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11/2012 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 17 DE 
SETEMBRE DE 2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 17 de setembre de 2012,  essent les  20.04 hores, es 
reuneix l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
ordinaria presidida  pel Sr. Alcalde,  SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS,  i   amb 
l'assistència  dels  Regidors senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ 
MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ,  
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER 
GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, 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.  
 
Oberta la sessió pel senyor Alcalde, a continuació es passa a l’exàmen dels diferents 
punts de l’ordre del dia, de conformitat amb el detall següent: 
 

       I.- PART RESOLUTIVA 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
16  DE JULIOL  DE 2012. 

   
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 

de juliol de 2012, la qual resulta aprovada per 20 vots a favor i 1 abstenció formulada 
per la senyora LOURDES  HERNÁNDEZ ORTEGA. 

 
2.  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 

EL DIA 30 DE JULIOL DE 2012. 
 

Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 
30 de juliol de 2012, resultant aquesta aprovada per 20 vots a favor i 1 abstenció 
formulada per la senyora SIRA SANZ I ROMERA. 

 
DICTÀMENS DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR: 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT 

DE MARTORELL, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011. 
 
- El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: portem a aprovació el compte general de 
l’ajuntament que, com tots vostès recordaran, ja va passar per aquest Ple i es va 
publicar el dia 2 de juliol de 2012 al Butlletí Oficial de la Província; ha estat en 
exposició pública des del 3 fins al 28 de juliol sense haver-hi cap tipus d’al·legació. Per 
tant portem a aprovació definitiva el compte general de l’ajuntament de l’any 2011. 
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- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 13 vots a favor 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 EUGÈNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO 
SIMÓN CABRERA i ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, acorda: 
 
El compte general de l’Ajuntament de Martorell corresponent a l’exercici 2011 va ser 
sotmès a l’examen, estudi i informe de la Comissió Especial de Comptes en sessió de 
25 de juny de 2012. 
 
Aquesta Comissió va dictaminar-lo favorablement i es va obrir un termini d’exposició 
pública per un període de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent a la 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a que 
durant aquest termini i vuit dies més es puguessin formular al.legacions, reclamacions, 
observacions i esmenes al dit compte. Aquesta publicació es va fer en el Butelltí Oficial 
de la Província númamb número de registre 2012036548, identificador 717397, de 2 
de juliol de 2012. 
 
Durant el termini d’exposició pública i vuit dies més (del dia 3 al dia 28 de juliol, 
ambdós inclosos)  no s’ha presentat cap reclamació, objecció ni observació. D’acord 
amb el dictamen de la Comissió Especial de Comptes en cas que no s’hagin presentat 
reclamacions, objeccions o observacions el compte general es sotmetrà a aprovació 
del Ple sense necessitat de nou informe de la Comissió. 

        Primer: Aprovar el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 
de 2011, integrat per: 

 

a) El de la pròpia Entitat, 
b) El de l’Organisme Autònom depenent de l’Ajuntament : Patronat Municipal de 

Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell,i  
c) Els comptes de Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S., L., el  capital de la 

qual pertany íntegrament a l’Ajuntament. 
 
Això, de conformitat amb el que disposa els articles 209 i concordants del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
        Segon:  Traslladar el present acord al Departament d’Intervenció, al efectes que 
calgui. 
 
        Tercer: Remetre el compte general a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat 
de Catalunya i al Tribunal de Cuentas abans del dia 15 d’ octubre d’enguany. 
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     4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
5/2012 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL. 
 

Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de setembre de 2012.. 
 

-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest cas portem a aprovació una 
modificació de crèdit que afecta únicament a partides que són d’inversió. Per tant es 
nodreix d’unes partides d’inversió que les inversions ja estan acabades i per tant hi ha 
uns sobrants de diners, i s’apliquen a tres projectes que necessitàvem aquests diners. 
El primer projecte és l’adquisició dels equips de telecomunicació per seguretat 
ciutadana; és la renovació de tots els equips de telecomunicacions del que és guàrdia 
urbana i protecció civil, i això són 42.000 euros. Per 77.000 euros dotem una partida 
per a subvencionar la recuperació de locals inactius, com tots vostès recordaran això 
fa referència al Pla de barris, i és la nova convocatòria que hi ha hagut d’ajuts que em 
sembla que acaba a finals d’aquest mes la 1a part. L’última inversió és un suplement 
de 12.000 euros per als projectes de carrers amb prioritat invertida de la Vila, ens van 
faltar 12.000 euros per acabar de quadrar amb el que ens va costar realment l’obra.  
Per tant el que estem plantejant és una modificació de crèdit de 131.033,82 euros. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: el nostre grup municipal en aquest punt 
s’abstindrà donat que és una decisió unilateral de l’equip de govern i ens abstindrem. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: en tot cas per posicionar el vot el partit 
Socialista votarà favorablement entenent que les economies generades en altres 
partides permeten fer coses interessants com la prioritat invertida, la compra de 
recursos per a la policia local i que són diners ben empleats. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 17 vots a favor i  4 abstencions 
formulades pels senyors/es XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA 
FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA i ADOLF BARGUÉS I 
ASTURIAS, acorda: 
 

VISTA la moció de l’alcaldia de data 3 de setembre d’ enguany disposant que 
l’expedient núm. 5 de Modificació de Crèdit dintre del vigent pressupost de la pròpia 
Entitat local, per suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari, a  finançar per 
baixes per anul·lació, per un import total de 131.033,82 euros, tramitat pels Serveis 
Econòmics de l’ Ajuntament, es sotmeti a dictamen d’aquesta Comissió, i una vegada 
s’hagi emès, s’elevi a la consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació, 
si s’escau . 
 
VIST l’informe favorable d’Intervenció a l’esmentat expedient núm.5, emès el dia 4 de 
setembre d’enguany. 
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        Primer: Aprovar inicialment l’expedient núm.5 de Modificació de Crèdit dintre del 
vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per suplement de crèdit i concessió de 
crèdit extraordinari, a  finançar per baixes per anul·lació, per un import total de 
131.033,82 euros. 

 
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
 

 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE NOVA CREACIÓ (crèdits extraordinaris) 
 

CODI APLIC.PRS. DENOMINACIÓ APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Import necessitats 

12 2010 132 62600 Adq.equips telecomunicacions seguretat 
ciutadana 

42.000,00 

12 3030 431 77000 Subvenció per a recuperació locals inactius 77.000,00 

 Totals crèdits extraordinaris 119.000,00 

 
 

 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES A LES QUE S’HA D’AUGMENTAR LA 
CONSIGNACIÓ  (suplements de crèdits) 
 

CODI APLIC.PRS. DENOMINACIÓ APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Import necessitats 

12 10139 1553 619 Carrers amb prioritat invertida 12.033,82 

 Totals crèdits suplements de crèdits 12.033,82 

 
 

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ 
 

 BAIXES PER ANUL.LACIÓ 
 

CODI APLIC.PRS. DENOMINACIÓ APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Import economies 

12 00004 151 627 Estudi desenvolupament pla parcial P-6 La vila 85.713,96 

12 10131 1552 619 Obres i millores Av. Germans Martí 25.000,00 

12 10139 1551 619 Obres urbanització Av. Germans Martí 20.319,86 

 Totals baixes per anul·lació  131.033,82 

 

        Segon: Procedir a la transferència de crèdit entre les partides de diferent àrea de 
despesa, des de les que tenen economies , cap a les que tenen mancances, segons el 
detall següent:  

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 

CODI/DENOMINACIÓ 

Consignació  

inicial 

MODIFICACIÓ 

▲/▼ 

Consignació 

final 

12 00004 151 627.- Estudi desenvolup. Parcial P-6 
La Vila 

 
85.713,96 

 
- 85.713,96 

 
0,00 

12 10131 1552 619.- Obres i millores Av. Germans    
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Martí 25.000,00 -25.000,00 0,00 

12 10139 1551 619.- Obres urbanització Av. 
Germans Martí 

 
20.319,86 

 
-20.319,86 

 
0,00 

12 10139 1553 619.- Carrers amb prioritat invertida  
83.568,97 

 
+ 12.033,82 

 
95.602,79 

12 2010 132 62600.- Adquisició equips  
Telecomunicacions seguretat ciutadana 

 
0,00 

 
+ 42.000,00 

 
42.000,00 

12 3030 431 7700.- Subvenció per a recuperació 
locals inactius 

 
0,00 

 
+ 77.000,00 

 
77.000,00 

TOTALS 214.602,79 0,00 214.602,79 

 

        Tercer: Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient núm. 5 de 
Modificació de Crèdit dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per 
suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari, a  finançar per baixes per 
anul·lació, per un import total de 131.033,82 euros, segons estableix l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
L.R.H.L, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Aquest 
expedient es considerarà definitivament aprovat, si transcorregut l’esmentat termini, no 
s’hagués presentat cap reclamació, ja que en cas contrari, es requerirà acord exprés 
per que es resolguin les formulades i s’aprovi definitivament. 
 
        Quart: Traslladar el present acord a la Regidoria d’hisenda i règim interior, i al 
departament d’Intervenció, pel seu coneixement i efectes escaients. 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 

       5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCÉS DE LA REVISIÓ-
ADAPTACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL, DEL 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DE L’AVANÇ DEL PLA. 
 

Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 12 de setembre de 2012.. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: aquest és un dels punts que com a regidor em fa 
especial il·lusió presentar, perquè tots hem sentit en els darrers, aproximadament, 8/10 anys 
que el nostre Pla general d’ordenació urbana ha passat en escreix la seva vigència, que tenim 
la vigència prorrogada, cosa que es pot fer i que passa a la major part de plans generals a 
Catalunya però que, i això crec que, i sinó rectifiquin-me vostès, és bastant consensuat el fet 
que cal una revisió i una adaptació de l’actual Pla general d’ordenació urbana de Martorell, que 
avui es diu Pla d’ordenació urbana municipal, POUM. 
Avui el que fem és iniciar un procés que normalment és llarg, que no és curt perquè és un 
procés molt garantista, que és el procés de revisió-adaptació del Pla general d’ordenació 
urbana de Martorell. El que fem seguint la normativa, comencem amb el que se’n diu l’Avanç 
de planejament. Què és l’avanç de planejament?. L’avanç de planejament no és una figura de 
planejament urbanístic des del punt de vista normatiu sinó que és un document que incorpora 
alhora 3 documents, que el que fa és marcar de forma genèrica cap on volem que vagi la 
revisió de la nostra ordenació urbana. És a dir, quins són els aspectes en genèric i a “grosso 
modo” que hem de revisar per ficar el nostre Pla general al dia.  
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Com diu l’enunciat del mateix punt aquí el que estem fent és aprovar l’Avanç, la Memòria de 
l’Avanç de planejament; estem aprovant el Programa de participació ciutadana i estem 
aprovant l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, perquè després en el 
desenvolupament del procés de revisió hi haurà un informe de sostenibilitat ambiental definitiu. 
Per tant aquí el que estem fent, i així ho vam expressar en la darrera Junta de portaveus on es 
va explicar, de forma ampla amb la resta de portaveus dels grups municipals, quins eren els 
trets que marcaven aquest avanç de planejament. Aquesta revisió del nostre planejament, és 
una revisió que es preveu una revisió tranquil·la perquè no és una revisió que, a diferència de 
la major part de revisions de planejament general, el que fa és ampliar els nuclis urbans amb 
residencial i així ho diem en l’avanç de planejament. Plantegem 3 hipòtesis o 3 possibilitats: 
una és deixar el Pla general tal com està; l’altra és que hi hagi un escàs creixement residencial 
però en canvi que hi hagi un cert creixement industrial, logístic i terciari per garantir la 
instal·lació de possibles empreses en un sector econòmic de certa centralitat, com és el sector 
Seat i que pugui portar aparellat la generació d’activitat econòmica i per tant de llocs de treball 
futurs. És a dir, és garantir la viabilitat econòmica de Martorell en el seu futur; pensem sempre 
que els planejaments generals es fan a 20 anys vista, per tant s’han de preveure totes les 
possibilitats, i hi ha una tercera possibilitat que és que hi hagi un gran creixement amb 
residencial i un escàs creixement amb sòl industrial, terciari i logístic. Aquest avanç el que 
marca, i així ho recolza l’informe de sostenibilitat ambiental, i també s’estableix un programa jo 
crec que bastant ambiciós de participació ciutadana, és que aquest consistori es decanti per 
treballar amb una de les tres hipòtesis que seria la d’un creixement escàs quant a residencial, 
amb operacions de regeneració de teixit urbà, i en canvi que hi hagi un eixample quant al 
sostre i sòl industrial, logístic i terciari.  
Per tant aquestes són les línies que avui plantegem per a la seva aprovació com avanç; també 
aprovem el programa de participació ciutadana i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, 
que són els tres documents que integren el que la normativa ens marca com avanç. De manera 
voluntària hem volgut incorporar en l’acord que avui prenguem, la constitució d’una comissió de 
seguiment en la qual hi haurà un membre de cada grup municipal, un regidor de cada grup 
municipal; un dels arquitectes municipals; el secretari de la corporació i un lletrat que és el 
lletrat d’urbanisme de l’ajuntament. Val a dir que la feina que ha comportat aquest avanç ha 
estat feta pels serveis tècnics de la casa, bàsicament per dos arquitectes. Un s’ha dedicat des 
de fa més d’un any en exclusiva a preparar tota la revisió del planejament, amb una oficina que 
és l’oficina del planejament, que és el Joan Romagosa, l’arquitecte municipal d’aquesta casa, i 
també amb la col·laboració i supervisió del cap dels serveis tècnics municipals, que és l’altre 
arquitecte d’aquesta casa que és el Rodrigo Alaminos. La direcció de tot el procés de revisió, 
cosa que no és habitual, es portarà des dels serveis tècnics d’aquesta casa i pilotada pels 
arquitectes municipals d’aquesta casa. Dic que no és habitual perquè les revisions de plans 
generals s’encarreguen en exclusiva, inclosa la seva direcció, a un despatx extern. Nosaltres 
hem volgut que malgrat sigui un pèl més lent es faci directament, es dirigeixi tot això des dels 
serveis tècnics d’aquesta casa; això no vol dir que no haguem d’encarregar parcialment treballs 
a despatxos externs, especialitzats com és per exemple l’informe de sostenibilitat ambiental, 
que ho ha de fer un despatx especialitzat d’ambientòlegs, o col·laboracions amb lletrats o amb 
altres arquitectes però la direcció pilotarà sempre des de l’oficina del planejament que tenim 
constituïda a Martorell. Per tant jo crec que és un moment important perquè iniciem allò que fa 
10 anys tots venim dient que caldria fer, que no és fàcil perquè és un procés llarg, complex, 
però que entenem que serà un procés tranquil, serè i, sobretot, creiem que bastant pacífic i 
amb la intenció que sigui amplament consensuat. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: agrair que es faci l’avanç i que es presenti el Pla 
general, com el pla de sostenibilitat, com el pla de participació ciutadana; l’única objecció seria 
quant a terminis que hagués estat bé poder tenir més temps per poder-s’ho mirar; és a dir, 
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presentar-ho el mes de juliol, però vaja són els terminis, no hi tenim cap objecció a fer, l’únic 
això a millorar. 
El grup municipal d’Esquerra Republicana us agraeix la participació dels altres grups 
municipals a l’oposició que puguem estar dintre d’aquesta comissió, i desitjant que amb el tema 
del pla de participació ciutadana puguin posar a disposició de tota la ciutadania tot allò que 
calgui per la seva informació, tal com està previst en el mateix avanç. El que no voldria tampoc 
és que repetissin, com va haver-hi en el darrer Ple de juliol, l’argument que les modificacions o 
les al·legacions que es puguin presentar dintre dels terminis marcats, doncs que diguin: home 
ja està bé que presenteu això durant l’últim moment, com va passar amb el tema dels preus 
públics del PMSAP, que va ser la resposta del Sr. Casasayas. Per part nostra aprovarem 
l’entrada d’aquest avanç. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: tal com ha dit el regidor d’urbanisme, l’actual Pla 
general d’ordenació urbana de Martorell ja porta en vigor des de l’any 1992, des del febrer, per 
tant ja han passat més de 12 anys, circumstància en part que d’una manera o altra obliga ja 
també a la seva revisió. D’altra banda hem de tenir en compte que durant aquest temps s’han 
aprovat els tres plans directors que afecten el nostre municipi; les àrees residencials 
estratègiques; la reserva de sòl per a l’Eix transversal ferroviari i el Pla territorial metropolità, a 
part també de totes les modificacions puntuals que s’han anat fent durant aquests anys en el 
municipi. També s’ha de tenir en compte les possibles necessitats de sòl per establir activitats 
econòmiques, com ha dit el regidor, perquè clar per deixar-lo com està no caldria modificar-lo.  
El nostre grup considera que és necessari i evident adequar el Pla general a les necessitats 
actuals i futures del municipi, i amb els 3 anys de legislatura que queden per endavant doncs 
tenim el temps suficient per poder fer-ho. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: en primer lloc dir-los que des del nostre grup municipal 
ens alegrem i, ja ho ha explicat molt bé el regidor d’urbanisme que avui marquem l’inici d’un 
procés que creiem que és molt important per al futur de Martorell; iniciem uns tràmits que, com 
bé deia ell en la seva intervenció, tots els grups en major o menor mesura hem anat dient en 
els darrers anys, en les darreres campanyes electorals fins i tot, era uns dels pocs punts fins i 
tot ho havíem dit que estàvem tots d’acord que és una cosa que calia fer. També és cert que en 
els darrers temps les diferències entre l’equip de govern i Iniciativa per Catalunya verds en 
matèria urbanística han estat molt grans, amb el tema de l’ARE, la Sínia I, etc, però també els 
hi diem que la nostra voluntat és de treballar amb molt interès al llarg de tot el procés, i 
participar activament d’aquesta comissió de seguiment que proposen, i ho farem en positiu i, a 
més a més, celebrem i agraïm a l’equip de govern que hagi tingut la intenció, i de fet avui es 
posa de manifest, de crear aquest organisme de seguiment que ens permetrà a tots els grups 
poder participar activament. 
Daltra banda també hem de dir que la documentació que avui es posa a votació la tenim, com 
deia algun company anteriorment, fa poc temps, fa menys d’una setmana possiblement i, com 
comprendran, no hem pogut disposar de prou temps per mirar-la amb atenció, per aquest motiu 
el nostre vot serà d’abstenció. Una abstenció positiva, una abstenció de recolzament a la 
proposta però amb un coneixement escàs del contingut que ens obliga a tenir aquesta reserva 
fins que no tinguem aquest contingut i que el puguem anar treballant amb aquesta comissió, 
com deia abans, i aquí ho volíem posar de manifest amb actitud positiva i constructiva en tot 
moment.   
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: celebrem que es comenci aquest inici de revisió del 
planejament general de Martorell; també celebrem que es faci aquesta comissió de seguiment 
dels treballs de redacció, hi estem d’acord i amb tota la intenció intentarem treballar-hi el màxim 
possible fins on arribin les nostres possibilitats. Igual una mica com han dit els altres grups, 
realment ha sigut materialment impossible el digerir tota aquesta informació, ja només amb la 
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memòria, ha estat impossible veure-la amb aquests dies que he tingut. Vaig venir a buscar el 
disquet el divendres, primer amb l’ordinador m’era impossible anar amunt i avall cap als mapes, 
després ho vaig imprimir i la veritat que m’ha estat impossible, inclús també d’explicar-li als 
meus companys. La veritat és que se’m plantejaven alguns interrogants que m’hagués agradat 
poder comentar amb els tècnics perquè o els desconeixia o no els sabia veure prou bé; i serà 
per això que el nostre vot avui serà d’abstenció però no pas perquè tinguem res en contra, sinó 
senzillament perquè no ho hem pogut llegir ni explicar i llavors no podem aprovar una cosa que 
pràcticament ni l’hem vist, però repeteixo amb aquesta comissió hi treballarem activament fins 
on podem, i celebrem que avui que s’inicia s’aprovarà amb els vots del partit del govern sols ja 
s’aprovaria, celebrem que s’iniciï avui aquest procés però que la nostra abstenció ha estat pels 
motius que he explicat. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: abans que tot m’agradaria celebrar el fet que no hi 
ha, no hi ha hagut cap grup municipal que s’hi mostrés en contra, malgrat no hem tingut 
unanimitat això sempre és difícil, i entenc també que tota la informació que els hi hem facilitat 
no hagin tingut temps, o no hagin pogut examinar-la a fons perquè és cert hi ha un gruix 
d’informació, i que l’hem tingut tots jo inclòs perquè els Serveis Tècnics l’han acabat de fer a 
començaments d’aquest mes, i el que hem volgut és traslladar-los. En primer lloc el que fem 
avui és que no aprovem cap document normatiu sinó que estem aprovant l’avanç, estem 
aprovant les grans línies, és a dir, cap allà on volem que es defineixi la revisió del nostre Pla 
general. L’objectiu que hi hagi una Comissió de seguiment, on hi hagi un membre de cada grup 
municipal, és perquè aquest regidor i aquest equip de govern volem que aquest Pla general 
que en principi, repeteixo, ha de ser pacífic perquè estic segur que ens posarem d’acord amb 
pràcticament tot allò que es preveu fer en la revisió del Pla general, doncs que tot això tingui un 
ampli consens. Recordem que un Pla general no és un document que es pugui revisar, que vol 
dir canviar-lo tot, cada any o cada dos anys; és a dir, el planejament general és un instrument 
que té voluntat de romandre en el temps, el que tenim actualment, el que tenim vigent pensin 
que es va aprovar l’any 90, per tant portem 22 anys amb aquest Pla general vigent, però es va 
començar a treballar 4 o 5 anys abans. Per tant la feina de fer un Pla general no és una cosa 
baladina que es pugui canviar cada dos anys, amb la qual cosa el que els hi vull dir és que el 
que anem a fer és ordenar la nostra vila per als propers 20 o 25 anys, i que hem de tenir en 
compte absolutament tots aquells condicionants que tinguem com especificitat Martorell, per la 
seva posició geo-estratègica, com per l’activitat econòmica i el model territorial que volem 
desenvolupar, no només ara sinó que hem de pensar amb totes les possibilitats que hi ha en el 
futur. Per tant jo crec que ens posarem d’acord, els hi vaig dir, no tindrem pressa però tampoc 
volem que això s’eternitzi, és a dir, tenim un full de ruta i uns “timings” més o menys clars, però 
el que intentarem és veure’ns totes les vegades que calgui per intentar consensuar el màxim 
les posicions i, ja els hi avanço, que des d’aquest equip de govern, totes aquelles aportacions 
que vostès puguin fer i que siguin en positiu els hi recollirem com creiem que no pot ser d’una 
altra manera. 
 
-Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Plle, per 14 vots a favor i 7 
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 i JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, acorda: 

 
El cap de la secció d’urbanisme i el secretari de la Corporació van emetre 
conjuntament, en data 7 de setembre de 2012, l’informe que a continuació es transcriu: 
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“INFORME SOBRE L’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I L’AVANÇ DE LA REVISIÓ-ADAPTACIÓ DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL (PGOU) 
 
Primer.- La normativa aplicable és la següent: 
 
I.- Circumstàncies que obliguen a la revisió del planejament general 
 
. Article 95 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLUC): 
 
Revisió dels plans d'ordenació urbanística municipal 
1. Els plans d'ordenació urbanística municipal són objecte de revisió en complir-se el 
termini que s'hi fixa o en produir-se les circumstàncies que a aquest fi s'hi 
especifiquen. 
2. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, si les 
circumstàncies ho exigeixen, pot ordenar, amb l'informe previ de la Comissió 
d'Urbanisme de Catalunya, i havent concedit audiència als ens locals afectats, la 
revisió anticipada d'un pla d'ordenació urbanística municipal d'ofici, autoritzar-la a 
instància dels ens locals afectats o bé acordar-la a instància de les entitats 
urbanístiques especials o dels departaments interessats. 
3. L'autorització demanada per les entitats locals afectades a què es refereix l'apartat 2 
s'entén atorgada si transcorren tres mesos des que es va presentar a tràmit sense que 
se n'hagi notificat la resolució. 
4. Són circumstàncies que justifiquen l'adopció de l'acord de revisió d'un pla 
d'ordenació urbanística municipal, sens perjudici de la tramitació d'una modificació 
puntual quan s'escaigui, les disfuncions entre les disposicions del pla d'ordenació 
urbanística municipal i les necessitats reals de sòl per crear habitatges o per establir 
activitats econòmiques. 
5. En tots els casos, és una revisió del planejament general l’adopció de nous criteris 
respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o de classificació del 
sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general vigent que consisteix en la 
modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que comporta, per si mateixa o 
conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anys anteriors, un 
increment superior al 20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel 
planejament general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja 
disposi de les obres d’urbanització executades. L’adaptació del planejament general 
municipal a les determinacions dels plans directors urbanístics no requereix en cap cas 
la revisió del planejament general municipal. 
 
. Disposició Transitòria Tercera, apartat 1, del TRLUC: 
 
1. El planejament urbanístic general vigent en el moment de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei s'hi ha d'adaptar quan, en virtut de les previsions pròpies, o bé 
anticipadament, en els supòsits regulats per l'article 95, es faci la revisió del dit 
planejament o del programa d'actuació urbanística corresponent. 
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. Article 116 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme (en endavant RLUC): 
 
Revisió dels plans d'ordenació urbanística municipal 
S'entén per revisió dels plans d'ordenació urbanística municipal l'adopció de nous 
criteris respecte a l'estructura general i orgànica o el model d'ordenació o de 
classificació de sòl preestablerts. Cal procedir a la revisió del pla d'ordenació 
urbanística municipal bé sigui quan s'ha complert el termini fixat en el pla, quan es 
produeix alguna de les circumstàncies previstes en el pla per a la seva revisió, o quan 
es produeix alguna de les circumstàncies a les què es refereixen els apartats 2 i 4 de 
l'article 93 de la Llei d'urbanisme. (actualment art. 95) 
 
. Article 3r. de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Martorell: 
 
Art. 3r: Vigència i revisió del Pla General  
1. Un cop aprovat l'acord d'aprovació definitiva, aquest Pla tindrà vigència indefinida.  
2. S'haurà de procedir a la revisió del Pla en els següents casos:  
a) En complir-se 12 anys de la seva vigència.  
b) Quan s'aprovi un Pla Director Territorial de coordinació que afecti el terme municipal 
de Martorell.  
c) Quan es produeixin els desequilibris en les hipòtesis d'evolució de la població total i 
de l'ocupació que s'especifiquen en la memòria del Pla.  
d) Quan normes legals de rang superior així ho estableixin. 
 
II.- Programa de participació ciutadana 
 
. Article 22 del RLUC: 
 
Programes de participació ciutadana en el procés de planejament 
22.1  Per facilitar la participació en el procés de formulació dels instruments de 
planejament urbanístic, l'administració competent pot aprovar el corresponent 
programa de participació ciutadana, d'acord amb el que estableix l'article 105 d'aquest 
Reglament. 
22.2  El programa de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions 
previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del 
contingut dels treballs de planejament, com la formulació d'al·legacions, suggeriments 
o propostes alternatives en el marc del tràmit d'informació pública, i pot referir-se a les 
fases i continguts següents: 
a) Contingut en relació amb la fase prèvia al període d'informació pública: 
1r. Accions d'informació i comunicació, que difonguin l'acord d'iniciar el planejament i 
facilitin les dades necessàries per donar coneixement suficient del seu abast i 
característiques. Aquestes accions poden comprendre la publicació i exposició al 
públic d'un avanç de l'instrument de planejament i la realització d'actes informatius, 
conferències, presentació d'estudis previs i altres instruments similars. 
2n. Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es posaran a 
disposició de la ciutadania i les institucions per recollir les seves opinions, així com per 
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facilitar el debat i la presentació de propostes. Es poden incloure enquestes, 
entrevistes, debats en grup, tallers de propostes i similars. En tot cas, els canals 
previstos han de buscar la intervenció dels sectors de població significatius en el 
territori i no limitar-se a una crida genèrica a la participació. Aquestes actuacions 
poden ser complementades amb mitjans telemàtics. 
3r. Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la presentació de 
l'informe de resultats d'aquest procés. 
b) Contingut en relació amb el període d'informació pública: 
1r. Mecanismes d'informació sobre l'ordenació proposada per l'instrument aprovat 
inicialment. 
2n. Mecanismes d'informació per donar a conèixer l'obertura d'aquest període i el 
sistema de recollida d'al·legacions i propostes de manera que faciliti la seva 
presentació, habilitant els mitjans i els espais adients d'acord amb les característiques 
del territori. 
c) Contingut en relació amb la fase posterior al període d'informació pública: 
1r. Realització d'un informe de valoració de les propostes i iniciatives presentades en 
totes les fases del procediment d'elaboració. 
2n. Mecanismes de publicitat del contingut de l'informe de valoració. 
22.3  L'acord d'aprovació del programa de participació ciutadana es publica per edicte 
al diari o Butlletí Oficial que correspongui i el seu contingut pot ser objecte de consulta 
pública a les dependències i en l'horari que l'edicte assenyali, sens perjudici de 
l'adopció de qualsevol altra mesura de divulgació o publicitat. 
 
Article 23 del RLUC: 
 
Convocatòria d'informació pública en els procediments urbanístics 
23.1  La informació pública en la tramitació de procediments de planejament i de gestió 
urbanístics s'ha de convocar mitjançant edictes d'acord amb les següents regles: 
a) Quan es tracti de la tramitació de plans directors urbanístics, plans d'ordenació 
urbanística municipal o plurimunicipal, programes d'actuació urbanística municipal o 
comarcal, revisió-adaptació de figures de planejament general a la Llei d'urbanisme, 
normes de planejament i plans parcials de delimitació, així com quan es tracti de la 
revisió dels plans i normes esmentats, els edictes s'han de publicar al diari oficial o 
Butlletí Oficial que correspongui i a dos dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en 
tramitació. 
b) Quan es tracti de la tramitació de modificacions puntuals de les figures de 
planejament objecte de l'apartat anterior així com de tramitar plans urbanístics 
derivats, instruments de gestió urbanística i de procediments per a l'aprovació de 
projectes en sòl no urbanitzable, els edictes s'han de publicar al diari oficial o Butlletí 
Oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en 
l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació. 
c) Quan es tracti de la tramitació de procediments per a l'autorització d'usos i obres de 
caràcter provisional, n'hi ha prou amb la publicació de l'edicte al diari oficial o Butlletí 
Oficial corresponent. 
23.2  A més del què estableix l'apartat anterior, l'Administració de la Generalitat i els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a conèixer per mitjans 
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telemàtics la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i 
gestió urbanístics que tramitin i, en el cas d'instruments de planejament, també han de 
garantir la consulta del projecte per aquests mitjans. 
23.3  Els edictes han d'indicar: 
a) L'instrument o expedient sotmès a informació pública. 
b) El termini d'exposició al públic del projecte o de l'instrument de què es tracti. 
c) L'adreça i l'horari de l'oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret 
d'informació. 
d) Si s'escau, el mitjà telemàtic on pot consultar-se l'instrument o expedient. 
23.4  El termini d'informació pública es computa des de la darrera publicació 
obligatòria, d'entre les regulades en l'apartat 1; quan a més a més, es practiqui la 
notificació individualitzada, el còmput, per a cadascuna de les persones interessades, 
es fa des de la notificació llevat del cas en què la darrera publicació obligatòria sigui 
posterior. 
23.5  Durant el període d'informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, 
poden: 
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i 
obtenir-ne còpia. A aquests efectes les administracions competents estan obligades a 
garantir, des de l'inici del període d'informació pública, la consulta i l'obtenció de còpies 
de la documentació. 
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que 
considerin oportú aportar en relació amb l'instrument o expedient sotmès a informació 
pública. 
 
. Article 105 del RLUC: 
 
Programa de participació ciutadana en el procés de planejament 
105.1  Les administracions competents per a la formulació del pla urbanístic poden 
acordar, en qualsevol moment anterior a l'acord d'aprovació inicial, l'aprovació i 
publicació del programa de participació ciutadana, de conformitat amb el que estableix 
l'article 22 d'aquest Reglament. 
105.2  L'aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és obligatòria en 
el cas de formulació o revisió del pla d'ordenació urbanística municipal, i es pot 
acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l'avanç del pla. 
. Article 34 del Reglament orgànic de participació ciutadana de Martorell: 
 
Audiències públiques  
a) L'Audiència Pública és l'espai de participació reservat a la presentació pública per 
part de l'Ajuntament -i debat posterior entre l'Ajuntament i la ciutadania- de qüestions 
especialment significatives de l'acció municipal i en especial del Pla d'Actuació 
municipal (PAM) i dels pressupostos. També és un mecanisme per a la formulació de 
propostes per part de la ciutadania.  
b) L'alcalde o alcaldessa convocarà audiències públiques amb caràcter extraordinari, 
per decisió pròpia o a proposta del Ple Municipal o bé a petició ciutadana -pel mínim 
de l'1% del padró municipal de persones més grans de setze anys-, per a temes de 
caràcter monogràfic o puntual i de transcendència especial que necessitin una 
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deliberació participativa. També pot convocar audiències públiques quan per raons 
d'urgència no s'hagi pogut impulsar un procés participatiu.  
c) L'alcalde o alcaldessa convocarà audiències públiques per a la població menor de 
setze anys a petició de nois i noies menors de setze anys.  
d) Les entitats i les associacions ciutadanes que figuren en el Registre Municipal 
d'Entitats també poden comptabilitzar el nombre d'associats amb l'objectiu de donar 
compliment al que disposa l'apartat b) d'aquest article. Per comptabilitzar els associats 
cal garantir els aspectes següents:  
1) És necessària l'existència d'una convocatòria general de l'entitat en la qual de 
manera explícita es posi a aprovació, i s'aprovi, segons el reglament dels estatuts de 
l'entitat, el text que es pretén convertir en iniciativa ciutadana.  
2) El secretari o secretària de l'associació ha d'aportar un certificat en el qual, a més 
de l'acord de l'Assemblea, ha de fer constar amb caràcter general el nombre 
d'associats que legalment ho siguin segons els estatuts de l'entitat.  
e) Quant a la composició, el contingut i la convocatòria, les audiències públiques s'han 
d'ajustar al que disposen les lletres f), g) i h) del present article.  
f) La seva convocatòria s'ha de fer amb la difusió, la publicitat i l'antelació adequades, 
amb la finalitat que tots els interessats i interessades hi puguin participar. La 
convocatòria no es pot fer amb una antelació inferior a quinze dies abans de la 
celebració. La convocatòria ha d'estar accessible al lloc web municipal.  
g) L'Audiència Pública està presidida per l'alcalde o alcaldessa o el regidor o regidora 
en qui delegui. Exerceix de secretari el secretari o secretària de la corporació o la 
persona en qui delegui, que ha d'aixecar acta de la sessió.  
h) Les sessions s'organitzen de la manera següent:  
1) Intervenció per l'exposició del tema que s'ha de tractar.  
2) Intervenció i posicionament del govern.  
3) Intervenció i posicionament dels grups de l'oposició de menor a major 
representació.  
4) Intervenció de la ciutadania, sense cap altra limitació que l'ús raonable del temps. 
En el cas que l'audiència pública s'hagi convocat per iniciativa ciutadana, el grup 
promotor intervindrà en primer lloc.  
5) Rèplica del govern, quan s'escaigui.  
6) Resum dels temes tractats.  
 
III.- Avanç del pla 
 
. Article 106 del RLUC: 
 
Informació pública de l'avanç de l'instrument de planejament 
106.1  Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, 
prèviament a l'aprovació inicial l'administració competent pot acordar publicar i 
sotmetre a informació pública avanços dels instruments de planejament urbanístic. 
106.2  L'avanç de l'instrument de planejament ha de contenir: 
a) Els objectius i els criteris generals del pla. 
b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, 
ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a 
informació pública. 
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c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació. 
d) Si l'instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, un informe 
ambiental preliminar per tal que l'òrgan ambiental pugui determinar l'amplitud, nivell de 
detall i grau d'especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental. Sens perjudici del 
què pugui establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, 
l'informe ambiental preliminar, quan es tracti del pla d'ordenació urbanística municipal, 
ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l'article 70 d'aquest 
Reglament i, quan es tracti de plans urbanístics derivats, ha de contenir els aspectes 
assenyalats en les lletres a i b de l'apartat 1 de l'article 100 d'aquest Reglament. 
106.3  Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit 
d'informació pública seran analitzats i valorats per l'administració responsable de la 
redacció del pla, amb l'objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals 
del planejament. Aquesta valoració s'expressa mitjançant l'acord d'aprovació inicial de 
l'instrument de planejament.  
106.4  La publicació i subjecció a informació pública de l'avanç de pla és obligatòria en 
el cas de formulació o revisió del pla d'ordenació urbanística municipal. 
106.5  Les previsions d'aquest precepte no són d'aplicació a l'avanç de pla que cal 
formular pel desenvolupament per subsectors dels sectors de planejament derivat, el 
qual es regeix pel què estableix l'article 114 d'aquest Reglament. 
 
. Article 86 bis del TRLUC: 
 
1. L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin 
sotmesos d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i 
programes s’integra en el procediment d’elaboració dels plans urbanístics, de 
conformitat amb aquesta llei i amb el reglament que la desplega. Aquesta integració, 
d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes, 
comporta necessàriament les actuacions següents: 
"a) L’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, d’un informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar i el lliurament d’aquest informe a l’òrgan ambiental 
perquè emeti el document de referència, havent efectuat les consultes necessàries. 
L’òrgan promotor del pla pot dur a terme aquestes consultes si és part de 
l’Administració de la Generalitat i ho comunica prèviament a l’òrgan ambiental. La 
direcció general competent en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme ha 
d’elaborar l’informe territorial i urbanístic sobre l’avanç del pla, i l’ha de trametre a 
l’òrgan competent en matèria ambiental perquè l’incorpori al document de referència. 
"b) L’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, d’un informe de 
sostenibilitat ambiental d’acord amb el document de referència. 
"c) El tràmit de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones 
interessades, conjuntament amb el tràmit d’informació pública del pla aprovat 
inicialment, per un període mínim de quaranta-cinc dies. 
"d) L’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, de la memòria 
ambiental, amb l’acord de l’òrgan ambiental. 
"e) La presa en consideració, en l’aprovació definitiva del pla, de l’informe de 
sostenibilitat ambiental, de la memòria ambiental i de l’acord de l’òrgan ambiental, 
mitjançant una declaració específica en què, si hi hagués discrepàncies amb els 
resultats de l’avaluació ambiental, cal justificar-ne els motius i les mesures adoptades. 
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"f) La publicitat del pla aprovat definitivament, que ha de complir els requisits derivats 
de l’article 28 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 
"2. El procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental dels plans urbanístics que 
hi estiguin sotmesos d’acord amb l’article 8 de la Llei 6/2009 es regeix pel que 
estableixen els articles 15 i 16 de la dita llei, llevat que el promotor consideri que el pla 
s’ha de sotmetre a l’avaluació ambiental. En aquest cas, se segueix directament el 
procediment d’avaluació ambiental. 
"3. En el cas que el pla urbanístic estableixi actuacions executables directament sense 
requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors i s’hagi de sotmetre al 
procediment de declaració d’impacte ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha d’ésser 
incorporat al pla i ha d’ésser sotmès a informació pública conjuntament amb aquest. La 
declaració d’impacte ambiental s’ha d’efectuar, segons que correspongui, abans de 
l’aprovació provisional o abans de l’aprovació definitiva de l’expedient. 
 
. Article 115 del RLUC: 
 
Procediment d'avaluació ambiental dels plans urbanístics 
L'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin 
sotmesos s'integra en el procediment establert en la Llei d'urbanisme per a llur 
formulació i tramitació, d'acord amb les següents regles: 
a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació 
inicial, l'òrgan o persones que el promoguin han de sol·licitar a l'òrgan ambiental 
l'emissió del document de referència que determini, un cop efectuades les consultes 
necessàries, l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i 
principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i el 
públic interessat. A aquests efectes, cal presentar a l'òrgan ambiental un avanç de 
l'instrument de planejament amb el contingut que assenyala l'article 106 d'aquest 
Reglament. En el cas que l'avanç se sotmeti a informació pública, bé perquè sigui 
preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del document de referència a l'òrgan 
ambiental es formula simultàniament a la informació pública de l'avanç. En qualsevol 
dels casos indicats, si l'òrgan ambiental no resol sobre la sol·licitud en el termini d'un 
mes des de la seva presentació, es poden continuar les actuacions. 
b) L'informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a cada una 
de les figures de planejament, d'acord amb el què estableix, si s'escau, la legislació 
aplicable en matèria d'avaluació ambiental i amb el què estableix aquest Reglament 
respecte als informes ambientals dels plans, ha de formar part de la documentació de 
l'instrument de planejament objecte d'aprovació inicial. 
c) L'informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a informació pública, durant un 
termini mínim de 45 dies, conjuntament amb l'instrument de planejament del qual 
forma part, després de la seva aprovació inicial i, simultàniament, s'han d'efectuar les 
consultes que procedeixin, d'acord amb el que estableixi el document de referència. 
d) El pla objecte del següent acord d'aprovació ha d'incorporar una memòria 
ambiental, en la qual, tenint en compte l'informe de sostenibilitat ambiental i el resultat 
de les consultes realitzades, s'ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en 
la proposta d'ordenació. La memòria ambiental la realitzen l'òrgan o persones que 
promoguin el pla i requereix l'acord de l'òrgan ambiental, sense el qual no es pot 
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entendre produït per silenci administratiu el següent acord d'aprovació que 
correspongui. A aquests efectes, cal lliurar a l'òrgan ambiental la proposta de memòria 
ambiental, juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest Reglament, 
que integren la proposta que ha de ser objecte del següent acord d'aprovació, i l'òrgan 
ambiental ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en el termini d'un 
mes des que li hagi estat presentada. En el cas que l'òrgan ambiental no estigui 
conforme amb la proposta de memòria, ha d'assenyalar quins aspectes han de ser 
esmenats, completats o ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta de 
memòria ambiental esmenada.  
e) Correspon a l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva de l'instrument de 
planejament de què es tracti la presa en consideració de l'informe de sostenibilitat 
ambiental i de la memòria ambiental del pla per a l'adopció de la resolució que 
correspongui. Aquesta presa en consideració s'ha de fer constar en l'acord d'aprovació 
definitiva mitjançant una declaració, amb el contingut que estableix la legislació 
aplicable. 
 
. Disposició transitòria divuitena del TRLUC: 
 
Fins a l’adaptació del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
del 18 de juliol, a aquesta llei: 
"a) S’apliquen les disposicions reglamentàries vigents en tot allò que no s’hi oposi, no 
la contradigui ni hi resulti incompatible. 
"b) La integració del procés d’avaluació ambiental en els procediments d’elaboració i 
aprovació dels plans urbanístics es continua regint per l’article 115 del Reglament, 
tenint en compte, amb efectes exclusivament supletoris, el compliment dels aspectes 
següents: 
"Primer. L’avanç dels plans urbanístics subjectes a avaluació ambiental s’ha de 
trametre al departament o departaments competents en matèria d’urbanisme i de medi 
ambient. 
"Segon. L’òrgan ambiental ha de fer les consultes sobre l’abast de l’informe de 
sostenibilitat ambiental i la notificació al promotor del document de referència, en el 
termini de dos mesos. 
"Tercer. La direcció general competent en matèria d’urbanisme, en el cas de plans 
tramitats pels ens locals, ha de lliurar a l’òrgan ambiental, en el termini d’un mes a 
comptar de la recepció de l’avanç del pla, un informe urbanístic i territorial que inclogui 
la valoració de l’adequació de l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les 
directrius del planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic 
sostenible. Aquest informe s’ha d’incorporar com a annex al document de referència. 
"Quart. Abans de l’aprovació provisional o definitiva, segons correspongui, s’ha de 
lliurar al departament o departaments competents en matèria d’urbanisme i de medi 
ambient la proposta de memòria ambiental, juntament amb una còpia de la proposta 
de pla que es preveu sotmetre a l’aprovació provisional o definitiva. 
"Cinquè. En el termini de tres mesos a comptar de la recepció de la proposta de 
memòria ambiental, el departament o departaments competents en matèria de medi 
ambient i d’urbanisme han de trametre la resolució de l’òrgan ambiental sobre la 
memòria ambiental i, en el cas de plans tramitats pels ens locals, un informe urbanístic 
i territorial sobre els aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i a qüestions 
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d’oportunitat d’interès supramunicipal, per tal que puguin ésser considerats en l’acord 
d’aprovació subsegüent. En els casos de plans especials urbanístics, de plans de 
millora urbana i de plans parcials urbanístics a què fa referència l’article 81.1, aquest 
informe compleix les funcions que estableix l’article 87.1 i té els seus mateixos efectes. 
 
Article 28 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes: 
 
Publicitat dels plans i programes que han seguit una avaluació ambiental 
1. El promotor d'un pla o programa, o una modificació, que ha seguit el procediment 
d'avaluació ambiental n'ha de notificar l'aprovació a l'òrgan ambiental així que tingui 
lloc. En la notificació ha de fer constar on està disponible la documentació indicada en 
l'apartat 2 i a quin òrgan específic s'ha encomanat el seguiment del pla o programa i, si 
escau, s'hi ha d'adjuntar la designació nominal del director o directora ambiental del 
pla o programa. 
2. El promotor, mitjançant la publicació d'un edicte en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya o en el butlletí oficial en què correspongui publicar el pla o programa, ha 
de posar a disposició de les administracions públiques afectades i de les persones 
físiques i jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta i de participació 
pública els documents següents, explicitant on estan disponibles per a consultar-los: 
a) El pla o programa aprovat. 
b) Una declaració que resumeixi de quina manera s'han integrat en el pla o programa 
els aspectes ambientals; com s'han pres en consideració l'informe de sostenibilitat 
ambiental del pla o programa, els resultats de les consultes, el resultat, si s'escau, de 
les consultes transfrontereres i la memòria ambiental del pla o programa, i també les 
raons de l'elecció del pla o programa aprovats, en relació amb les alternatives 
considerades. Aquesta declaració ha de resumir, així mateix, les discrepàncies 
eventuals que hagin pogut sorgir en el procés d'avaluació ambiental. 
c) Les mesures adoptades per al seguiment dels efectes en el medi ambient de 
l'aplicació del pla o programa. 
d) Un resum no tècnic sobre la documentació continguda en les lletres b i c. 
3. En el cas de plans o programes, o de modificacions, de promoció privada, les 
obligacions del promotor que estableix aquest article corresponen a l'òrgan 
responsable del procediment per a elaborar i aprovar el pla o programa. 
 
Segon.- El vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell (en endavant PGOU) 
va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió 
de 18 de desembre de 1991. L’edicte corresponent d’aquest acord es va publicar en el 
DOGC núm. 1550, de 3 de febrer de 1992. Per tant, des de l’entrada en vigor d’aquest 
planejament (entrada en vigor que es produí el dia 3 de febrer de 1992, data de la 
publicació de l’acord de la seva aprovació) han transcorregut més de dotze anys, 
circumstància que per si sola obliga a la seva revisió.   
 
Així mateix, durant la vigència del PGOU s’han aprovat tres Plans directors que 
afecten al terme municipal de Martorell (Pla director urbanístic de les àrees 
residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat, Pla director urbanístic de la 
reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari i Pla director urbanístic de la reserva de 
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sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària), així com el Pla territorial 
metropolità de Barcelona. 
 
Igualment, són constatables les disfuncions entre les disposicions del PGOU i les 
necessitats reals de sòl per establir activitats econòmiques. 
 
Com el PGOU és un planejament general no adaptat a la vigent normativa urbanística, 
la revisió ha d’anar acompanyada de la corresponent adaptació, tal com prescriu la 
Disposició Transitòria Tercera, apartat 1, del TRLUC. 
  
Tercer.- Aprovació del programa de participació ciutadana i de l’avanç del pla, i 
informació pública d’ambdós documents. 
 
I.- En un mateix acord plenari s’ha d’aprovar:  
a) iniciar el procés de revisió-adaptació del PGOU, per tal de transforma-lo en un pla 
d’ordenació urbanística municipal adaptat a la normativa urbanística vigent. 
b) el programa de participació ciutadana  
c) l’avanç del pla.  
 
Aquest acord es pot adoptar per majoria simple, perquè no hi ha cap precepte de la 
legislació de règim local que exigeixi el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació local. 
 
II.- El programa de participació ciutadana i l’avanç del pla s’han de sotmetre a 
informació pública mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit 
municipal i als taulers d’edictes de la Corporació i de la plana web de l’Ajuntament.  
 
III.- S’ha de trametre l’avanç, simultàniament al tràmit d’informació pública, a l’òrgan 
ambiental i al departament competent en matèria d’urbanisme. 
 
L'òrgan ambiental ha de dur a terme les consultes sobre l'abast de l'informe de 
sostenibilitat ambiental i la notificació a aquest Ajuntament del document de referència, 
en el termini de dos mesos.  
 
La direcció general competent en matèria d'urbanisme ha de lliurar a l’òrgan ambiental, 
en el termini d'un mes a comptar de la recepció de l’avanç del pla, un informe 
urbanístic i territorial que inclogui la valoració de l'adequació de l'avanç del pla a la 
legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de 
desenvolupament urbanístic sostenible. Aquest informe s’ha d’incorporar com a annex 
al document de referència. 
D’acord amb la comunicació tramesa pel secretari general del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (rebuda en aquest Ajuntament el dia 
19/09/2011, amb número de registre d’entrada E2011005490), els ajuntaments només 
hauran de trametre l’avanç dels plans urbanístics subjectes a avaluació ambiental a 
l’Oficina territorial d’avaluació ambiental corresponent, atès que aquesta Oficina ja 
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demanarà l’informe urbanístic i territorial directament a la Direcció General del Territori 
i Urbanisme. S’adjunta a aquest escrit com annex la comunicació esmentada. 
  
IV.- Ni el Text refós de la Llei d’urbanisme, ni el seu reglament especifiquen el termini 
d’informació pública, però fora prudent fixar un termini d’almenys  dos mesos, tenint en 
compte que després de l’aprovació del programa de participació ciutadana i de l’avanç 
del pla s’ha de desplegar la fase d’aquell programa prèvia a l’aprovació inicial de la 
revisió, i que l'òrgan ambiental disposa de dos mesos per dur a terme les consultes 
sobre l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental i notificar a aquest Ajuntament el 
document de referència.  
 
V.- L’equip redactor haurà d’examinar totes les alternatives, els suggeriments i les 
al·legacions presentats durant el termini d’informació pública del programa de 
participació ciutadana i de l’avanç del pla, valorar la seva acceptació o denegació, 
exclusió o inclusió, amb l'objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions 
generals del planejament.” 
 
        Primer: Iniciar el procés de revisió-adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Martorell, per tal de transforma-lo en un pla d’ordenació urbanística municipal 
adaptat a la normativa urbanística vigent. 
 
        Segon: Aprovar el programa de participació ciutadana i l’avanç (que conté 
l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar) de la revisió-adaptació del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Martorell. 
 
        Tercer: Sotmetre el programa de participació ciutadana i l’avanç (que conté 
l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar) a informació pública, mitjançant anuncis 
inserits al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a dos dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal i als taulers d’edictes de la Corporació 
i de la plana web de l’Ajuntament. El termini d’informació pública serà de dos mesos, a 
comptar des de la darrera de les publicacions suara esmentades. 
 
Durant el període d’informació pública, qualsevol persona pot formular suggeriments, 
alternatives o al·legacions, els quals seran analitzats i valorats per l'Ajuntament de 
Martorell, amb l'objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del 
planejament. Aquesta valoració s'expressarà mitjançant l'acord d'aprovació inicial de 
l'instrument de planejament.  
 
        Quart: Trametre l’avanç, simultàniament al tràmit d’informació pública, a l’òrgan 
ambiental i al departament competent en matèria d’urbanisme i medi ambient. 
 
L'òrgan ambiental ha de dur a terme les consultes sobre l'abast de l'informe de 
sostenibilitat ambiental i la notificació a aquest Ajuntament del document de referència, 
en el termini de dos mesos.  
La direcció general competent en matèria d'urbanisme ha de lliurar a l’òrgan ambiental, 
en el termini d'un mes a comptar de la recepció de l’avanç del pla, un informe 
urbanístic i territorial que inclogui la valoració de l'adequació de l'avanç del pla a la 
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legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de 
desenvolupament urbanístic sostenible. Aquest informe s’ha d’incorporar com a annex 
al document de referència. 
 
        Cinquè: Crear una comissió de seguiment dels treballs de redacció i de la 
tramitació de la revisió-adaptació del Pla general d’ordenació urbana de Martorell 
integrada pels següents membres: 
president: l’alcalde de Martorell o regidor en qui delegui. 
vocals: el regidor de planificació urbanística i serveis urbans, un regidor en 
representació de cada grup municipal, el cap d’àrea dels serveis tècnics municipals i el 
cap de la secció d’urbanisme. 
secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegui.  
 
        Sisè: Facultar expressament l’alcalde per a dictar mitjançant decret les normes 
necessàries per al funcionament i organització de la comissió de seguiment dels 
treballs de redacció i de la tramitació de la revisió-adaptació del Pla general 
d’ordenació urbana de Martorell.  
 
        6. PROPOSTA DE NO ADMETRE A TRÀMIT LA SOL·LICITUD DE 
DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE MARTORELL, FORMULADA PER LA 
SOCIETAT CAPTASOLVENT, S.L.  

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

Sostenibilitat, de data 12 de setembre de 2012.. 
 

-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: aquest punt, els hi vaig explicar de forma 
bastant detallada el dia que vam tenir la sessió de la Junta de portaveus, més que algú 
que intenta declarar la nul·litat del procés o de la concessió administrativa per a la 
gestió del Servei públic municipal de subministrament d’aigua potable a Martorell, que 
a l’empresa Captasolvent ni els hi va ni els hi ve; ja els hi vaig explicar en Junta de 
portaveus que el que hi ha realment és un conflicte, l’existència d’un conflicte entre 
aquesta societat, la societat Captasolvent, i l’Ajuntament de Martorell respecte a la 
titularitat del terreny sobre el qual està ubicada l’estació de bombament del nostre 
Servei municipal d’aigua potable. Això ve que l’Ajuntament de Martorell, l’estació de 
bombament que tenim a Can Bros, la part d’Abrera, és a dir, terme municipal d’Abrera, 
suposadament l’Estació de bombament està feta sobre uns terrenys, segons diuen, de 
titularitat d’aquesta societat que es diu Captasolvent. L’Estació de bombament es va 
realitzar o es van acabar les obres l’any 79, segons les nostres dades tant l’estació 
com el terreny era propietat de l’ajuntament, la veritat però és que en els documents 
no figura en el Registre de la propietat que, no l’estació, és a dir, l’edificació sinó el 
terreny no està registrat a nom de l’Ajuntament de Martorell. Aquests terrenys venien 
d’una cessió que es va fer en el seu moment de Icona, el que era l’antiga Icona, a 
l’Ajuntament de Martorell; aquests terrenys, tot i que es va fer la cessió però no està 
documentat, hi ha una societat que diu que aquells terrenys són seus i, per tant el que 
volen és buscar una compensació econòmica, amb la qual cosa no hi estem d’acord i 
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per tant hi ha un conflicte entre l’Ajuntament de Martorell i aquesta societat, però en 
absolut té res a veure amb el procés d’adjudicació de la concessió administrativa del 
Servei municipal d’aigua potable a Martorell. Per tant, i en l’informe crec que vostès ho 
han vist, en l’informe fet pels Serveis jurídics d’aquesta casa, per tant el que es fa és 
no admetre a tràmit la sol·licitud de declaració de nul·litat d’aquest contracte de 
concessió administrativa. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: davant de la complexitat del litigi que ens 
presentaven aquest passat dimecres a les comissions informatives, respecte a la 
titularitat del terreny de l’estació de bombament, el grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya votarà conforme als interessos del nostre poble per la 
ràpida resolució d’aquest conflicte, per això recolzem aquesta proposta de no 
admissió. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: primer que tot deixar clar que creiem que 
la responsabilitat d’aquest procés no és de l’equip de govern, però casualment ens 
trobem amb un procés, tot el procés que va portar la privatització de la gestió del 
Servei d’aigües fosc sota la nostra opinió; ja en el seu dia vam tenir la denúncia d’una 
empresa que no veia clar el tema del concurs, que deien que s’hi havien presentat, 
algú havia presentat alguna cosa, es veu que al final ells no havien presentat res. Un 
procés fosc que s’ha notat casualment que aquest mes la gent ha començat a rebre 
les noves factures, factures que ens han arribat bastants al nostre local, incrementa la 
part municipal, va des del 70, al 80, al 90, al 100, 200, 300, bé, una cosa, justament el 
que nosaltres havíem dit que el Sr. Casasayas ha dit que no passaria. Que eren 20 
cèntims la setmana, primer que no pujaria, després 20 cèntims, ara resulta que no, bé, 
no sé; nosaltres ho vam avisar des d’un principi i ara ens arriben factures de gent que 
està pagant més del doble, és un procés que des d’un primer moment nosaltres ens hi 
vam oposar, deixant clar que aquest últim tram creiem que l’equip de govern no té cap 
culpa, cap ni una, però és un procés que sota el nostre punt de vista sempre ha estat 
un procés fosc i ens abstindrem. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: tot i que per una part ja el nostre grup es va 
oposar a la privatització de la gestió de l’aigua de Martorell, considerem que això és un 
procés que va completament al marge i recolzarem a l’equip de govern, sobretot a la 
part tècnica que ha fet aquesta declaració de nul·litat, i realment desitgem que aquest 
marró, que se li podria dir així, se solucioni el més aviat possible. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 18 vots a favor i 3 abstencions 
formulades pels senyors/es XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA 
FERNÁNDEZ OCHOA i JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA, acorda: 

 
I.- Mitjançant escrit amb registre d’entrada de la Corporació E2012004045, de data 19 
de juny de 2012, el senyor Carlos Antolí Méndez, en nom i representació de la societat 
Captasolvent, S.L. va sol·licitar la declaració de nul·litat del contracte de concessió 
administrativa per a la gestió del servei públic municipal de subministrament d’aigua 
potable de Martorell. 
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II.- En data 12 de juliol de 2012, el cap del departament de contractació i el secretari 
d’aquest Ajuntament van emetre conjuntament l’informe que a continuació es transcriu:  
 
“INFORME sobre la sol·licitud de declaració de nul·litat del contracte de 
concessió administrativa per a la gestió del servei públic municipal de 
subministrament d’aigua potable de Martorell, presentada pel senyor Carlos 
Antolí Méndez, en nom i representació de la societat Captasolvent, S.L. (registre 
d’entrada de la Corporació E2012004045, de data 19/06/2012). 
 
Primer.- No es va cometre cap tipus d’il·legalitat en el plec regulador de la 
concessió. 
 
1. Totes les instal·lacions que formen l’estació de bombament de Can Bros són 
propietat de l’Ajuntament de Martorell, que les va construir al seu càrrec (en concret, la 
data exacta en què es va acabar l’execució de l’estació de bombament fou el 28 de 
novembre de 1978, data en què l’aleshores enginyer municipal, Sr. Juan Ramón Mir 
Farreny, va certificar que aquestes instal·lacions s’havien efectuat d’acord amb el 
projecte aprovat per la Delegació Provincial del Ministeri d’Indústria i Energia). 
 
L’existència d’un conflicte entre la societat Captasolvent, S.L. i l’Ajuntament de 
Martorell respecte a la titularitat del terreny sobre el que està ubicada l’estació de 
bombament, així com la suposada absència de servituds o drets de pas de persones, 
vehicles o canalitzacions són qüestions de naturalesa civil, que si no hi ha cap acord 
entre les parts s’hauran de dilucidar davant la jurisdicció civil. En qualsevol cas, la 
determinació de la titularitat de la finca sobre la que es troba l’estació de bombament, 
la necessitat de constituir servituds o drets de pas, així com les llicències urbanístiques 
i ambientals relatives a aquesta instal·lació són assumptes totalment aliens al 
contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei públic de 
subministrament d’aigua potable de Martorell, i que no tenen absolutament res a veure 
amb el contracte tramitat i adjudicat. 
 
2. La societat reclamant afirma que es compleixen els requisits de nul·litat de l’article 
62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, però no diu en quin dels set supòsits 
de nul·litat de ple dret regulats pel precepte esmentat incorre el contracte impugnat. En 
qualsevol cas, la simple menció d’aquest precepte no és causa suficient perquè 
l’Administració hagi de revisar els seus actes en via administrativa, tal com ha declarat 
la jurisprudència del Tribunal Suprem en nombroses sentències, com, entre d’altres, 
en la seva sentència de 18 de desembre de 2007 (RJ 2008\1874), que en el seu 
fonament de dret sisè declara: 
 
“Obvio es, que no nos encontramos, pues, ante una cuestión de fondo en la que 
debamos decidir sobre la real y efectiva concurrencia de la citadas causas de nulidad 
de pleno derecho del artículo 62 de la LRJPA, sino tan solo en la situación de 
comprobar si de los hechos o circunstancias alegadas en el escrito de solicitud dirigido 
por las recurrentes al Ayuntamiento, puede, ab inicio, deducirse una relación o 
conexión de tales hechos o circunstancias con alguna de las mencionadas causas de 
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nulidad de pleno derecho, que cuente con entidad suficiente para merecer una mas 
detallada consideración y examen, sometiéndola, en consecuencia, a los trámites 
esenciales del procedimiento de revisión de oficio; debe, por tanto, existir, una cierta 
consistencia en la citada relación entre las circunstancias o hechos narrados y el 
elemento determinante de la causa de nulidad, o, dicho de otra forma, debe aparecer 
ya, desde esta perspectiva inicial, una apreciable configuración fáctica de la que poder 
deducir, con los habituales criterios de la lógica jurídica, la posibilidad de integrar o 
acreditar, a lo largo del procedimiento que se inicia, los diversos requisitos que las 
causas de nulidad requieren; ha de contarse, en consecuencia, con algún dato 
relevante del que poder deducir, con un cierto grado de certeza, la concurrencia de los 
elementos determinantes de las causas de nulidad alegadas. 
No basta, pues, con la simple cita de la causa de nulidad, ya que es preciso que, no 
obstante la provisionalidad que debe caracterizar tal examen inicial, se cuente al 
menos con datos objetivos y fiables que pudieran ser el germen de la mencionada 
causa de nulidad de pleno derecho, a acreditar en el procedimiento que se inicia. 
Debe, por ello, desde este momento inicial, poder contrastarse la verosimilitud y 
consistencia de la causa de nulidad alegada.” 
 
3. D’altra banda, la regulació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques que realitzen els articles 99 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, no conté cap referència a la llicència ambiental, i no la 
conté perquè és una qüestió aliena als expedients de contractació. 
 
Segon.- Totes les altres al·legacions formulades no invaliden l’expedient de 
contractació impugnat. 
 
1. El cànon que l’empresa concessionària va ingressar en la tresoreria municipal 
tampoc té  absolutament res a veure amb el conflicte sobre la titularitat del sòl on està 
emplaçada l’estació de bombament, i és una contraprestació ajustada a la normativa 
aplicable. 
 
2. Les obres i treballs executats en el terreny en litigi tampoc afecten en res a 
l’expedient de contractació. 
 
3. Les possibles irregularitats per haver-se presentat una plica en nom de l’empresa 
FACSA, sense l’autorització d’aquesta, només són imputables a qui va fer la 
presentació, però en cap cas a l’Ajuntament de Martorell. 
 
Conclusió: La sol·licitud de revisió d’ofici per raó de la nul·litat de l’expedient de 
contractació no es basa en cap de les causes de nul·litat de l’article 62 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre (no s’assenyala en la sol·licitud en quin dels set supòsits 
de nul·litat de ple dret regulats per l’apartat 1 d’aquest article incorre el contracte 
impugnat) i està mancada manifestament de fonament, per la qual cosa no es pot 
admetre a tràmit, sense necessitat de recavar dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, tal com permet l’article 102.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.” 
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III.- L’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable de Martorell, 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (SOREA, S.A.), dintre del tràmit 
d’audiència conferit, mitjançant escrit presentat davant l’oficina de correus el dia 10 de 
juliol de 2012, va formular les al·legacions que va estimar oportunes, i va demanar que 
no s’admetés a tràmit l’esmentada sol·licitud de declaració de nul·litat per no basar-se 
en cap de les causes de nul·litat de ple dret de l’article 62 de la LRJPAC i estar 
mancada manifestament de fonamentació. 
 
IV.- L’òrgan competent per resoldre la declaració de nul·litat sol·licitada és el ple, 
perquè aquest va ser l’òrgan de contractació que va adjudicar el contracte de 
concessió administrativa per a la gestió del servei públic municipal de subministrament 
d’aigua potable de Martorell. 
  
        Primer: No admetre a tràmit la declaració de nul·litat del contracte de concessió 
administrativa per a la gestió del servei públic municipal de subministrament d’aigua 
potable de Martorell, sol·licitada pel senyor Carlos Antolí Méndez, en nom i 
representació de la societat Captasolvent, S.L. (registre d’entrada de la Corporació 
E2012004045, de data 19/06/2012). 
 
        Segon: Notificar aquest acord a Captasolvent, S.L. i a Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A. 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 
  
        7. MOCIÓ EN DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA PRÓPIA, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA llegeix la moció: 
 

 “Atès que el model de finançament local actual és notòriament insuficient per garantir 
la prestació de serveis públics bàsics pels ciutadans. 

Atès que la llei de les hisendes locals no té en compte el sistema institucional vigent a 
Catalunya i que no hi ha autonomia local sense suficiència financera, tal com proclama 
la Carta Europea d’Autonomia Local.  

Atès que les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, 
equitat, autonomia i responsabilitat fiscal i que el Parlament ha d’aprovar la llei de 
finances locals. 

Atès que els municipis catalans reunits en el II Congrés de Municipis de Catalunya, 
van reclamar que la hisenda local sigui una competència exclusiva del Parlament de 
Catalunya així com el repartiment de la PIE per a tots els municipis catalans atenent a 
diferents principis com el d’asimetria i diferenciació.  

Atès que diferents estudis demostren que els ajuntaments que actualment estan 
inclosos en territoris en règim foral, reben de mitja més de 2.3 vegades que la mitjana 
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dels ajuntaments catalans, en concepte de transferències per participació en tributs 
d’altra administració. 

Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents resolucions per tal de que hi 
hagi un nou model de finançament de Catalunya que permeti la gestió dels nostres 
propis recursos fiscals i que el món local català no pot quedar al marge perquè un nou 
model de finançament ha de permetre gaudir de més ingressos pels nostres ens 
locals.  

Atès que el Parlament de Catalunya ha celebrat el passat 25 de juliol un ple 
extraordinari específicament per debatre la proposta de pacte fiscal que ha estat 
aprovat  amb un ampli consens en el si de la cambra,   

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

ACORDS 

PRIMER.- Reivindicar un nou pacte fiscal per a Catalunya, en la línia del concert 
econòmic, que garanteixi que la Generalitat pugui legislar, recaptar, gestionar i liquidar 
els nostres recursos fiscals.  

SEGON.- Donar suport al Govern de Catalunya en la defensa d’un nou pacte fiscal 
que permeti gestionar la hisenda pròpia i l’agència tributària, en els quals el món 
municipal hi ha de participar, que gestioni la recaptació, la liquidació i la inspecció de 
tots els tributs suportats a Catalunya, el que permetrà millorar de forma substancial els 
nostres propis recursos locals.  

TERCER.- Notificar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i a les entitats municipals de Catalunya.” 

 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: els felicito, realment els felicito, haguéssim estat d’allò 
més contents que presentessin, i nosaltres ho haguéssim recolzat, aquesta moció fa 15 anys o 
20 anys, però llàstima aquesta moció em sembla que arriba tard. Aquest setmana passada una 
gran part, un clam del poble de Catalunya es va escoltar pels carrers que el pacte fiscal no es 
tractava pas de fiscal, es tractava directament d’independència, un cop tens la declaració 
unilateral d’independència, els temes fiscals, els temes d’hisenda pròpia, el tema sobirania 
fiscal és inqüestionable i indecidible. Això senyors està fora de lloc, no té cap mena de sentit. 
Què volem, tornar a fer el ridícul aquest dijous, quan abans d’anar-hi ja ens estan dient que 
som una colla de xantatgistes, que ves què anem a pretendre fer a Madrid?. La resolució del 
benestar dels ciutadans de Catalunya evidentment no passa pel govern de Madrid, passa per 
l’exercici de la voluntat democràtica dels nostres ciutadans. Ara el nostre president necessita 
tota la força de l’administració local i del Parlament de Catalunya i prou, i no necessita cap 
mena de moció anacrònica en el temps, que no té cap mena de sentit fer-la el setembre de 
l’any 2012. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: jo, la veritat, des del grup Popular nosaltres no els 
felicitem, ni irònicament com ha fet Esquerra Republicana. El partit Popular va presentar la 
seva pròpia proposta de model fiscal, mitjançant una esmena de modificació de la totalitat del 
text. Una proposta que era raonable, que era realista i que era viable, una proposta que era 
una solució, no un problema afegit; però aquesta sembla ser que no va estar la voluntat real del 
govern actual de Convergència i Unió.  
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Convergència i Unió ens planteja amb el pacte fiscal un model abocat al fracàs des del principi 
perquè parteix de propostes inviables, i vostès ho saben, però bé i segueixen, allunyades de la 
realitat i que només busquen en aquest cas un xoc de trens sense resultats positius per als 
ciutadans de Catalunya. Convergència i Unió està triant una via de confrontació amb l’Estat i no 
una via de veritable pacte, de diàleg i de moderació que és el que la societat actual 
necessitaria. Però malgrat que el govern de Convergència i Unió hagi volgut posar en el centre 
del debat polític, social i mediàtic el que és el pacte fiscal, la prioritat ha de continuar sent la 
crisi econòmica que també molt greument està afectant els ciutadans de Catalunya. El govern 
no pot oblidar la realitat que hi ha al carrer, i no vulguin enganyar els catalans dient que amb el 
pacte fiscal se solucionarà el dèficit o que si no pot pagar és per culpa del govern de Madrid. 
D’altra banda seria positiu que el govern de Convergència i Unió deixi d’una vegada la seva 
violència verbal i deixi de confrontacions amb el govern d’Espanya que, al cap i a la fi, és qui li 
està traient les castanyes del foc i li està garantint la liquiditat. Si del govern d’Espanya algú 
hagués dit la meitat de les coses que s’han permès al portaveu del govern i alguns consellers, 
ja estaríem parlant de campanya contra Catalunya. Pot haver-hi catalans convençuts que la 
independència és el camí cap a la sortida de la crisi; Convergència i Unió i la resta de partits 
nacionalistes construeixen ara una gran mentida amb l’entorn econòmic. Quan la gent sofreix la 
crisi i algú els hi promet en aquest cas el Daurat i que la culpa és de la resta dels espanyols, 
doncs a molts els hi pica. A més és la millor manera d’evadir les responsabilitats d’uns governs 
que han deixat la Generalitat en fallida, no és d’estranyar que hi hagi gent que compri el 
missatge i més doncs tenint en compte que els mitjans de comunicació catalans doncs també 
s’han sumat a aquesta tesi victimista. Els catalans som els més endeutats d’Europa, els més, 
no obstant això la idea que Madrid ens oprimeix i espolia s’imposa a la crítica a la mala gestió 
que s’ha fet tant abans amb el govern tripartit com ara amb Convergència i Unió; per cert, des 
de l’arribada de Convergència i Unió a la Generalitat el deute ha augmentat un 27%, en total 
Catalunya deu més de 50.000 milions d’euros, el 30% de tot el deute de totes les comunitats 
d’Espanya. 
D’altra banda un nombre respectable de persones doncs surt al carrer i demana la 
independència, però si fem memòria hem de recordar que va votar un 20% menys de catalans 
en les eleccions autonòmiques que en les passades eleccions generals, els que defensem ser 
espanyols som assenyalats ràpidament. Com deia un dels convocants de la manifestació del 
passat dia 11, som traïdors a Catalunya; no és senzill a Catalunya avui posicionar-se en contra 
del nacionalisme. Hi ha molt de propagandístic i de fals en el plantejament de la independència, 
mirin sense anar més lluny un exemple: el de les famoses balances fiscals. Madrid és 
l’autonomia que més dèficit fiscal té en termes d’impostos i d’inversió per territori, la següent és 
Balears i la tercera és Catalunya; en lloc de fixar-se en això aquí es practica el victimisme, com 
si això fos una batalla entre Catalunya i la resta d’Espanya dient que aquesta ens espolia, i la 
desinformació evidentment és el cultiu perfecte en aquest cas per la manipulació.  
Després de la manifestació del passat dia 11 ens hem de preguntar: podria arribar a trencar-se 
la convivència?. Doncs perquè no, el conflicte es pot produir. Podríem arribar a una divisió 
entre bons i mals catalans, i això implica que et senyalin amb el dit si no et trobes a favor de la 
separació; igual que es respecte als que es van manifestar demano que es respecti també els 
que no ens manifestem, que a més som una majoria silenciosa i que també tenim veu. És la 
veu que diu que Catalunya vol seguir dins d’Espanya i no vol processos de ruptura. Hauran 
d’explicar vostès si el que es vol posar fronteres i duanes  amb Aragó, amb València o amb 
Balears, o si el que vol és portar Catalunya fora de l’euro i d’Europa, això genera una situació 
molt pitjor que la del govern tripartit, el que Convergència i Unió va criticar tant. A cas el que 
volen és que Catalunya sigui Xipre?. L’estratègia de CiU acabarà sent un bumerang per a 
vostès mateixos i els acabarà passant factura, i sinó li pregunten al Sr. Ibarretxe. És una 
estratègia que genera ressentiment i confrontació i la Catalunya real, la del seny, no la de la 
rauja, la del seny té altres prioritats que no són pas la independència, i més quan som més 
dependents que mai d’Espanya i d’Europa. 
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-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: des del nostre grup municipal farem, a no sé que això es 
desmarxi, una sola intervenció una mica posicionant el nostre vot en relació a aquesta moció i 
la següent, bàsicament perquè aquestes propostes el nostre partit, diguéssim, com molts altres 
dels que estan aquí ja les han pactat i acordat en altres estaments com per exemple el 
Parlament de Catalunya, per tant dir que amb una sola intervenció en principi mostrarem el 
nostre posicionament. D’altra banda algunes anotacions, de coses que s’han dit estem d’acord 
amb algunes d’elles, per exemple, i ho deia el Sr. Arpal, tothom intenta apropiar-se una mica 
d’aquesta majoria silenciosa, que últimament tant a uns com els altres els interessa dir que és 
la seva la majoria silenciosa, la que no surt al carrer o la que no s’expressa; però en realitat el 
que veiem és que tant la dreta catalana com la dreta espanyola juguen una mica a veure qui té 
la bandera o la senyera més gran, i mentrestant van pactant, perquè no oblidem que tant el 
govern de la Generalitat com en moltes mesures del govern central, Convergència i Unió i el 
partit Popular han anat, hi van i segurament hi aniran de la ma. 
S’ha dit també que sortir de la crisi ara per ara és el més important, i tant, i en això segurament 
tots i totes hi estem d’acord, tant de bo ho pensés també el govern de Mariano Rajoy o el 
govern del Sr. Mas perquè, com dèiem, tots dos es posen d’acord sovint a aprovar i recolzar 
mesures contra la ciutadania com totes les que s’han aprovat. 
Com deia, tant en aquest punt com en el següent el nostre vot serà favorable, mantenint el 
posicionament que Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida Alternativa ha mostrat a 
nivell nacional; tot i així creiem que tant aquestes dues mocions com la d’Esquerra 
Republicana, que no ha presentat però que entenem presentarà en el proper Ple, s’haurien de 
revisar ja que segurament han estat redactades i plantejades abans del dia 11, i entenem que 
el dia 11 va ser una data important per a Catalunya en tant que una gran majoria de persones 
van expressar al món la voluntat real de canviar les coses i no demanaven pacte fiscal. Per 
tant, i fent cas a aquesta manifestació del dia 11, creiem que el camí que hauríem de recórrer 
ara tots els partits, fins i tot el partit Popular, és el de donar la veu al poble i donar la veu a les 
urnes amb un referèndum obert i plural, i que sigui aquest referèndum qui parli sobre quin ha 
de ser el futur de Catalunya, perquè teòricament la sobirania la té el poble i no la tenen només 
els partits.  
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: tal com es va presentar al Parlament també aquesta moció, 
el nostre grup allà es va poder aprovar punt per punt i va estar d’acord amb el 80% de tots els 
punts que s’anaven votant, i amb el 20% restant es va abstenir; s’abstenia sempre quan es 
parlava d’una hisenda pròpia perquè el nostre grup està d’acord amb que el pacte fiscal reforci 
l’autogovern i l’ampliï amb l’Estat espanyol però sense tractaments, però en canvi exigint a 
l’Estat el compliment dels compromisos que s’han adquirit. Per altra part també aquí s’obvia, és 
molt important l’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya i l’Estatut prendre’l com a punt de 
partida, punt de partida fiable per gestionar els nostres recursos, i sense renunciar però a les 
inversions que pugui fer l’Estat al nostre país, i sobretot tampoc a la caixa única de la Seguretat 
Social que d’això no se’n parla, però ja veuríem què se’n fa d’això i veuríem si això es perdria.  
Per altra part a la moció en conjunt tal com està presentada nosaltres hi donarem el nostre 
suport. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: hi ha hagut una mica d’opinions diverses, 
lògicament, dels diferents representants dels grups municipals; m’agradaria repassar-les totes i 
després explicar la moció i el sentit de la moció. En primer lloc Esquerra Republicana de 
Catalunya diu això arriba tard i que és anacrònic i que he volgut entendre que això ja està 
superat pels aconteixements. Bé, jo el que li haig de recordar és que vostès, el seu grup 
parlamentari, en el Parlament de Catalunya el dia 25 de juliol, no fa ni dos mesos, va votar 
exactament el que significa el pacte fiscal, tot, no el 80 o el 20% sinó tot, hi va votar a favor; per 
tant jo esperaria del representant del partit, és a dir, del grup municipal, que fes el mateix. Jo ja 
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ho recordo això del tot o res, ja ho recordo ho he estat vivint 7 anys i sempre era el res eh, 
sempre era el tot o res però sempre era el res; per tant jo puc arribar a compartir que hi ha 
parts d’aquesta moció o de l’objectiu final d’aquesta moció que podria ser que haguessin 
quedat superats, però escolti’m nosaltres ens fem ressò d’allò que aprova el Parlament de 
Catalunya, que és on resideix la sobirania popular, que deien vostès, a través dels seus 
legítims representants i va sortir aprovat per una ampla majoria com vostè sap. A partir d’aquí si 
vol després en podem parlar del que va passar l’11 de setembre que per a mi, com a 
nacionalista i com a persona hi vaig ser, la veritat és que va ser un punt il·lusionant i que crec 
que a més a més com ha de fer sempre un govern és fer-se ressò d’allò que el poble et 
demana, i Sr. Arpal i faig un incís amb això vostè abans ha titllat la manifestació: “d’un nombre 
respectable de persones”. Nombre respectable de persones, és la vegada que en aquest país 
ha sortit més gent al carrer, mai hi ha hagut tanta gent al carrer per cap causa; jo crec que ja 
està bé perquè vostè és una persona moderada i molt aplicada en els seus termes, però he 
pensat que es quedava un pèl curt quan ha dit: un nombre respectable; és un incís eh Sr. 
Arpal, només és un incís.  
Seguint amb argumentació amb el Sr. Bargués; bé jo crec que malgrat a vostè li pugui semblar 
anacrònic jo crec que el recolzament a aquesta moció, vaja em sorprendria molt que no tingués 
el seu. De tota manera, repeteixo, puc estar d’acord en que hi ha alguna part de la moció que 
pugui haver estat superada, tot i que no renunciem pas a això. 
El partit Popular amb la seva intervenció ha fet el que fa el partit Popular, és a dir, que en 
termes de sobirania i en termes catalans, en política el que en dirien a Madrid: “la política 
catalana”, en termes de “política catalana” doncs bé, ens diu que si volem posar fronteres; que 
si Catalunya estarà fora d’Europa i de l’euro; que serem Xipre; que hi ha una gran majoria 
silenciosa, tothom s’atribueix sempre les majories silencioses, és molt curiós això, però jo el 
que li puc dir, i repeteixo, aquesta moció no parla, si vol també en parlem eh però aquesta 
moció no parla de la recerca i de la creació d’estructures per a un futur estat propi, no parla 
d’això però si vol també en parlem. Però el que sí li puc dir per la seva informació és que hi ha 
un estudi recent de la Universitat de Barcelona, que en termes de producte interior brut, per 
renda per càpita, demografia i piràmides de població fa un símil de com quedaria Espanya 
sense Catalunya i com quedaria Catalunya sense la resta de l’Estat. Bé, el que li puc dir és 
que, repeteixo eh, per nombre d’habitants, renda per càpita, producte interior brut, piràmides de 
població, la resta de l’Estat sense Catalunya seria equiparable a Rumania, a l’actual Rumania, i 
Catalunya amb les mateixes dades seria equiparable a Dinamarca, per tant això de Xipre Sr. 
Arpal jo no sé pas d’on ho ha tret; però repeteixo, no estem parlant en aquests termes sinó que 
estem parlant del que en diem nosaltres sobirania financera. I un cop he contestat una mica els 
seus arguments el que m’agradaria és explicar què vol dir el pacte fiscal per a tots aquells que 
ens entenguin. 
El pacte fiscal no és res més que un pacte amb l’Estat Espanyol perquè Catalunya tingui una 
hisenda pròpia. Què vol dir això?. Que recapti els seus propis recursos, els seus propis 
impostos; que marqui una quota solidària no superior al 4% del producte interior brut, com la 
major part de territoris que formen part d’un Estat d’Europa que són més rics que la resta, que 
tenen un sostre amb el 4% del producte interior brut, per tant hi ha una quota solidària; i que la 
inspecció, recaptació i control d’aquests impostos es faci des d’una agència tributària catalana. 
En definitiva el què vol dir és que els catalans el que volem és gestionar els nostres recursos i 
contribuir amb més del que seria proporcional al conjunt de l’Estat. Aquesta és la filosofia del 
pacte fiscal per aconseguir una hisenda pròpia o, com va dir el President Mas el mateix 25 de 
juliol, la hisenda pròpia Catalunya la tindrà o per la via del pacte o per la via de la pròpia decisió 
parlamentària. Per tant el que estem plantejant és això, és que els catalans puguem disposar 
dels recursos que tenim.  
Vostès poden pensar o la resta de l’Estat pot arribar a pensar que Catalunya té una avidesa 
econòmica, però les dades jo crec que fan justícia a allò que demanem. El dèficit fiscal de 
l’Estat amb Catalunya són 16.500 milions d’euros anuals, que és el que representa el 8,9% del 
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nostre producte interior brut; no hi ha cap territori que formi part d’un Estat de tot Europa que 
contribueixi tant al seu Estat com ho fa Catalunya amb Espanya, per tant és de justícia que 
nosaltres reclamem que això, que aquest dèficit no existeixi perquè alhora ens està empobrint, 
és a dir, Catalunya ha perdut gas entre d’altres coses perquè els recursos que genera no pot 
reinvertir-los amb la seva pròpia economia. Per tant això, que semblaria molt just, molt obvi, en 
qualsevol lloc del món, sembla ser que pel partit Popular és una ximpleria i fins i tot que som 
àvids i que no volem participar amb les despeses de l’Estat. 
Miri el que aporta Catalunya a l’Estat és més d’un 27% i les comunitats autònomes són 17. 
Darrerament s’ha publicat les inversions que ha fet l’Estat a Catalunya, d’allò que estava 
pressupostat en els Pressupostos Generals de l’Estat, de cada 100 euros que estaven 
pressupostats, repeteixo, per invertir a Catalunya se’n han invertit 52. De cada 100 euros que hi 
havia pressupostats per a la Comunitat de Madrid se’n han invertit 120, i a la Comunitat 
andalusa 154. Per tant no només tenim un dèficit fiscal sinó que a més a més allò que s’aprova 
i que té forma de llei orgànica del “Congreso de los Diputados” no es compleix. Home, els 
catalans, i una mostra d’això va ser el darrer 11 de setembre, en comencem tips i farts i deixin-
me dir que el pacte fiscal tal com està plantejat incorpora una quota solidària, que jo crec que 
és extremadament generosa, que és fins al 4% del nostre producte interior brut. Això, aquest 
sistema, això que proposem i que hi ha un ampli consens al Parlament Català, hi ha 
pràcticament totes les forces excepte el partit Socialista i el partit Popular per diferències 
importants. El partit Socialista, ja ho ha dit el seu representant, està a favor del 80% de les 
prescripcions del pacte fiscal, en canvi el partit Popular s’hi oposa diametralment, per tant no és 
ben bé el mateix. Jo vull entendre que el partit Socialista en el seu esperit, tot i que no ho ha 
manifestat en el Parlament de Catalunya, hi està d’acord perquè el 75% dels catalans, inclús 
Sr. Arpal votants seus, estan d’acord amb que Catalunya tingui un tracte fiscal molt més just del 
que té. Jo li vull recordar que hi ha dues comunitats autònomes a l’Estat Espanyol que són 
Extremadura i Andalusia que encara avui, després de pràcticament 30 anys, existeix una cosa 
que és anacrònica cent per cent que és “el plan de empleo rural”, i això vol dir que una persona 
que treballi 22 dies al camp andalús o al camp extremeny té dret a cobrar més de mig any de 
subsidi d’atur. Clar, això el que ha fet és que hi hagi dues comunitats senceres que bàsicament 
visquin de subsidis, però clar és que els subsidis no és que a Madrid tinguin una màquina, és 
que els diners es recapten a un lloc i s’aboquen a un altre, i senzillament els catalans ja 
n’estem una mica farts i per tant plantegem el pacte fiscal, si vostè vol Sr. Bargués, com a 
estació intermitja d’una transició nacional plena.  
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: a vostè Sr. Fonollosa li he d’explicar que en política dos 
mesos és una eternitat; al Parlament de Catalunya fa dos mesos s’hi va entrar aquesta moció, 
el grup parlamentari d’Esquerra Republicana va proposar que incloguessin un pla B, aquest pla 
B no era ni més ni menys que el fet de convocar un referèndum. El bo, el diferent de vostès és 
que jo no represento cap franquícia, jo represento una assemblea local i, fets aquests 
aclariments el vot del grup municipal d’Esquerra Republicana és sobirà com el vostre. Ens 
sabria molt de greu que haguéssim d’arribar als 80 anys per arribar a la conclusió que potser 
n’hi ha prou de fer la puta i la ramoneta. Les darreres enquestes declaren a Tele 5, van 
comentar que un 76% de ciutadans de Catalunya, ens ho mirem tot, estarien a favor de la 
celebració d’un referèndum per demanar si els catalans lliurement volen o no volen la 
independència; home jo crec que és obvi que això ha quedat demodé. Nosaltres demanem fer 
la hisenda pública, catalana, de forma unilateral com estructura d’Estat sense el xantatge de 
Madrid, això és el que ara la majoria social demana. El nostre vot serà d’abstenció. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: molt breument perquè ni vostè em convencerà a mi ni 
jo el convenceré a vostè. Avui mateix en diversos diaris digitals, ara en tinc un davant meu, 
varis economistes de la pròpia universitat de Barcelona han dit que la independència de 
Catalunya seria letal per a Catalunya principalment i també per a Espanya, però principalment 
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per a Catalunya; diu aquí: “Una caiguda del producte interior brut català d’entre el 23 i el 50%; 
deslocalització d’empreses”; perquè clar si Catalunya fos independent hi hauria moltes 
empreses que marxarien ràpidament de Catalunya, perquè com hem dit abans Catalunya seria 
com Xipre i a la gent a Xipre no els hi agrada anar a invertir. “El PIB català”, diu, “sofriria una 
caiguda de 50.000 milions d’euros, d’un 23%; les importacions catalanes retrocedirien a una 
xifra equivalent al 8,8% del PIB a la regió, mentre que el seu dèficit exterior es dispararia amb 
quasi 30.000 milions d’euros”. O sigui, vostès amb el seu deliri l’únic que estan demanant als 
catalans és que siguin més pobres del que actualment ho estan sent. Bé, jo entenc que molts 
catalans que potser pensen amb el cor però no pensem amb el cap i en aquest cas tampoc 
amb la cartera. Evidentment vostès poden demanar tot el que vulguin, però vostès saben allò 
també de: “al arte de pedir está la virtud de no dar”; però és que els primers que no voldrien 
sortir d’Espanya, els primers que no voldrien són aquells que saben que sortir d’Espanya en 
aquests moments econòmics tan difícils que estem patint arrel no ja de Catalunya i d’Espanya 
sinó d’Europa, el que farien seria encara fer-nos més pobres del que som. Per tant, com li he 
dit abans, ni vostè ens convencerà a nosaltres ni nosaltres a vostès, aquest “diqui daca” portem 
quant, 17 anys així?, doncs bé, podem continuar 17 més, com vostès vulguin. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: únicament és per dir que la comparança que ha fet el Sr. 
Regidor entre la postura del partit Popular i la del partit Socialista de Catalunya no ha quedat 
prou clara o potser era una mica tendenciosa. El partit dels Socialistes de Catalunya està 
d’acord en la defensa del pacte fiscal, absolutament d’acord en la defensa del pacte fiscal, i tan 
sols va posar una reticència a una hisenda i agència pròpia, va ser per això que es va abstenir, 
no va votar en contra; per tant al conjunt de la moció nosaltres hi donarem suport. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: no Sr. Arqué, potser no m’he explicat bé però jo el 
que he fet precisament és dir que en el Parlament de Catalunya, el 25 de juliol, es va portar a 
votació el pacte fiscal i va tenir un ampli suport parlamentari, i he dit que els únics dos grups 
que no hi van votar a favor, dels que estan representats aquí, el partit Popular i el partit 
Socialista. Però em sembla que he fet el matís de dir que el partit Socialista hi estava d’acord 
amb un 80%, com vostè ha dit, i que per un tema de matís no va donar suport parlamentari 
però que jo crec que el partit Socialista està a favor d’un pacte fiscal i d’un millor sistema de 
finançament per a Catalunya, això em sembla que ho he deixat clar, de tota manera sinó ho 
reitero i així queda clar; en canvi he dit que el partit Popular ho feia per raons totalment 
diferents, com acaba d’explicar-nos el seu representant. Jo, Sr. Arpal, ja li he dit, jo crec que 
tindrem temps de parlar en aquesta sala de la recerca de l’Estat propi, de la secessió, de la 
independència; tranquil, no cal que corri, però avui estem parlant del pacte fiscal, Sr. Arpal. Jo 
entenc que estigui nerviós, ho entenc, jo també li puc dir que no cal que ho estigui, no passa 
res, no cal que ho estigui de nerviós; ni tampoc cal que sembri la por, no cal sembrar la por. 
Deslocalització d’empreses de Barcelona per anar on Sr. Arpal, a Trujillo?. A Dos hermanas?. 
Com vol que marxin les empreses?. Per què està infonent aquesta por a la gent?. I li posaré 
una prova ben clara, tot i que no parlem d’això però ja que vostè ho ha dit deixi’m que el 
desmenteixi. Si tan malament ens ha d’anar als catalans i tan bé ha d’anar a la resta 
d’Espanya, per què s’hi oposa tant la resta d’Espanya?. Per què estan, com diria el meu pare, 
armant els matxos?. No ho entenc massa bé, si tan malament ens ha d’anar a Catalunya i tan 
bé ha d’anar a la resta de l’Estat, escolti’m, no cal que hi pateixin tant a la resta de l’Estat i 
sembla ser que hi pateixen, sembla ser que hi pateixen. 
Per tant nosaltres portem a votació avui aquesta moció sobre el pacte fiscal, sobre la millora del 
finançament de Catalunya, que té un ampli consens malgrat algú, evidentment, no hi estigui 
d’acord, i celebrem que la major part d’aquesta cambra i dels grups municipals d’aquesta 
cambra també hi donin suport. 
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-Sotmesa la referencia moció a votació, aquesta resulta aprovada per 18 vots a favor,                      
2 vots en contra dels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO, i 1 
abstenció formulada pel senyor ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS: 
 

“Atès que el model de finançament local actual és notòriament insuficient per garantir 
la prestació de serveis públics bàsics pels ciutadans. 

Atès que la llei de les hisendes locals no té en compte el sistema institucional vigent a 
Catalunya i que no hi ha autonomia local sense suficiència financera, tal com proclama 
la Carta Europea d’Autonomia Local.  

Atès que les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, 
equitat, autonomia i responsabilitat fiscal i que el Parlament ha d’aprovar la llei de 
finances locals. 

Atès que els municipis catalans reunits en el II Congrés de Municipis de Catalunya, 
van reclamar que la hisenda local sigui una competència exclusiva del Parlament de 
Catalunya així com el repartiment de la PIE per a tots els municipis catalans atenent a 
diferents principis com el d’asimetria i diferenciació.  

Atès que diferents estudis demostren que els ajuntaments que actualment estan 
inclosos en territoris en règim foral, reben de mitja més de 2.3 vegades que la mitjana 
dels ajuntaments catalans, en concepte de transferències per participació en tributs 
d’altra administració. 

Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents resolucions per tal de que hi 
hagi un nou model de finançament de Catalunya que permeti la gestió dels nostres 
propis recursos fiscals i que el món local català no pot quedar al marge perquè un nou 
model de finançament ha de permetre gaudir de més ingressos pels nostres ens 
locals.  

Atès que el Parlament de Catalunya ha celebrat el passat 25 de juliol un ple 
extraordinari específicament per debatre la proposta de pacte fiscal que ha estat 
aprovat  amb un ampli consens en el si de la cambra,   

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

ACORDS 

PRIMER.- Reivindicar un nou pacte fiscal per a Catalunya, en la línia del concert 
econòmic, que garanteixi que la Generalitat pugui legislar, recaptar, gestionar i liquidar 
els nostres recursos fiscals.  

SEGON.- Donar suport al Govern de Catalunya en la defensa d’un nou pacte fiscal 
que permeti gestionar la hisenda pròpia i l’agència tributària, en els quals el món 
municipal hi ha de participar, que gestioni la recaptació, la liquidació i la inspecció de 
tots els tributs suportats a Catalunya, el que permetrà millorar de forma substancial els 
nostres propis recursos locals.  
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TERCER.- Notificar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i a les entitats municipals de Catalunya.” 

                      
         8. MOCIÓ EN DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ 
TERRITORIAL, DEL MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL, QUE 
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU.  
      
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA llegeix la moció que diu:  
 

 “Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local 
suprimint ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses 
municipals, personal al servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia mitjançant 
l’adscripció obligatòria de determinats funcionaris habilitats, establint la seva 
dependència funcional de l’administració general de l’Estat. 

Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que 
no han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i 
amaga la voluntat real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi 
realitzat la reforma de l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que 
tenen les seves competències transferides, aprimant una administració hipertròfica i 
ineficient que és la responsable del 81% del deute públic i on és el focus real del 
problema del sector públic. 

Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en 
la gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí s’inclou 
el deute de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els 
ajuntaments catalans en el seu conjunt,  i tenint en compte que representen el 12’9% 
de la despesa pública global, i que són les administracions més properes als 
ciutadans, i les millor valorades en tots els estudis d’opinió que s’han realitzat 
recentment (CIS, CEO). 

Atès que ha estat anunciada  la futura modificació de diferents lleis com la de règim 
electoral o la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model 
d’organització territorial fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(EAC) en els municipis i les vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal 
previst en els articles 2.3 i 84 EAC. 

Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització 
territorial que li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local 
establerta a la Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta Europea 
d’Autonomia Local. 

Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular 
de forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que 
desvirtua el model institucional existent i suposa un menyspreu als ajuntaments al fer 
perillar la prestació de serveis públics universals introduint de forma arbitrària la xifra 
de 20.000 habitants que no té en compte els territoris ignorant la diferent tipologia de 
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municipis, turístics, de muntanya,etc  equivocant-se en el diagnòstic ja que a 
Catalunya el 73% del deute de les corporacions locals correspon a municipis de més 
de 20.000 habitants. 

Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de 
serveis municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i 
els serveis municipals.  

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

ACORDS 

PRIMER.- Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local pel que fa la modificació de la llei de bases 
reguladora del règim local (LBRL) i de la llei de les hisendes locals (LHL) per haver-se 
realitzat sense consens, amb deslleialtat institucional  i vulnerant l’autonomia local 

SEGON.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen 
com exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és 
potestat del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i 
acordar models territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la 
realitat del país, així com la necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia 
local i de suficiència financera que s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes 
mesures, que sota l’excusa de la crisis econòmica, amaguen el desig de substituir el 
model actual per un centralista que vol impedir la prestació eficient de serveis públics, 
que requereixen la proximitat com a factor indispensable.  

TERCER.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les 
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de 
qualitat, així com evitar la duplicitat i confusió de competències entre administracions, 
s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que les 
competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides 
econòmiques detallades en la Llei de Finances local on s’ha de regular que el municipi 
és i ha de continuar essent el primer nivell de prestació de serveis. 

QUART.- Reivindicar el paper dels electes locals com a representants dels ciutadans i 
com a garants de la pluralitat democràtica enfront dels que els volen substituir per una 
tecnocràcia sense ànima i sense cap vinculació amb la gent del territori. Denunciar que 
l’anunciada supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa cap 
estalvi econòmic, ja que bona part d’ells presten els seus serveis de forma 
desinteressada en els seus pobles i ciutats, i en els ajuntaments grans implicaran un 
empobriment de les funcions institucionals dels membres del govern de la ciutat. 

CINQUÈ.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes 
les competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es promoure 
la mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb 
qualitat els serveis públics.    
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SISÉ.- Denunciar la vulneració del principi de subsidiarietat reconegut a la Carta 
Europea d’Autonomia Local (CEAL) que encomana la gestió de la competència a 
l’administració més propera i en conseqüència, instar al Govern de la Generalitat a que 
recolzi tècnica i econòmicament als Consells Comarcals en els territoris on aquests 
tinguin la funció de prestador i  mancomunador de serveis per als ens local, per tal de 
que puguin desenvolupar de manera eficient aquesta necessària funció. 

SETÉ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través 
del  Departament de Governació i Relacions institucionals, al Govern de l’Estat, al 
Congrés dels diputats i a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya, i a 
les entitats municipalistes de Catalunya.” 

 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: després de l’atac i de l’arruinament sistemàtic 
de les administracions locals per part del Govern central, està a l’ADN d’Esquerra 
defensar la més propera de les figures d’acció transformadora de la societat: 
l’ajuntament. Per convenciment, per avançar, per protegir la millor i més immediata 
administració ens fem nostra doncs aquesta moció, mai passa per retallar les llibertats 
i competències dels municipis, sinó per buscar sempre les millors solucions a l’abast. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: el Sr. Fonollosa abans ha apel·lat als amplis 
consens. Bé, jo li he de dir Sr. Fonollosa que consens no significa haver de tenir raó, 
hem de recordar que Hitler també tenia un ampli consens i la historia ens ha demostrat 
que no tenia raó, per tant els consensos no signifiquen tenir raó. Miri, en el paràgraf 
segon de l’exposició de motius d’aquesta moció que ens presenten diu textualment: 
“Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics que 
no han estat demostrats posa en risc el funcionament de les nostres corporacions”. 
Sincerament, vostès, senyors de Convergència i Unió es creuen que els criteris 
econòmics no estan sobradament demostrats?. Precisament es manifesta des de la 
comunitat autònoma més endeutada d’Espanya i d’Europa, que necessita un crèdit del 
Govern central, si és demà millor que demà passat, de més de 5.000 milions d’euros, i 
des d’un ajuntament, el de Martorell, que s’ha hagut d’acollir al Pla del govern central 
per poder sol·licitar un crèdit de 4 milions d’euros per poder pagar els seus proveïdors. 
Té nassos eh, té nassos. I no està demostrat eh el tema econòmic Sr. Fonollosa?. A 
l’hora de demanar diners ja no importa si es vulnera o no el principi d’autonomia dels 
ajuntaments o la sobirania, llavors ja no importen. D’altra banda reduir en un terç el 
nombre de regidors existents, que passaran dels 68.000 actuals a 47.000, és a dir, 
21.000 regidors menys, un 30% menys dels que hi ha actualment; als municipis més 
grans hi haurà un límit màxim de 35 regidors. Ja em diran en què posa en risc el 
funcionament de les nostres institucions?. Mirin, exemple, el de Martorell, a Martorell 
sense anar més lluny, vam passar de 17 a 21 regidors quan vam passar de 25.000 
habitants. És veritat no?. En tenim a l’actualitat uns 27.000 i escaig; volen vostès fer 
creure a algú que per tenir 2.000 i escaig habitants més, es necessita per obligació 
tenir 4 regidors més perquè sinó es posa en risc el funcionament d’aquest 
ajuntament?. Això, Sr. Fonollosa, cap persona amb dos dits de sentit comú s’ho pot 
creure. Mirin, la nova llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que 
així es diu l’avantprojecte aprovat, que és un avantprojecte, diu: aclariré les 
competències municipals i eliminaré les competències impròpies per estalviar almenys 
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3.500 milions d’euros. La filosofia és molt clara: una administració unes competències; 
s’establiran amb precisió les competències municipals, diferenciant-les amb claredat 
de les autonòmiques i de les estatals. No desapareixerà cap municipi, si bé es 
fomentarà l’agrupació de serveis per aconseguir importants estalvis de costos 
mitjançant economies d’escala; jo crec que això no sigui gaire difícil d’entendre i que 
hores d’ara ja hi ha ajuntaments que ho estan fent.  
S’eliminen les mancomunitats atès que la seva sostenibilitat financera no està 
assegurada. Les seves competències les exerciran unes diputacions provincials 
reforçades; aquesta desaparició comportarà un estalvi de més de 700 milions d’euros. 
A més de les diputacions sortiran reforçats els consells insulars, cabildos i comarques, 
per a la gestió de serveis obligatoris mínims en municipis amb menys de 20.000 
habitants. L’absorció d’aquests serveis públics obligatoris per a les diputacions amb 
municipis inferiors a 5.000 habitants, estalviarà 2.500 milions d’euros, que arribarien 
als 3.500 quan s’absorbeixin competències dels municipis menors de 20.000 habitants. 
D’altra banda s’enforteix també la figura de l’Interventor municipal, que passarà a 
dependre funcionalment de l’Administració general de l’Estat, perquè tingui una major 
independència i objectivitat. 
Cap alcalde ni president de diputació cobrarà més que un ministre, un ministre a 
l’actualitat cobra 68.000 euros, doncs ni cap alcalde ni cap president de diputació 
cobrarà més d’aquesta quantitat.  
Les retribucions de la corporació municipal no podran suposar més d’un 0,6% del total 
de les despeses del pressupost municipal. A partir de la propera Llei de pressupostos 
anualment es fixaran en ells els barems de la retribució dels alcaldes i dels regidors, 
en funció de les característiques del municipi; existirà també l’obligació de fer 
públiques aquestes retribucions. 
La nova llei obligarà a les entitats locals a sotmetre’s a la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, per evitar que es gasti més del que s’ingressa. 
Es distingirà entre serveis obligatoris i facultatius; els municipis tindran la garantia 
d’una cobertura financera suficient per als seus serveis obligatoris, i per sobre d’un 
nivell estàndard en prestació de serveis; el seu finançament no podrà ser reclamat a 
una altra administració. Només quan estiguin garantits financerament els serveis 
obligatoris es podran prestar serveis facultatius. 
Es redimensionarà el servei públic local format en un gran nombre d’ens, organismes, 
societats, fundacions i consorcis públics, per racionalitzar el seu nombre; 
professionalitzar la seva gestió i estalviar costos. 
S’estableix per a tot això un període transitori fins al 31 de desembre de 2014, perquè 
es corregeixi el dèficit d’aquestes entitats i es determina en cas contrari a data 1 
d’agost de 2015 la seva dissolució. 
La nova llei limitarà el nombre d’assessors de les entitats locals i el personal de 
confiança.  
Bé, ja estem acostumats a que en aquest cas Convergència i Unió amb temes com 
aquest tiri la pedra i amagui la ma, però ara més que mai estem passant per uns 
moments econòmics molt complicats, i vostès com equip de govern d’aquest 
ajuntament són els primers que ho haurien de saber i demostrar una responsabilitat 
envers l’actual situació, i el que fan presentant mocions com aquesta doncs els he de 
dir que precisament és tot el contrari. Vostès, si m’ho permeten, són com “el maestro 
ciruela que no sabia leer y puso escuela”. 
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-El Sr. ALCALDE diu: que sabem llegir ho ha demostrat el portaveu llegint el text de la 
moció, jo crec que tots els que som aquí sabem suficientment llegir i escriure. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: el nostre grup municipal dóna suport a aquesta 
moció, considerem que el municipi és el model de gestió més propera al ciutadà, és la 
democràcia en primer grau, i qualsevol vulneració de l’autonomia local significa una 
vulneració de la democràcia. Aquest avantprojecte de llei per a nosaltres significa un 
pas enrere, un pas molt gran enrere, amb menys estat, més tecnòcrates i amb localia 
hi estem completament en desacord, és per això que donem suport a aquesta moció 
que es presenta avui a l’Ajuntament de Martorell. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: Sr. Arpal això del “maestro ciruela” m’ha 
agradat, vostè sempre té ocurrències d’aquestes curioses, aquesta m’ha agradat, ves 
per on aquesta m’ha agradat, però com això és més seriós del que sembla deixi’m que 
li faci algun retret a la seva intervenció. 
Miri, aquesta moció, no sé si ho sap eh però crec que fins i tot la major part de regidors 
del partit Popular la subscriurien, no més de Catalunya sinó de la resta de l’Estat 
espanyol i em sembla que vostè ho sap això, i em sembla que vostè ho sap. Però de 
tota manera vostè ha de fer el paper que ha de fer, a vegades ja li he dit i li he 
reconegut eh; a vegades ha de fer el paper de la trista figura, li toca fer-lo i a més a 
més vostè l’exerceix molt bé perquè és una persona molt aplicada i jo sempre li he 
reconegut això, però jo crec que aquí una vegada més s’equivoca. 
Miri, aquesta llei, jo li podria dir que és com si tiréssim enrere en el temps, és com si 
estiguéssim en èpoques de Ferran VIIè, era aquell rei que no volia acatar la 
Constitució, i que per controlar els ajuntaments i el territori va enviar “el corregidor”, és 
això, és aquesta acció recentralitzadora el que aquesta iniciativa en principi pretenia, 
fins i tot els alts funcionaris de cada ajuntament els volia rescatar i que fossin membres 
de la “Administración general del Estado”. Vostè em deia que això es fa per raons 
econòmiques, clar és curiós que apel·li vostè a les raons econòmiques quan allò que 
vostès parlen constantment, i que entenc que ho han de fer perquè és la seva 
responsabilitat, que és el dèficit i el deute públic; però resulta que el deute públic, el 
que diem el sector públic que l’integren diferents nivells d’administració, doncs aquest 
deute públic, el 81% d’aquest deute públic és de l’Administració general de l’Estat, és 
curiós però el 81% és de l’Administració general de l’Estat, és a dir, d’allò que es 
domina des del Govern de Madrid. Curiosament vostès fan feina per estalviar, per 
optimitzar recursos, que ja em sembla bé perquè en aquests moments ho hem de fer 
tots, però clar resulta que van a retallar del nivell d’administració local, que és aquell 
que està reconegut com a més eficaç i més eficient en la gestió i que representa un 
3,4% d’aquest deute públic, és curiós. És el nivell d’administració més proper al 
ciutadà, on hi ha més participació ciutadana, és a dir, més ciutadans que són càrrecs 
públics electes i que per tant exerceixen una actuació política molt propera per al 
ciutadà i que en canvi representen el 3,4% del deute públic; i l’administració general de 
l’Estat que representa el 81% d’aquest deute, del sector públic, resulta que no fa coses 
tan òbvies com per exemple eliminar el Ministeri de cultura. Per què necessitem un 
Ministeri de cultura quan les competències en cultura estan absolutament totes, totes, 
transferides a les comunitats autònomes, que suposo que ja ho sap, però que són 17 
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eh, és allò del “café para todos”, són 17; per tant totes tenen transferides les 
competències en cultura però en canvi existeix un Ministeri de cultura, que a més a 
més no s’ha aprimat en el temps, curiosament té més personal ara que abans que es 
transferissin aquestes competències, és una cosa curiosíssima però en canvi ningú en 
parla d’això. Per què hem de mantenir, pregunto, un Ministeri de cultura quan cada 
comunitat autònoma té el seu conseller i la seva conselleria de cultura i les 
competències transferides el cent per cent en exclusiva; a això sí eh, sota l’excusa de 
la crisi econòmica recentralitzem, a més a més eliminem càrrecs públics electes, que 
és la manera més fàcil que té el ciutadà de participar en la vida pública, i en canvi no 
eliminem coses tan bàsiques com això, com el Ministeri de cultura o com 50.000 coses 
més. Jo crec que si volen reduir el deute públic s’han de centrar bàsicament allà on hi 
ha el gruix del deute públic, que és l’Administració general de l’Estat, no els 
ajuntaments que, i a més a més la moció ho diu, estan reconeguts com l’administració 
més eficaç, més eficient quant a gestió, i a més a més per diferents sondejos d’opinió 
fets per diferents agències, fins i tot aquella que vostès governen. 
Però per altra banda el que fa aquesta iniciativa és que allò que és competència de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i ara parlo ja només pel què és el nostre país, 
aquelles competències que es determinen a l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia com a 
competències exclusives, i que per tant és potestat del govern de Catalunya, del 
Parlament de Catalunya, que és proposar, deliberar i acordar models territorials que 
l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país, això vostès ho han vulnerat 
d’una manera bàrbara, no han tingut en compte això, i és que la realitat Sr. Arpal, és 
que rere l’excusa de la crisi econòmica vostès el que estan fent és una recentralització, 
jo diria, salvant les distàncies, al millor estil borbònic, és a dir, no em refereixo a 
l’actual monarca sinó Felip Vè i un dels seus familiars que era Ferran VIIè. Per tant 
aquesta moció el que pretén és restablir la normalitat i que hi hagi una llei de governs 
municipals, però que sigui catalana, i que la Llei de bases de règim local que s’ha de 
modificar es modifiqui però en un altre sentit.  
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: primer contestar breument al Sr. Arqué, dir-li 
que si això passa, a ningú li agrada haver de retallar però si s’ha de retallar també a 
nivell d’administració municipal és precisament perquè el govern Socialista va deixar 
un deute enorme, de 900.000 milions d’euros; se’n recordarà que d’un 6,6% del PIB 
que deia el Sr. Zapatero al final va ser un 9,9%. Possiblement si en lloc de deixar 
aquest deute s’haguessin deixat les arques del govern de l’Estat més sanejades, ara el 
govern del partit Popular no hauria de prendre tot aquest tipus de mesures. 
D’altra banda, Sr. Fonollosa em sorprèn que sembla ser que vostè sap el que voten 
molta gent del partit Popular?. Jo sincerament, jo no sé el que voten els de 
Convergència i Unió, però sembla ser que vostè si sap el que voten els del partit 
Popular. Amb el que sí li dono la raó és que molt possiblement la gent del partit 
Popular, que en aquest cas estigui més a favor seu que meu, doncs siguin tots aquells 
alcaldes i tots aquells presidents de diputacions que cobren més que un ministre, 
aquests segurament que estaran més al seu favor que en el meu, en el meu i en 
aquest cas en el que el partit Popular presenta. 
D’altra banda diu, una altra vegada el reduir el nombre de regidors, bé, ja li he posat 
l’exemple de Martorell, és que creu que aquí surten millor les coses perquè hi ha 4 
regidors més que abans perquè tenim 2.000 habitants més, bé això no s’ho creuria 
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ningú, però això vostès s’ho pensen, allà vostès el que puguin pensar perquè com sap 
el que pensen també els del PP, doncs potser també sap el que pensen els ciutadans 
de Martorell en aquest aspecte. 
Em diu vostè que el govern el que hagués pogut fer era treure el Ministeri de cultura 
perquè està transferit a les diferents comunitats autònomes; bé, vostè sap tan bé com 
jo Sr. Fonollosa que sempre hi pot haver comunitats autònomes, i més tal com està 
l’economia del nostre país, que puguin tornar les competències a l’Estat, sigui aquesta 
o sigui la que sigui. Que de fet hi ha comunitats autònomes que ja li estan demanant a 
l’Estat traspassar-li una altra vegada altres competències, per tant no li ha d’estranyar. 
Bé, és evident, com amb la moció d’abans, que ni jo el convenceré a vostè ni vostè 
ens convencerà a nosaltres, però bé, ja seran els ciutadans quan hagi de ser els que 
dilucidaran i els que amb el seu vot donaran raons a uns o altres. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: ja he dit abans que no intervindria però és la 
segona vegada que el Sr. Arpal utilitza un argument que em preocupa, em preocupa 
com a ciutadà i em preocupa com a càrrec electe. Quan vostè parla contínuament que 
amb 2 regidors menys no passaria res, amb 4 regidors menys no passaria res, és que 
vostè potser no serà regidor amb aquesta llei; perquè aquí, per exemple en el cas de 
Martorell, només sortirà guanyant Convergència i Unió i el PSC. Per tant el que busca 
aquest punt concret d’aquesta modificació és que els grans surtin guanyant, ja no és 
una qüestió de gestió és una qüestió de diversitat i que tothom tingui veu en un 
ajuntament, en un ens democràtic que s’escull en unes urnes, i el que vol el partit 
Popular, que és el que a la majoria d’Espanya ara mateix l’interessa, és tenir com més 
poder millor i menys rivals millor i ho sap perfectament, ho sap perfectament. Per tant, 
com deia, no volia intervenir però és la segona vegada que es diu això i jo crec que 
ens afecta molt a tots i a totes, i sobretot afecta no a la qualitat de la democràcia que 
també, sinó a la quantitat de democràcia que en els ajuntaments tots i totes tenim. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: bé Sr. Arpal, jo crec que els seus 
arguments sempre són els d’una mica els de la por, els de l’economia, els de la crisi, 
etc. Ja li dic, jo crec que aquí al darrera s’amaga un intent i una invasió terrible i 
recentralitzadora de l’autonomia municipal, i pel què ha dit ara que m’ha deixat bastant 
preocupat, allò de: sempre hi ha algú que pot tornar les competències; només li faltava 
dir: o que els hi puguem prendre, eh, només li ha faltat dir això. Ja ho entenem que el 
seu ànim és recentralitzador i a més a més li estem veient les orelles al llop, li estem 
veient cada divendres, cada divendres a 2/4 de 3 és quan li estem veient les orelles al 
llop, i cada cop es veu més clar que el partit Popular des de Madrid té una clara 
involució autonòmica, ja ho ha dit fins i tot algun president, o ex-presidenta de 
comunitat autònoma, que potser el que no caldria seria que hi hagin autonomies.  
Vostè parla de les remuneracions, escolti’m a mi em semblaria, i li dic a títol personal 
però crec que és bastant, o que tindria bastant consens amb els membres del meu 
partit; no ens semblaria gens malament que estiguessin regulades les remuneracions 
dels càrrecs públics electes, gens, però difereixo d’una cosa, que no cal que m’ho 
diguin des de Madrid ho ha de dir qui té competències; que segons l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya és el Parlament de Catalunya i el govern del país, no el 
govern central. Per tant no em semblaria gens malament, quedaria homogeneïtzat i a 
més a més fins i tot algunes discrepàncies i baralles de pobles i poblets, quant a les 
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remuneracions que es fixa cada ajuntament, doncs quedarien; escolti’m sabria tothom 
exactament quina és la seva remuneració en funció del càrrec que és, del municipi que 
és, dels habitants que té, no em semblaria gens malament però, repeteixo, no que 
m’ho digui la Sra. Saenz de Santamaria un divendres a la tarda des de Madrid, sinó 
que ho ha de fer qui té competències que és el Parlament de Catalunya i a instàncies 
del govern de Catalunya. 
Per tant aquesta moció el que pretén és defensar el nostre model d’organització 
territorial, defensar el nostre mapa municipal i, sobretot, defensar el principi 
d’autonomia local que estableix allò que vostès sempre defensen, eh, la Constitució 
Espanyola i també l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 
-Sotmesa la moció a votació, aquesta resulta aprovada, per 19 vots a favor i 2 vots en 
contra dels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO: 
 

“Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local 
suprimint ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses 
municipals, personal al servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia mitjançant 
l’adscripció obligatòria de determinats funcionaris habilitats, establint la seva 
dependència funcional de l’administració general de l’Estat. 

Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que 
no han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i 
amaga la voluntat real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi 
realitzat la reforma de l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que 
tenen les seves competències transferides, aprimant una administració hipertròfica i 
ineficient que és la responsable del 81% del deute públic i on és el focus real del 
problema del sector públic. 

Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en 
la gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí s’inclou 
el deute de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els 
ajuntaments catalans en el seu conjunt,  i tenint en compte que representen el 12’9% 
de la despesa pública global, i que són les administracions més properes als 
ciutadans, i les millor valorades en tots els estudis d’opinió que s’han realitzat 
recentment (CIS, CEO). 

Atès que ha estat anunciada  la futura modificació de diferents lleis com la de règim 
electoral o la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model 
d’organització territorial fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(EAC) en els municipis i les vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal 
previst en els articles 2.3 i 84 EAC. 

Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització 
territorial que li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local 
establerta a la Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta Europea 
d’Autonomia Local. 
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Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular 
de forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que 
desvirtua el model institucional existent i suposa un menyspreu als ajuntaments al fer 
perillar la prestació de serveis públics universals introduint de forma arbitrària la xifra 
de 20.000 habitants que no té en compte els territoris ignorant la diferent tipologia de 
municipis, turístics, de muntanya,etc  equivocant-se en el diagnòstic ja que a 
Catalunya el 73% del deute de les corporacions locals correspon a municipis de més 
de 20.000 habitants. 

Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de 
serveis municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i 
els serveis municipals.  

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

ACORDS 

PRIMER.- Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local pel que fa la modificació de la llei de bases 
reguladora del règim local (LBRL) i de la llei de les hisendes locals (LHL) per haver-se 
realitzat sense consens, amb deslleialtat institucional  i vulnerant l’autonomia local 

SEGON.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen 
com exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és 
potestat del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i 
acordar models territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la 
realitat del país, així com la necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia 
local i de suficiència financera que s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes 
mesures, que sota l’excusa de la crisis econòmica, amaguen el desig de substituir el 
model actual per un centralista que vol impedir la prestació eficient de serveis públics, 
que requereixen la proximitat com a factor indispensable.  

TERCER.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les 
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de 
qualitat, així com evitar la duplicitat i confusió de competències entre administracions, 
s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que les 
competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides 
econòmiques detallades en la Llei de Finances local on s’ha de regular que el municipi 
és i ha de continuar essent el primer nivell de prestació de serveis. 

QUART.- Reivindicar el paper dels electes locals com a representants dels ciutadans i 
com a garants de la pluralitat democràtica enfront dels que els volen substituir per una 
tecnocràcia sense ànima i sense cap vinculació amb la gent del territori. Denunciar que 
l’anunciada supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa cap 
estalvi econòmic, ja que bona part d’ells presten els seus serveis de forma 
desinteressada en els seus pobles i ciutats, i en els ajuntaments grans implicaran un 
empobriment de les funcions institucionals dels membres del govern de la ciutat. 
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CINQUÈ.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes 
les competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es promoure 
la mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb 
qualitat els serveis públics.    

SISÉ.- Denunciar la vulneració del principi de subsidiarietat reconegut a la Carta 
Europea d’Autonomia Local (CEAL) que encomana la gestió de la competència a 
l’administració més propera i en conseqüència, instar al Govern de la Generalitat a que 
recolzi tècnica i econòmicament als Consells Comarcals en els territoris on aquests 
tinguin la funció de prestador i  mancomunador de serveis per als ens local, per tal de 
que puguin desenvolupar de manera eficient aquesta necessària funció. 

SETÉ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través 
del  Departament de Governació i Relacions institucionals, al Govern de l’Estat, al 
Congrés dels diputats i a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya, i a 
les entitats municipalistes de Catalunya.” 

 
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 09.07.2012 i fins el dia 30.08.2012, 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. 
 
 PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL: 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: la primera pregunta és: 
 
 . Quan aquest vint-i-sis d’agost en la novena etapa de la Vuelta ciclista España, 
aquesta feu meta volant a Martorell. 
    Ha suposat alguna contrapartida econòmica per al nostre Ajuntament? 
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    Si es així quin ha estat el cost total dels serveis, arranjaments, recursos humans i 
altres despeses ocasionades 
 
 

-El Regidor Sr. LLUÍS SAGARRA diu: a veure si m’explico prou bé, espero que sí. El 
fet de fer la meta volant a Martorell no ha portat cap despesa per a l’Ajuntament de 
Martorell; hi ha hagut les despeses d’organitzar un esdeveniment esportiu i haver de 
tallar carrers del poble i això, com qualsevol altre esdeveniment esportiu local, per 
exemple, o comarcal o nacional. 
 
El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: 
 
 . Sembla ser que el facebook de l’Ajuntament de Martorell funciona en base de fòbies 
i fílies, perquè en aquest barrer mes d’agost s’han eliminat com agregats al FB, entitats 
i algun convilatà. En el nostre cas el facebook d’ERC Martorell. 
    L’administrador d’aquesta eina de comunicació social municipal, pren ell directament 
les decisions d’agregar i/o esborrar amics i comentaris o actua sota directrius 
polítiques? 
    En cas afirmatiu quines són aquestes directrius? 
    Aquesta eina està al servei d’un partit de l’èquip de govern, del consistori, o del 
poble? 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: Sr. Bargués no hi ha ni fòbies ni filies i no només 
aquest mes d’agost, sinó que durant tot l’any es procedeix a esborrar o també a 
bloquejar els amics en funció d’uns criteris objectius, fixats pel cap de premsa i 
comunicació de l’ajuntament. Li responc en part així a la segona pregunta i li haig de 
respondre que l’administrador d’aquesta eina de comunicació social i municipal és el 
propi cap de comunicació; que evidentment aquestes decisions les pren directament a 
partir d’uns criteris que en el seu moment van ser consensuats, i que també va 
proposar ell mateix i que ens semblen molt lògics i objectius. 
Responent a la tercera la responsabilitat del que surt publicat al mur de l’Ajuntament 
de Martorell, del facebok de l’Ajuntament de Martorell és del propi Ajuntament de 
Martorell. Per tant només el departament de comunicació té l’autorització per publicar 
en aquest mur, qualsevol altra publicació és eliminada així que se’n té constància, 
sigui quina sigui la seva naturalesa. La raó és que fixar un criteri objectiu per deixar 
penjades unes publicacions i no unes altres, evidentment ens portaria a mals entesos; 
per tant qualsevol publicació ha d’estar autoritzada pel departament i ha de ser el 
departament de premsa qui la publica en nom de l’ajuntament. Pel què fa als 
comentaris només s’eliminen aquells que són ofensius cap a qualsevol persona o 
entitat. Sembla que aquest sistema de funcionament l’entén el 99,7% dels amics del 
facebook de l’Ajuntament de Martorell, es tracta d’una norma no estricta però d’absolut 
respecte. Aquesta eina doncs està al servei de l’ajuntament i té com objectiu 
fonamental informar de l’activitat municipal. 
 
E. PRECS. 
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-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: fa un parell de mesos el nostre grup vam 
presentar una moció sobre la millora de la viabilitat a la ciutat de Martorell, aquesta 
moció va ser rebutjada per l’equip de govern i també pel PP que la consideraven 
insuficient o que ja tenien les coses fetes. La qüestió és que des de llavors hi ha hagut 
dos accidents a la rambla de les Bòbiles, dos atropellaments, i els ciutadans propers a 
nosaltres que es passen moltes hores allà a la rambla ens han fet arribar un estudi que 
han fet ells, un estudi completament subjectiu perquè està fet per ciutadans que es 
passegen per la rambla, i en aquest estudi hi havia una relació de les cruïlles que les 
consideraven algunes amb visibilitat molt escassa; altres escassa, d’altres semi-bona i 
la resta que ja estaven bé. Entre les que tenen visibilitat molt escassa i que 
consideraven perilloses n’hi ha 5; de les que tenen visibilitat escassa n’hi ha 5 més, de 
les que tenen visibilitat deficient o mig bona també n’hi ha 5, i la resta consideraven 
que eren bones. El meu prec o la meva sol·licitud és que prenguin nota d’això i que 
realment tinguin cura i que es puguin evitar en el successiu més accidents a la rambla 
de les Bòbiles, una zona que considerem que no està prou solucionada perquè hi ha 
molta barreja entre massa tràfic rodat i molts vianants. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: prenem nota del prec. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: voldria fer dos precs. El primer prec era que 
amb actes públics, en jornades singulars tinguem cura d’evitar errades ortogràfiques 
com ha passat aquesta Festa Major davant un concert amb 4.500 persones. 
El segon prec és que davant de les informacions on hi surti el nom de Martorell i en 
concret del seu ajuntament, qüestionant, acusant o involucrant-lo en temes 
problemàtics com, per exemple, aquest passat 8 d’agost amb els titulars del diari El 
Mundo, relatius a la trama de l’ITV. Com a convilatà m’agradaria per salut democràtica 
el meu ajuntament fes públic el seu posicionament, perquè senso contrari el pes del 
dubte ens fa més mal que bé. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: si el dubte ve de vostè me’n alegro molt. 

 

     ====== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 21.44 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 


