin justes, és el que farem. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: jo seré molt breu, només dir que el Sr. Lluís 
Esteve en la seva intervenció ha posat un exemple que a mi m’ha agradat molt, que ha 
estat el de que hi ha persones majors de 65 anys que tenen unes rendes més altes 
que molts joves que molts són mileuristes, i que per tant per això no tenien aquesta 
bonificació. Això és el mateix que jo li vaig dir Sr. Lluís Esteve al Sr. Casasayas quan 
es van aprovar els impostos i les taxes fa 2 anys amb el tema de l’IBI, el perquè pel 
simple fet de ser major de 65 anys o per ser jubilat s’havia de tenir una bonificació del 
50%, quan hi havia moltes persones com vostè bé ha dit que tenen una renda més alta 
que molts joves. I el Sr. Casasayas en aquells moments la seva contestació que me’n 
recordo va ser que per a Convergència i Unió el missatge era que el grup Popular no 
volia que als majors de 65 i als pensionistes se’ls bonifiqués; ara jo els hi puc dir el 
mateix: CiU no vol que els majors de 65 anys i els pensionistes siguin bonificats en 
l’esport. Jo estic molt d’acord amb el que vostè ha dit, però clar estic d’acord amb el 
Patronat i estic també d’acord amb els impostos. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: Sr. Lluís Esteve nosaltres per començar li 
demanem només una cosa que compleixi amb els acords de Ple, només una; miri si és 
fàcil, si és senzilla, vam arribar a un acord de Ple el mes de desembre, complim-lo, 
quedem, parlem-ne, allò va quedar en no res, no ens hem dit res més, sembla que no 
tenen cap intenció de portar-ho endavant. Per altra banda si volen propostes hi ha 
altres municipis que ho fan, que s’apliquen bonificacions en funció de la renda: 
Terrassa, Cerdanyola; a Terrassa per exemple s’apliquen bonificacions amb un 
esgraonat, sis trams amb bonificacions entre el 10 i el 70, amb tres nivells de renda en 
funció dels membres de la unitat familiar. Per exemple Cerdanyola: sis trams, 
bonificacions entre el 5 i el 50, amb trams il·limitats en funció dels membres de la 
unitat familiar; mateixos casos que es fan servir per exemple al Consell Comarcal del 
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Vallès Occidental. Parlem-ne, parlem-ne però fa gairebé un any que vam arribar a un 
acord de Ple, i li recordarem cada Ple que passi, és que n’hi ha trucat per parlar-ne, 
tant de bo. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: bé Sr. González, els preus de les activitats els 
sabem perfectament, pot anar cantant percentatges amunt i avall, aquest exercici és 
molt fàcil de fer amb percentatge, a nosaltres ens hagués agradat molt més que 
l’hagués fet numèricament, perquè se li ha escapat en un moment determinat, deia: la 
gran pujada de 6 a 13 euros, ei és un percentatge molt important, però és que estàvem 
donant i prestant serveis per 6 euros que ara en valen 13, ei és una pujada percentual 
molt important, estem parlant justament d’això. Em diu que hi ha municipis que, escolti, 
que això ho estan fent perfectament; sí, com per exemple el d’Hospitalet que ha agafat 
els mitjans públics eh i no n’ha quedat res. Vagi a preguntar com estan els de la 
televisió municipal o els de la ràdio municipal, per exemple; ei dic Hospitalet perquè és 
el segon municipi de Catalunya i és un dels municipis més importants on governen 
vostès, polítiques d’esquerres diu vostè, bé vagi allà i pregunti-ho. 
Em diu Sant Andreu de la Barca, home si em compara l’esforç que ha fet aquest 
ajuntament, avui, ahir, abans d’ahir, fa anys, amb el tema de les llars d’infants amb el 
que ha fet Sant Andreu de la Barca, home és un exemple diguem-ne que no admet 
comparació. Vostè sap quantes llars d’infants tenim a Martorell i quantes en tenen a 
Sant Andreu?. Vostè sap els preus de partida de Martorell i els de Sant Andreu?. No 
admet comparació això.  
Evidentment nosaltres mantenim tota la cartera de serveis i donem prioritat al que són 
els Serveis Socials, perquè nosaltres el que volem garantir justament és això, volem 
garantir la prestació dels serveis i volem donar prioritat a aquells que són de base 
social. No ha fet cap proposta concreta, quan li parlo de proposta concreta li estic 
quelcom que es sustenti des del punt de vista econòmic, econòmic; les propostes se 
sustenten des del punt de vista econòmic, prestar un servei té un determinat cost. 
Em parla que el que és bàsic és subjectiu, home no ho hauria de ser, no ho hauria de 
ser; els serveis bàsics són tots aquells que estan relacionats amb Serveis socials, i 
aquests són bàsics i són bàsics per a nosaltres. I els serveis esportius són serveis 
importants però no són serveis bàsics. Ei, què vol dir això?. Que seguim 
subvencionant els serveis esportius però subvencionem molt més els serveis socials, 
em sembla que és molt fàcil d’entendre.  
Em parla del CIES, escolti Sr. González el CIES per vostès no existiria, ara és un 
problema que les taxes que hi posem però per vostès no existiria el CIES, no 
l’haguessin fet mai, ho han dit sempre que no l’haguessin fet mai. Hem diu que això 
del CIES que és un desastre perquè clar les quotes que poseu, tot plegat. El CIES 
dades del mes de juny, dades actuals, nombre d’usuaris més 209, home no deu anar 
tan malament això; ei, li reitero, evidentment que a tothom li agradaria pagar menys 
per tots els serveis que fa servir, evidentment que sí, però li reitero també que tan 
malament no deu anar perquè hem crescut amb 209 usuaris en aquests mesos, 
aquests mesos hi ha l’impacte de la modificació de taxes allò de ple eh, de ple.  
El nostre objectiu ha quedat molt clar: demanem que facin propostes concretes, 
propostes concretes que tinguin un substracte, un estudi econòmic darrera. És molt 
fàcil dir: nosaltres faríem això, nosaltres faríem allò; no, escolti, això costa tant, si trec 
d’aquí poso d’aquí, es tracta d’això perquè fer un llistat de coses el podem fer vostè, el 
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puc fer jo, després es tracta que siguin viables, i aquesta és la dificultat en els 
moments actuals. 
Per a nosaltres el tema de l’ordenança d’ajuts individualitzats, que és una cosa que 
s’ha treballat; per cert per a vostès és molt important aquesta ordenança, però vostès 
no hi eren quan la vam tractar eh, és a dir, per a vostès són molt importants els preus 
que paguen la gent per als serveis, però quan es va debatre aquesta ordenança el seu 
grup municipal no hi era ah, no hi va assistir eh Sr. González. Deuen tenir molt interès 
amb que aquesta ordenança tiri endavant, vagi endavant, però aquesta ordenança es 
va debatre, la van debatre els grups municipals, hi va haver un grup de treball i cap 
dels 4 regidors socialistes hi era. Tenen molt interès, són molt sensibles, el tema social 
els importa molt però no van poder venir; escolti, no passa res eh, perquè ja els hi he 
dit tenim interès a modificar-la, tenim interès a millorar-la i els tornarem a convidar, i 
esperem que, com vostès són molt sensibles, evidentment vindran, faran les seves 
aportacions i enriquiran aquesta proposta. 
Reiterar això, són moments molt difícils, hi ha molts pocs que mantinguin tots els 
serveis que presten, nosaltres ho estem fent i ho estem fent intentant millorar 
l’eficiència que vol dir reduir el cost i, evidentment, hem hagut d’aplicar una política de 
taxes diferent a la que voldríem però l’hem intentat fer en aquells serveis que són 
bàsics en un determinat import, i en aquells serveis que no ho són tant en un altre 
import; evidentment són criteris eh però el nostre criteri és aquest. Reiterem això, és a 
dir, aquesta ordenança d’ajuts individualitzats la pensem modificar dintre del proper 
trimestre de l’any vinent, els tornarem a convidar tal i com vam fer, esperem que 
aquest cop tinguem més sort i que comptem amb la seva presència. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: bé, sembla que els molesti que presentem 
mocions que el que fan és recolzar les iniciatives de la gent, les iniciatives que parlen 
de justícia i de coses que es poden revisar, i al final quan un no té arguments tira del 
que pot i bé, fa al·lusions que entenc que és el que els toca no?. Vostès parlen que 
nosaltres, diguéssim, som molt sensibles; sí, jo penso que sí, que sí que ho som i 
segurament més que vostès, la seva sensibilitat ja l’hem vista en matèria d’educació, 
en matèria de salut, en matèria de reforma laboral, en llar d’infants, en escoles de 
música. Sí, ja, si ja sabem quina és la seva sensibilitat, per tant no en parlem de 
sensibilitat, no fa falta que parlem de sensibilitat, tenim la que tenim i estem orgullosos 
de ser sensibles al que la gent li passa i el que la gent d’alguna manera ens transmet, i 
el que ens està transmetent és que no poden més, que no poden més; que no pot ser 
una pujada d’IVA, que no pot ser una pujada d’IRPF, que no pot ser una pujada de 
taxes, que no pot ser una pujada de preus, que no els podem estrujar més que no 
arriben, això és el que està passant, i l’únic que estem dient és que si l’ajuntament ha 
de prioritzar que ho faci però que no sigui en detriment dels serveis, diguéssim, de la 
gent.  
Em parlen que d’alguna manera vostès donen prioritat als serveis socials, els que són 
bàsics. Que no li semblen bàsics els serveis dels que he parlat?. N’hi ha un que fins i 
tot és necessari per viure com l’aigua i també ha patit la seva pujada. No sé, d’alguna 
manera no em valen aquests arguments, aquests arguments no valen quan un té 
l’històric i la situació de la que ve. I tornem a insistir que som conscients que els 
pressupostos no son xiclets i que a vegades un ha de prioritzat, ha d’analitzar i ha de 
tirar cap a on pot i fer el dia a dia, però escolti’m no podem entendre això que vostès 
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ens plantegen, i sobretot amb aquestes al·lusions com si nosaltres fóssim els dolents 
de la pel·lícula; no, no canviem qui governa, qui governa són vostès, ara si el que 
volen són propostes concretes i que els hi fem, doncs potser haurien de repensar que 
ens haurien de deixar que fem nosaltres el govern i vostès, o compartir-lo perquè clar 
si al final el que ens estan demanant és que els hi fem la feina, doncs res nosaltres els 
hi fem i ja ens deixen, ens deixen i ja la farem nosaltres. 
Nosaltres evidentment que som capaços de fer aquest estudi econòmic que vostè 
demana, el podem fer, cap problema, i per això hem presentat la moció per parlar-ne i 
tant de bé que estarem disposats a anar a les reunions que ens convidin, que per cert 
a la que ens van convidar ja ens vam excusar, en el moment que vostès ens van cridar 
i vam parlar per telèfon ja els hi vam dir. 
Vostès diuen que hem cantat números, no hem cantat els hem explicat, i la gent diu 
que el tema dels tants per cent pot representar una exageració, però és que si ho 
mirem amb valors absoluts doncs estem ¾ del mateix no?; ja li he dit abans, passar de 
14 a 28, o passar de 26 a 45 com són els cursets de natació de la gent gran; o passar 
de 86 a 172 com és el tema de l’escola esportiva d’estiu; o passar de tot el que té a 
veure amb els abonaments de la piscina d’estiu, qualsevol de les seves modalitats, de 
90 a 140 euros per exemple la familiar, home estem parlant de 50 euros de diferència, 
de 30; home jo sé que potser a vostès els hi sembla poc però a una família que està 
intentant suportar tots els impactes en negatiu que està rebent de les diferents 
iniciatives dutes des del govern central, des del govern autonòmic i des del govern 
municipal, coi el que estem demanant és: escolti’m, mirin si poden fer alguna cosa 
perquè no tot el negatiu es traslladi als nostres convilatans, és el que hem demanat 
amb aquesta moció. Per tant nosaltres el que els demanem és que la recolzin, ja han 
vist que d’alguna manera el sentir de tots els grups va en el sentit que en parlem, que 
la mirem, que hem de parlar d’aquest tema, que no pot morir, que hem de recuperar 
aquell debat de les taxes i la progressivitat de les mateixes. Per tant nosaltres pensem 
que al voltant de 500 signatures són raons suficients per parlar-ne?. Que tota la revisió 
del que han estat els increments de les taxes des que vostès estan governant són 
objecte de ser considerades i que volem parlar, i que mentre vostès no en vulguin 
parlar doncs nosaltres continuarem reivindicant el que considerem que és just, res 
més; demanar el seu recolzament a la moció i obrir un procés posterior de debat en 
relació amb aquest acord. I que a més a més el que està clar és que si vostès acaben 
no recolzant aquesta iniciativa Convergència i Unió jo penso que quedarà retratat de 
quins són els interessos i les prioritats. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: Sr. González sin acritud però si volen governar primer hauran 
de guanyar unes eleccions i obtenir la confiança dels ciutadans cosa que pel que 
sembla no és el que va passar. 
 
- Sotmesa la moció de referència a votació, aquesta resulta rebutjada per 8 vots a 
favor. I 11 vots en contra dels senyors/es SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS, XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I 
PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO 
NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS 
SAGARRA I SESÉ i LLUÍS AMAT I FERRER, i  2 abstencions formulades pels senyors 
FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO. 
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II.- PART DE CONTROL 
 

A.  DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte de: 
 
  Relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 01.10.2012 i fins el dia 31.10.2012, en 
compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 2586/87, de 28 de novembre. 
 
B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
 No n’hi ha. 
 
C.  INTERPEL.LACIONS. 
 
 No n’hi ha. 
 
D. PREGUNTES. 
 
Pregunta “in voce” pendent Ple anterior 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: en el Ple passat preguntàvem, li preguntava a 
l’equip de govern en quina situació actual es troba el tràmit del pagament i cobrament 
de l’IAE de Seat amb l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: com tots vostès saben la Seat està a cavall 
de dos termes municipals: de Sant Esteve i de Martorell, el terme municipal principal 
és el de Martorell per tant la recaptació en aquest cas de l’IAE, que és el que vostè 
pregunta, el fa Martorell però té l’obligació de repartir-lo amb Sant Esteve. Hi ha una 
diferència de consideració, de càlcul de què li correspon pagar a cada un i per tant hi 
ha una sèrie d’exercicis passats que cada vegada que no ens posem d’acord doncs es 
va al contenciós. En aquest moment com està?. En aquest moment es va liquidar ja de 
l’any 92 al 2004, això està absolutament liquidat; de l’any 2005 al 2012 no està liquidat, 
l’Ajuntament de Martorell paga una part, l’Ajuntament de Sant Esteve diu que no hi 
està d’acord, ens ho reclamen, diem que nosaltres això no creiem que sigui correcte i 
van anar al contenciós. De l’any 2005 i l’any 2007 hem rebut recentment una sentència 
que diu que del 2005 hem de pagar una quantitat abans de desembre de 2013, i una 
altra quantitat abans de desembre de 2014; i sobre el 2007 ens diuen que hem de 
pagar una quantitat abans de desembre de 2012 i una altra mensualitat els 12 mesos 
de l’any 2013, hem d’anar fent aquests pagaments per unes quantitats que ens diuen, 
la resta està posat al contenciós i no tenim sentència encara. Per tant 2006, 2008, 
2009, 2010, 2011 i 2012 no hi ha sentència del contenciós, em sembla que el 2012 
encara no hem presentat contenciós i el 2011 no me’n recordo si està presentat. 
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Pregunta escrita 
 
-La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA diu: 
 
 
 En el mes de juliol de 2011 es va fer la inauguració de l’Ateneu. 
  
 Atès que des de l’esmentada data fins al dia d’avui no tenim constància que s’hi hagi 
fet cap activitat. 
 
 Atès que la recuperació d’aquest espai va suposar una important i merescuda 
despesa de diners, donant com a resultat un molt bon equipament al que se li hauria 
de treure el màxim de profit. 
 
 El gup municipal del PSC de Martorell PREGUNTA: 
 
 Quina previsió d’activitats i/o usos tene per fer en l’Ateneu?. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en la meva professió això es diria que és 
una pregunta tendenciosa i explicaré perquè, entre altres coses perquè vostès 
coneixen la resposta sobradament, per tant fer una reiteració d’una pregunta que 
vostès ja saben la resposta dins de l’argot jurídic es diu que és tendenciós, i li 
explicaré perquè és tendenciós. En més d’una ocasió se’ls hi ha explicat, no és ni la 
primera, i em temo que no serà l’última vegada que els hi haurem d’explicar el 
funcionament de l’Ateneu. Vostès saben que a l’Ateneu va sortir un concurs públic per 
donar-ho en concessió, que la concessió és aquella fórmula de prestar un servei públic 
a través d’un partner privat, amb el gran avantatge en aquest cas que no hem de 
pagar despeses de personal ni de manteniment d’un equipament municipal que, com 
vostès saben i a vegades ens recorden, saben que els equipaments municipals tenen 
un cost, tant de manteniment com de personal, etc, etc. Per tant des que es va atorgar 
el concurs públic hi ha un concessionari, per cert una empresa que té experiència 
sobrada en la gestió d’equipaments municipals tipus Ateneu, n’ha tingut diversos i 
encara en té algun altre en algun poble veí i proper que vostès a més a més coneixen, 
doncs el que han de fer és regularitzar la situació des del punt de vista de l’activitat. 
Què és això?. Doncs, com vostès saben, hi ha una llei que és la Llei d’espectacles 
públics que per aquells equipaments municipals que tenen pública concurrència, doncs 
hi ha una sèrie de mesures que s’han de prendre, preventives, entre d’elles les 
proteccions antiincendis quan hi ha habitatges al voltant. Tot això és complex però és 
el que s’ha de fer quan un tramita una llicència d’activitats en un espai on hi haurà 
espectacles de pública concurrència. Tot això finalment està acabat, tenen ja l’activitat, 
una llicència d’activitats que no només es tramita davant de l’ajuntament, en aquest 
cas el de Martorell, sinó que també es requereix que hi hagi una altra administració 
que és l’administració autonòmica, en aquest cas la Generalitat qui ha de donar, 
sobretot la Direcció general de bombers, qui ha de donar l’autorització i altres agències 



 30 

governamentals; tot això que li he explicat i que vostès ja saben, repeteixo, perquè els 
hi hem explicat en més d’una ocasió. Finalment ja tenen la llicència d’activitats amb la 
qual cosa aquest equipament obrirà i oferirà la seva carta de serveis probablement 
abans de Nadal, i no els hi dic la data exacta perquè encara la desconec però 
probablement abans de Nadal, que això vol dir més o menys abans d’un mes. 
Quins són els serveis que es prestaran?. No sé si m’ho preguntaven però ja els hi dic, 
ei també els hi hem explicat eh, no és aquella carta de serveis estranya que algú havia 
originat fa, parlo dels anys 2005, 2006 i 2007, no, no, és una carta de serveis molt 
senzilla. Són serveis en primer lloc gastronòmics, en segon lloc per crear activitats de 
lleure, que hi hagi les entitats del poble que puguin produir les seves activitats allà, i a 
més a més tot a través de la supervisió del Patronat de serveis d’atenció a les 
persones i de la regidoria de cultura. Això es farà, repeteixo, abans de Nadal s’obrirà 
l’establiment, s’oferirà tots els serveis que han de prestar, i entrarà en màxim 
funcionament a partir de l’any vinent, del mes de gener, no sé si li he contestat del tot o 
en el proper Ple m’ho tornaran a preguntar o potser l’altre, no ho sé; potser m’ho 
preguntaran quan ja estigui en funcionament que també podria ser, però jo per si de 
cas els hi he explicat tot el ventall de possibilitats que té aquest equipament. 
 
E. PRECS. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: en primer lloc un prec en relació a l’Ateneu, no 
ho tenia previst però m’ha preocupat una mica que quan ha parlat de la carta de 
serveis, ha dit que és molt senzilla i en primer lloc ha parlat del tema gastronòmic. Jo 
els hi prego que revisin bé: 1. Els acords presos quan ens van cedir l’Ateneu. 2. Tota 
l’hemeroteca que hi ha en relació als usos que vostès mateixos, ni l’equip de govern 
que hi havia en el seu moment ni ningú van dir què s’hi faria allà, més que res per la 
preocupació que m’ha vingut en relació a sentir que semblava que el més important 
d’allà seria el que alguns ens pensem que serà allò i que ja ho vam manifestar en un 
altre Ple. 
En segon lloc volia fer un prec directament al Sr. Alcalde i aquí ha tornat a sortir en 
aquest Ple una altra vegada, li demano si us plau que compleixin estrictament els 
acords que es prenen en aquest plenari, perquè és evident i és notori que no s’estan 
complint, i avui tenim l’exemple concret de l’acord, perquè després de sentir la 
intervenció del regidor Esteve en relació a la carta de serveis, a les tarifes, a les 
modificacions i a les ordenances, resulta que tenim un acord de Ple que no s’està 
complint i jo li demano directament i li prego a l’Alcalde que faci tot el possible, perquè 
és la seva obligació, que es compleixin els acords. 
I en tercer lloc i entenent que evidentment ni l’equip de govern ni ningú dels que estem 
aquí tenim competències sobre això, els hi demano que intentin intercedir per un grup 
de persones de Martorell que treballen en una empresa que es diu Ginco, SCP, que 
gestiona el punt de servei d’Endesa de Martorell, que darrerament estan tenint molts 
problemes amb aquesta empresa, no amb Endesa sinó amb la seva empresa que es 
diu Ginco, d’impagaments, d’incompliments laborals i, repeteixo, sé que no és la 
competència de ningú dels que estem aquí però jo els hi prego que hi puguem 
intercedir per donar-los un cop de ma en qualsevol cosa que puguin necessitar. 
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-El Sr. ALCALDE diu: atendrem el prec però tampoc no estaria malament que ens ho 
demanessin els afectats. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: si em permet un aclariment simplement. Li 
trasllado això d’haver parlat amb ells i jo em vaig comprometre que ho traslladaria aquí 
i entenc que ells han fet servir aquest canal, no sé si és el que vostè prefereix o no 
però en tot cas. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: ja li dic que no estaria malament que els afectats ens ho 
comuniquessin, em sembla molt bé que vostè intercedeixi però jo també tinc dret a dir 
que no estaria malament que els interessats ens ho comuniquessin.  
   
-La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA diu: només dir una cosa, jo de lleis com 
vostè Sr. Fonollosa no hi entenc, no és la meva matèria, però a mi em sembla que dir 
que la pregunta és tendenciosa quan simplement volíem demanar una informació que 
no ens havien donat com hem fet avui, de tendenciós no en té res. Ara, també li vull dir 
que moltes gràcies per aclarir-ho i a veure si sorgeix algun altre dubte no tindré cap 
problema a tornar-ho a fer per molt que vostè em digui que sigui tendenciós. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: per cert això no té res de prec. 
 
 ===== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 21.19 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 

 


