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13/2011 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 17 D’OCTUBRE 
DE 2011.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 17 d’octubre de 2011,  essent les  20.03 hores, es 
reuneix l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
ordinaria presidida  pel Sr. Alcalde,  SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS,  i   amb 
l'assistència  dels  Regidors senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ 
MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, 
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER 
GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME 
TRAMUNT I MONSONET.    
 

   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 ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 
19 DE SETEMBRE  DE 2011. 

               
  Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 de setembre de 
2011, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
        

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

      2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE 
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2012.  
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 d’octubre de 2011. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest punt portem a aprovació 
l’increment d’alguns impostos i algunes taxes per a l’exercici 2012; concretament 
estem portant a aprovació l’impost de bens immobles, els vehicles de tracció 
mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, la taxa del cementiri municipal, la 
taxa de recollida de residus sòlids urbans, la taxa del mercat municipal de les Bòbiles, i 
l’entrada de vehicles i reserva de la via pública. L’increment que es proposa per 
aquests impostos és, el que es fa habitualment, és d’un 3% donat que l’IPC des 
d’agost a agost, l’IPC català d’agost a agost és va situar en un 3%. Com vostès saben 
en moltes ocasions el fer-ho així entre mesos, entre mig de l’any però sempre fer el 
mateix, l’increment sempre correspon a l’IPC. Si es dóna el cas que a final d’any l’IPC 
dels 12 mesos de l’any 2011 està per sobre del 3%, representarà que durant l’any 
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2011 pagarem una mica menys que la pujada de l’IPC, si és al revés doncs serà en 
sentit contrari, però en el promig farà que sempre aquests impostos segueixin pujant 
l’IPC. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: bé, aquest augment de l’IPC que es proposa, 
que diu el Sr. Casasayas que és l’habitual, bé, és l’habitual alguns anys perquè no 
hem d’anar gaire lluny, l’any 2010 sense anar més lluny els impostos i les taxes no es 
van augmentar, i si anem uns anys més enrere ens trobem amb l’any 2004, amb el 
govern tripartit llavors, que hi va haver l’augment més desmesurat que hi ha hagut 
d’impostos i taxes en aquest ajuntament, per tant això d’habitual depèn una mica de, 
suposo jo, com estan els comptes cada any. 
En la proposta d’ordenances que es fa per aquest 2012, pel que fa a l’IBI, el grup 
Popular ens hem de congratular que en les bonificacions de caràcter potestatiu a les 
famílies nombroses o monoparentals, s’hagi recollit com a requisit el que només sigui 
aplicable a la vivenda habitual. Recordarà el Sr. Casasayas que en el Ple d’octubre de 
l’any passat, quan vam debatre les modificacions de les ordenances fiscals per 
enguany, el 2011, vaig presentar una esmena a la que, entre d’altres, els instava a que 
en el redactat dels requisits per obtenir aquesta bonificació es recollís el que només 
fos aplicable a la vivenda habitual; també que hi hagués un màxim de valor cadastral, 
s’ha de dir que l’esmena la van rebutjar. Ara, un any després, sembla ser que pel que 
fa al tema de la vivenda habitual doncs ens han donat la raó i ho han incorporat com a 
requisit indispensable. Pel que fa al valor cadastral és simplement un requisit que 
considerem que hi hauria de ser per justícia social, i més en els temps que estem de 
manca de recursos econòmics, el grup Popular considera que també s’hi hagués hagut 
d’incorporar. 
D’altra banda pel que fa al tema de la bonificació del 50% del que és la taxa de 
recollida d’escombraries, per a les persones majors de 65 anys, ara s’hagués també 
pogut aprofitar per incorporar també el nivell de renda, ja que seria més just i seria 
més equitatiu; tothom sap Sr. Casasayas que hi ha persones de més de 65 anys que 
tenen rendes prou altes i que per tant doncs no necessiten que se’ls hagi de bonificar. 
Per tant el grup Popular considerem que les ordenances fiscals és un tema que es pot 
millorar i que s’ha de millorar, tant en benefici de l’ajuntament com en benefici dels 
propis ciutadans. Estem segurs que ara que tenim la sort, perquè s’ha de dir que és 
una sort, que el nostre alcalde és també el President de la Diputació de Barcelona i 
aquesta té una llarga experiència en aquest tema, al llarg de la legislatura les 
ordenances fiscals de Martorell s’aniran modificant perquè siguin més justes i més 
equitatives tant per a l’ajuntament com per als ciutadans. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: el nostre posicionament en aquest punt, com 
gairebé sempre que el criteri ha estat d’actualització de preus, serà de recolzar la 
proposta de l’equip de govern. El que sí que volíem traslladar-li al regidor i a l’equip de 
govern, de la mateixa manera que hi ha hagut l’oferiment al Patronat municipal de 
poder-nos reunir tots els grups i valorar com hem de modificar en el futur les 
ordenances, les taxes, els preus públics que afecten el Patronat, de la mateixa manera 
creiem que també estaria bé poder-ho fer a l’ajuntament i, com deia el regidor del partit 
Popular, poder tenir a Martorell i de fet em consta que hi ha ajuntaments, fins i tot 
governats per Convergència i Unió, que ja ho estan fent d’aplicar mesures 
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progressives amb els impostos que cobra l’ajuntament, és a dir, poder aconseguir i 
entenc que el Sr. Arpal quan deia més equitatius també es referia a això, poder 
aconseguir que els impostos que cobrem doncs pagui més qui més té amb aquest 
criteri de progressivitat. En qualsevol cas, com deia, votarem a favor de la proposta 
com hem fet sempre, però sí que li posarem aquesta proposta en ferm a l’equip de 
govern per poder treballar a partir d’ara i que la propera modificació que fem ja sigui en 
aquesta línia. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: el posicionament del PSC en relació a aquest 
punt de l’ordre del dia, tot i valorar positivament algunes introduccions de bonificar 
motius que creiem que és de justícia social, serà d’abstenció. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: dues cosetes només, en primer lloc diré al 
Sr. Arpal que s’equivoca de mig a mig amb el que està dient de l’Impost de béns 
immobles, li llegeixo l’ordenança que hi ha avui vigent. L’article 5.2 diu: “Els 
beneficiaris tindran dret a gaudir d’aquesta bonificació només per l’habitatge on tinguin 
la seva residència habitual”. Per tant això ja hi era, l’any passat això ja hi era, vostè es 
refereix a una altra ordenança, no sé quina devia ser, que jo recordo que va dir alguna 
cosa així, però aquesta concretament, tinc l’ordenança aquí davant, li diré que es va 
aprovar definitivament el 15 de desembre de 2010 en la que això està contemplat: 
article número 5 de bonificacions, punt núm. 2, a més explica que a aquests efectes es 
considerarà residència habitual aquell habitatge on el beneficiari consti empadronat. 
Per tant aquesta aportació la devia fer amb una altra ordenança però precisament amb 
aquesta no, la tinc aquí davant, després li passaré tal com està ara, per tant això ja era 
així. 
Per altra banda em fa l’efecte que no té massa a veure el que el Sr. Alcalde sigui 
President de la Diputació perquè les ordenances fiscals siguin més justes i més 
equitatives, el nostre criteri ja és que siguin justes i equitatives no ens fa falta que el 
Sr. Alcalde tingui el càrrec de President de la Diputació per fer les ordenances justes i 
equitatives, per tant dir-li que per a nosaltres les taxes avui per avui ja són justes i 
equitatives, pot ser, com tot i això ho entenc, que siguin millorables, evidentment, tot 
és millorable però les que tenim deu n’hi do el bé que estan. 
Quan a l’oferiment que ens ha fet el Sr. Gómez dir-li que tenim previst que en les 
modificacions de taxes dels patronats se’ls farà partícips, tal com els hi va dir ja el 
regidor Esteve, se’ls farà partícips de les pretensions que tenim a modificar, per tant 
amb això ja hi pot comptar que així ho farem. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: miri Sr. Casasayas jo tinc aquí l’acta de 
sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple de 18 d’octubre de 2010, jo suposo que això 
era l’any passat, i vostè textualment, textualment eh contestant-me a mi diu: “La veritat 
és que no parla de domicili habitual, d’això no en parla però sí que parla d’estar 
empadronat en el domicili, si estàs empadronat s’entén que és el domicili habitual”. Bé, 
no ve recollit Sr. Casasayas, no ve recollit, ho han recollit ara, i ho pot veure aquí a 
l’acta i si algú ho vol veure li puc ensenyar, per tant no digui coses que no són, això 
d’una banda. 
D’altra banda diu que per a vostès són prou justes aquestes ordenances, doncs jo li 
demostraré que no, que no són prou justes. Primer amb el tema de l’IBI, amb el tema 
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de l’IBI nosaltres li vam demanar l’altra vegada, i li tornem a demanar aquesta vegada 
el tema del valor cadastral. Per què?. Doncs perquè bonificar el valor cadastral a 
famílies nombroses o monoparentals amb un gran valor cadastral doncs no val la 
pena, perquè se suposa que si el valor cadastral d’aquella vivenda és molt alt és 
perquè tenen recursos econòmics suficients, això d’una banda.  
I amb el tema del 50% de bonificació a les escombraries als majors de 65 anys, hi ha 
majors de 65 anys que tenen un gran poder econòmic i no els fa cap falta que 
l’ajuntament hagi de bonificar-los; en canvi n’hi ha de menys de 65 anys que no tenen 
aquests recursos econòmics, que no estan bonificats i aquests sí necessitarien estar 
bonificats, quan parlem del tema de justícia econòmica del que estem parlant és 
d’això, per tant jo considero que són molt millorables les taxes que es proposen 
aprovar, però si vostès consideren que així ja ho són prou doncs allà vostès. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: insisteixo que són justes i equitatives, i 
millorables evidentment però justes i equitatives, per tant no cal que fem jocs de 
paraules amb aquestes coses, ja li he dit el què. Ara bé, dir-li que el valor cadastral 
que hi ha a Martorell no té res a veure amb l’ordenança, el valor cadastral ens el posa 
la Gerència cadastral, estem parlant del valor cadastral que portàvem l’any 87, segueix 
havent-hi el mateix amb les actualitzacions que hi ha hagut, per tant s’ha de fer la 
revisió cadastral pertinent. Però això no afectarà, el que afecta realment són les 
bonificacions de la taxa, les bonificacions de l’impost en aquest cas i les bonificacions 
ja estan aquí posades, però no cal que em parli de valor cadastral és el percentatge de 
bonificació el que influeix amb l’import que ha de pagar cada família, i prenem nota 
que vostè no és partidari que els majors de 65 anys tinguin la bonificació del 50% 
d’escombraries, però no li farem cas. 
 
-Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Ple, 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, FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, VICENTE CASAL 
CARRIEDO i ADOLF BARGUÉS I ASTÚRIAS, acorda: 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula els  recursos  dels municipis  
determinant les facultats de les  corporacions  locals pel  seu  establiment,  ordenació  i 
supressió,  així  com  per  a determinar les quotes tributàries i l’aprovació i modificació  
de les ordenances fiscals corresponents. 
 
Aquest Ajuntament té el propòsit d’introduir determinades modificacions a les 
ordenances fiscals vigents per adaptació a les normes previstes a la legislació vigent i 
les que la pràctica de la gestió realitzada pugui aconsellar. 
 
        Primer: Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances 
fiscals, que imposen, ordenen i regulen impostos i taxes, per a l’any 2012:  
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A) Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns 

immobles 
 

Article 5è. Bonificacions 
 
Es modifica la numeració de punts de l’article en el sentit de numerar com a punt 1. les 
bonificacions de caràcter obligatori i punt 2. les bonificacions de caràcter potestatiu. 
 
Dins del punt 2, bonificacions de caràcter potestatiu, es formen tres apartats, senyalats 
com a punt a) les bonificacions per famílies nombroses o monoparentals, punt b) les 
bonificacions per obres a empreses dedicades a aquesta activitat i punt c) les 
bonificacions per instal·lació de sistemes d’energia solar tèrmica. El redactat resta tal i 
com s’indica a continuació: 
 
“Article 5è. Bonificacions 
 
1.  Bonificacions de caràcter obligatori: 

Seran d’aplicació totes les establertes de forma imperativa en la legislació vigent i, 
especialment, les assenyalades a l’article 73 del Reial decret legislatiu 2/2004. 

 
2. Bonificacions de caràcter potestatiu: 

a) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels 
subjectes passius que tinguin la condició de titulars de famílies nombroses 
o monoparentals. Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran 
de presentar davant l’Ajuntament la corresponent sol·licitud, acompanyada 
de la documentació següent: 

 Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental en vigor. 

 Certificat de la Recaptació de no tenir cap deute pendent de pagament. 

 Certificat d’empadronament a l’habitatge pel qual es sol·liciti la 
bonificació. 

 Fotocòpia de l’últim rebut de l’impost sobre bens immobles 
corresponent a l’habitatge pel que es demana la bonificació. 

Els beneficiaris tindran dret a gaudir d’aquesta bonificació només per 
l’habitatge on tinguin la seva residència habitual. A aquests efectes, es 
considerarà residència habitual aquell habitatge on el beneficiari consti 
empadronat. 
Aquesta bonificació es concedirà per a l’exercici en que es demani, sempre 
i quan en la data d’acreditament de l’impost s’acompleixin els requisits 
necessaris  per a gaudir de la mateixa; en cas contrari, la bonificació es 
concedirà per als exercicis vinents. La bonificació es concedirà fins a la 
finalització de la vigència del títol de família nombrosa o monoparental,  
sent necessària la seva renovació mitjançant una nova sol·licitud per poder 
gaudir de la mateixa en exercicis futurs. 
La transmissió de l’habitatge o el canvi de domicili suposarà la pèrdua 
automàtica d’aquesta bonificació. 
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b) S’estableix una bonificació del 50% en la quota de l’impost, sempre que així 
ho sol·licitin els interessats abans de l’inici de les obres, per als immobles 
que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, 
construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació 
equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. El 
termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des de el període 
impositiu següent a aquell en que s’iniciïn les obres fins el posterior a 
l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin 
obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui 
excedir de tres períodes impositius. 

 
c): Els habitatges que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament actiu 
d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta i compleixin tots els 
requisits establerts per l’ordenança municipal reguladora de la incorporació de 
sistemes de captació d’energia solar en el municipi, gaudiran de les següents 
bonificacions: 

Si es tracta d’edificis d’habitatges als que s’hagin realitzat rehabilitacions 
definides en l’article 6 de l’ordenança esmentada, gaudiran d’una 
bonificació del 50% sobre la quota íntegra de l’impost sobre bens immobles, 
durant un termini de 3 anys, a comptar des de l’exercici següent a aquell en 
que es concedeixi la llicència de 1ª utilització i ocupació de l’edifici o, en 
defecte d’aquesta llicència, des que s’expedeixi informe favorable dels 
Serveis Tècnics Municipals sobre el compliment d’aquesta ordenança. 

Si es tracta d’edificis preexistents en què s’instal·lin sistemes per a 
l’aprofitament actiu d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua 
calenta, gaudiran d’una bonificació del 50% sobre la quota íntegra de 
l’impost, durant un termini de 2 anys, a comptar des de l’exercici següent a 
aquell en què s’expedeixi informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals 
sobre el compliment d’aquesta ordenança. 

Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de presentar davant 
l’Ajuntament la corresponent sol·licitud, acompanyada de la documentació 
següent: 

* Fotocòpia de la llicència d’obres corresponent. 
* Certificat de la Recaptació de no tenir cap deute pendent de pagament. 
* Fotocòpia de l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles 
corresponent a l’edifici o finca pel que es demana la bonificació. 

Així mateix, serà requisit imprescindible per gaudir d’aquesta bonificació 
informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals sobre el compliment de 
l’ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació 
d’energia solar en el municipi.” 

 
Article 7è. Tipus de gravamen i quota 
 
Es modifica el punt 2 el qual restarà tal i com s´indica a continuació:  
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2. El tipus de gravamen serà: 
 

 Quan es tracti de béns de naturalesa urbana: 1,10%. 

 Quan es tracti de béns de naturalesa rústica: 0,90% 

 
 
S’eliminen els punts 3 i 4. 
 
El punt 5 passa a ser el 3. 
 
B) Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 
 

Article 2n. Exempcions i bonificacions 
 
Els 11 punts existents en aquest article es modifiquen dividint-los en dos apartats: 2.1 
Exempcions i 2.2 Bonificacions. Dins el punt 2.1 Exempcions, el punts anteriors 
numerats de l’1 al 7 passen a ser els punts 2.1.1 a 2.1.7  i dins el punt 2.2 
Bonificacions, els punts anteriors numerats del 8 al 11 passen a ser 2.2.1 a 2.2.4 
 
Article 5è. Quota 
 
S’incrementa en el punt 1. el coeficient que passarà a ser: 1,7303. 
 
S’incrementen les tarifes de l’annex, quadre de tarifes segons coeficient, que restaran 
tal i com es detalla a continuació: 

 

 

Exercici 2012 

Annex 

Quadre de tarifes segons coeficient 

Tipus vehicles      quota euros 

 

A) Turismes 
De menys de 8 cavalls fiscals                        21,84 € 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals                        58,97 € 

De més de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals                    124,48 € 

De més de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals                    155,06 € 

De més de 20 cavalls fiscals en endavant                    193,80 € 

 

B) Autobusos 
De menys de 21 places                      144,14 € 

De 21 a 50 places       205,29 € 

De més de 50 places       256,61 € 

 

C) Camions 
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De menys de 1.000 kg de càrrega útil                      73,16 € 

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil                     144,14 € 

De més de 2.999 kg a 9.999 kg de càrrega útil                   205,29€ 

De més de 9.999 kg de càrrega útil                     256,61 € 

 

D) Tractors 
De menys de 16 cavalls fiscals                       30,58 € 

De 16 a 25 cavalls fiscals                        48,05 € 

De més de 25 cavalls fiscals      144,14 € 

 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 
De menys de 1.000 i més de 750 kg de càrrega útil                     30,58 € 

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil                       48,05 € 

De més de 2.999 kg de càrrega útil                     144,14 € 

 

F) Altres vehicles 
Ciclomotors             7,65 € 

Motocicletes fins a 125 cc                           7,65 € 

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc                       13,10 € 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc                       26,22 € 

De més de 500 fins a 1.000 cc                        52,41 € 

Motocicletes de més de 1.000 cc                      104,83 €    

 

 

C) Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre activitats 

econòmiques 
 

Article 4t. Escala de coeficients de ponderació de la situació física de les activitats 
 

S’incrementen els coeficients del punt 4., els quals restaran tal i com es detalla a 
continuació: 
 
De conformitat amb el que preveu l’apartat 1r d’aquest article, els coeficients de 
ponderació que s’aplicaran sobre les diferents categories de carrers, seran els 
següents: 

 

Categoria de carrer   Primera             Segona          Industrial 

Coeficient de ponderació de la situació 2,60  2,48  2,72 

 

 

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

municipal 

 
S’incrementen les tarifes les quals restaran tal i com es detalla seguidament: 
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CONCESSIÓ DE NÍNXOLS PREU EN EUROS 

PRIMERA FILA 

1.717,15 € 

SEGONA FILA 

  981,23 € 

TERCERA FILA 

  784,98 € 

QUARTA FILA 

 735,94 € 

CINQUENA FILA 

686,87 € 

 

Concessió terreny per sepultures (75 anys) preus tipus licitació: 
 
Es realitzarà mitjançant licitació pública, per la qual cosa, l’import de la taxa és 
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recau la concessió, 
l’autorització o l’adjudicació. 
 

Drets de conservació del cementiri: 

 Per cada nínxol, quota anyal ................................................................................ : 11,43 € 

 Per cada tomba, quota anyal  ............................................................................... : 16,74 € 

 Per cada panteó, quota anyal ............................................................................... : 21,35 € 

 

Lloguer de nínxols: 

Lloguer d’un nínxol de propietat municipal, quota anyal ..................................... : 22,07 € 

 

Dipòsit: 

Pel dipòsit d'un cadàver a instància de part, per una nit ............................................        6,14 € 

 

Inhumació de cadàvers i trasllat de restes: 

Inhumació de cadàvers en tomba o panteó ..................................................................        8,59 € 

Inhumació de cadàvers en nínxol ...................................................................................        5,07 € 

Trasllat d'un cadàver o d'uns restes d'una sepultura a una altra ..............................         8,59 € 

Exhumació i trasllat d'un cadàver fora de la població..................................................         5,15 €  

 

NOTA.- Quan el difunt no pertanyi a la família del propietari del nínxol, tomba o panteó, els drets 

d'enterrament augmentaran el 30%. 

 

 

Drets de traspàs: 

a) Entre familiars de 1r. i 2n. grau. 

    - Per cada nínxol .................................................................................................       8,15 € 

   - Per cada tomba o panteó ............................................................................      12,06 € 
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b) Entre els altres familiars i particulars. 

   - Per cada nínxol .............................................................................................     25,75 € 

   - Per cada tomba o panteó ............................................................................     51,44 € 

 

Expedició de títols: 

Per cada títol original o duplicat.....................................................................................          3,91 € 

 

La construcció de sepultures romandrà sotmesa a la normativa específica sobre concessió de llicències 

d’obres. 

 

 

E) Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel servei de 

recollida i eliminació de residus sòlids urbans 
 

Article 5è. Exempcions 
 

Es modifica el punt 2. Bonificacions, punt a), el redactat del qual restarà com es detalla 
a continuació: 
  
a) Gaudiran de bonificació d’un 50% de la quota els subjectes passius majors de 65 

anys, que reuneixin les condicions següents: 
 

 L’habitatge motiu del pagament de la taxa, ha de ser ocupat, amb exclusió 
de qualsevol altre persona que també hi estigui empadronada, per: 

-el subjecte passiu sol i/o 
-amb el seu cònjuge  
-amb els seus fills menors de 16 anys  
-amb els seus fills incapacitats judicialment  
-amb els seus fills pels quals, mitjançant resolució 
emesa pel departament de Benestar i Família de 
la Generalitat de Catalunya, s’acrediti la necessitat 
d’assistència per tercera persona  
-amb els ascendents de primer grau del titular del 
rebut o del seu cònjuge  

 

 Cap d’aquestes persones no ha de tenir deutes pendents de pagament amb 
la Recaptació municipal. 
 

Article 6è. Quota tributària 
 
S’incrementen les tarifes del punt 2 i es varia el redactat de l’apartat F). Aquest 
punt restarà tal i com es detalla a continuació: 
 

 

Naturalesa o destí dels immobles 
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A) Habitatges       85,71 € 

B) Locals on s’exerceixen activitats classificades a 

l’agrupació 67 de la sec. 1a de l’IAE (bars, cafe- 

teries o establiments similars)    283,63 € 

C) Locals on s’exerceixen activitats classificades a 

l’agrupació 68 de la sec. 1a de l’IAE (hotels, fon- 

des, residències, etc.)     423,23 € 

D) Locals on s’exerceixen activitats classificades als 

Grups 641 a 645, ambdós inclosos, de la sec. 1a 

(comerç menuda d’aliments, begudes, etc.)  175,39 € 

E) Locals on s’exerceixen activitats classificades als 

Grups 647, 661 i 662 de la sec. 1a de l’IAE 

(autoserveis, supermercats, hipermercats, etc.): 

- Amb superfície de fins a 200 m2   387,65 € 

- Amb superfície de 200 a 750 m2   751,58 € 

- Amb superfície de 750 a 3.000 m2           1.787,94 € 

- Amb superfície de més de 3.000 m2           3.731,48 € 

F) Altres locals no inclosos en apartats anteriors, així com 

locals en els quals, prèvia justificació, s’efectua recollida  

selectiva dels residus de la seva activitat      94,90 € 

 
S’incrementen en el punt 4, les tarifes del servei de la deixalleria municipal, el qual restarà tal i com es 

detalla a continuació: 

 

Residu    Descripció      Preu per Kg. 

 

Oli mineral   Olis usats                    0,067646 € 

Fustes    Fustes       0,135181 € 

Productes particulars  Radiografies, termòmetres, productes molt tòxics 

no identificats, reactius residus d’arsènic (matarrates), residus amb mercuri,  

de laboratori   productes no identificats, residus de laboratoris, la 

    resta no identificats   13,005527 € 

Restes vegetals  Residus verds            0,118332 € 

Plàstic (rebuig)  Rebuig de plàstics varis      0,148624 € 

Tv, vídeo, música, etc.         0,135181 € 

Andròmines   Rebuig de sofàs, mobles, etc.    0,108190 € 

Fluorescents   Fluorescents i llums de vapor de mercuri   1,553996 € 

Aerosols   Tot tipus de productes condicionats com  

                                                                aerosols                                   2,567370 € 

Àcids    Àcid clorhídric (salfumant), àcid sulfúric  

                                                               (àcid de bateries), fixador fotogràfic,  

                                                               desincrustant, etc.                    1,553996 € 

Eps    Porexpant, etc.          0,067646 € 

Envasos especials  Envasos especials d’ús domèstic, pintura,  

                                                               d’oli mineral, etc.     2,094396 € 

Frigorífics   Frigorífics i electrodomèstics amb CFC’s   0,067646 € 

Fitosanitaris   Insecticides, herbicides, adobs  

                                                               (sense nitrats), herbicides (sense clorat  
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                                                                sòdic)     2,837625 € 

Piles    Piles normals (no botó)     1,925500 € 

Sòlids/pastossos  Coles, pintures, vernissos, greixos, ceres, màstics 

    i estucats, enduridors  

                                                               (excepte els peròxids)    2,094396 € 

Pneumàtics         0,202719 € 

Ordinadors   Ordinadors, pantalles, impressores, etc.  0,135181 € 

Vidres especials  Amb armadura, blindats, bicapes (cotxe), etc.  0,087919 € 

Sabates          0,135181 € 

Ampolles cava         0,067646 € 

Roba    Tèxtils      0,135181 € 

Toner          0,067646 € 

Basses    Sosa càustica, lleixiu, revelador fotogràfic,  

    detergents alcalins, desembossadors  

                                                                d’aigüeres                                  1,553996 € 

Pel·lic. i fotog. color  Pel·lícules de fotografia, cine   0,135181 € 

Dissolvents líquids       1,689067 € 

 

 

Medicaments i cosmètics Els medicaments han de recollir-se a les farmàcies, 

    però si els particulars en porten, es  

                                                               classificaran amb els cosmètics  2,094396 € 

Olis lubricants no    

regenerables   Olis usats no regenerables   1,553996 € 

Productes comburents Aigua oxigenada, herbicides amb clorat sòdic,  

                                                 Adobs Amb nitrats i nítrics i peròxids  5,911573 € 

Rebuig         0,202719 € 

Piles botó                    14,187798 € 

 

 

F) Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa del mercat municipal 

de Les Bòbiles 

 

Article 6è. Quota tributària 
 
S’incrementen les tarifes en els punt 6.1.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 i 6.9, les quals restaran tal 
i com es detalla a continuació: 
 
6.1. Per transmissions d'autoritzacions o permisos "inter-vivos" dels espais de venda, 
hom satisfarà les següents tarifes: 

      
6.1.1. El 5% del valor de la cessió sense que en  cap  cas pugui ser 

inferior als següents mínims, els quals resulten de l’aplicació dels 
criteris establerts a l’article 24.1 de la Llei 39/1988, reguladora de 
les hisendes locals, en relació amb la fixació de les taxes quan 
s’utilitzin procediments de licitació pública: 

 

- Parades de venda . . . . . . . . .  . . . . . . . . .     1.655,40 €  

- Local comercial A .. ... . . . . . . . . . . . . . . .   56.648,28 € 
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- Local comercial B. . . . . . . . . . . . . . . . . ...      4.413,16 € 

 

A efectes de l’aplicació d’aquestes tarifes, la classificació dels espais de venda serà la que 

estableixi el reglament del mercat. 

 

 

6.4. Prèvia autorització municipal, les activitats de promoció de productes realitzades per empreses 

exteriors satisfaran: 

Autoritzacions inferiors a una setmana. .. .: 26,54 €  per dia 

Autoritzacions d’una setmana o superiors: 66,35 € per setmana o fracció 

 

6.5 Per ocupacions dels espais comuns: 

Amb màquines recreatives infantils.  . . : 63,04 € m2 i any. 

Amb màquines expenedores automàtiques (tabac i similars):                      63,04 € m2 i any 

Amb taules i cadires. . . . . . : 63,04 € m2 i any. 

 

6.6 Per la utilització dels espais de venda i dels serveis comuns del mercat s’abonaran, per cada metre 

quadrat o fracció i trimestralment, les tarifes següents: 

 

   - Parades de venda . . . . . . . . . . . . . . .   13,92 €  

- Locals comercials .. . . . . . . . . . . . . .      4,64 € 

 

6.7 Pel manteniment de les instal·lacions de l’aparcament s’abonaran, trimestralment 67,38 € per cada 

plaça d’aparcament. 

 

6.9 Per la cessió temporal de parades no adjudicades, es satisfaran 187,72 € per parada i mes. 

 

 

G) Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per entrada de 

vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i 

descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 
 

Article 6è. Quota tributària 

 

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

 

6.1. Entrades de vehicles a locals d’ús particular,  

per metre lineal o fracció i any               9,68 € 

6.2. Entrades de vehicles a locals d’ús comercial, industrial i 

Anàlegs, per metre lineal o fracció i any           24,14 € 

6.3. Guals permanents 

- Guals sempre que el nombre de places no excedeixi de 3:17,41 € per ml i any 

- El mateix, de 4 a 7 places          21,14 € per ml i any 

- El mateix, de 8 a 25 places          28,68 € per ml i any 

- El mateix, de 26 a 50 places          39,30 € per ml i any 

- El mateix, de 51 a 100 places         53,23 € per ml i any 

- El mateix, de més de 100 places        76,06 € per ml i any 

6.4. Guals horaris 

- Guals sempre que el nombre de places no excedeixi de 3: 0,68 € per ml, hora i any 

- El mateix, de 4 a 7 places     0,81 € per ml, hora i any 
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- El mateix, de 8 a 25 places     1,05 € per ml, hora i any 

- El mateix, de 26 a 50 places     1,49 € per ml, hora i any 

- El mateix, de 51 a 100 places     1,98 € per ml, hora i any 

- El mateix, de més de 100 places    2,72 € per ml, hora i any 

 

6.5. Reserves especials d’aparcaments contemplats en el títol IV de l’ordenança governativa 

- Per autobusos de viatgers     7,52 € per ml i any 

- Per zones de càrrega i descàrrega                17,29 € per ml i any 

- Sortida d’emergència de locals públics                14,99 € per ml i any 

- Altres reserves especials                  13,26 € per ml i any 

6.6. Placa de senyalització                     11,48 € 

 

 

        Segon: Sotmetre els documents esmentats a informació pública per termini de 30 
dies, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de  la Província 
i al tauler d’anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions i 
suggeriments. Així mateix, l’aprovació inicial es publicarà a un diari dels de major 
circulació de la província. 
 
Si durant el període d’exposició pública de l’expedient, no es formulen suggeriments ni 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de prendre un nou 
acord. 
 
En aquest supòsit, es procedirà a l’aprovació definitiva de les ordenances, mitjançant 
publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació, així mateix, es procedirà a donar compte a la Subdelegació del 
govern a Barcelona i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva entrada en vigor. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A L’ADMINISTRACIÓ 

GENERAL DE L’ESTAT DE LA CESSIÓ DE LES FINQUES DE LA SEVA 
PROPIETAT, SITUADES AL TERME MUNICIPAL DE MARTORELL A L’ANTIC 
CANAL SEDÓ.  
 

  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 d’octubre de 2011. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: aquest punt és prou clar, el que estem 
demanant és la sol·licitud a la Delegació d’economia i hisenda de la cessió gratuïta del 
domini de les finques propietat de l’Administració general de l’Estat, situades a l’antic 
canal Sedó, tal com deia el títol; per tant estem demanant una cessió gratuïta d’uns 
terrenys per a l’Ajuntament de Martorell. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: el nostre posicionament evidentment és a 
favor, el dubte serà que en un indret amb un espai natural que encara que quedi entre 
vies, l’espai de la Resclosa, que hi hagi després el tractament necessari i acurat, 
sobretot tenint en compte l’habitatge que hi ha allà. La cessió endavant però l’habitatge 
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aquell que hi ha allà o que s’enderroqui o que es destini a alguns usos que, malgrat 
que queda allà en un cul de sac, puguin ser útils per al municipi. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: votarem a favor, de fet estem totalment d’acord 
amb el posicionament del company d’Esquerra Republicana, bàsicament el que sí 
teníem era un dubte molt tècnic, entenem que ha de ser el Ple qui aprovi que 
l’ajuntament faci aquesta sol·licitud i una mica la qüestió tècnica era quins són els 
passos diguéssim; en definitiva, és un tràmit senzill que ja sabem que tindrà èxit 
perquè està parlat amb qui sigui de l’Estat o bé és una sol·licitud que hem de veure 
com anirà. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: el nostre posicionament serà un vot favorable 
perquè al cap i a la fi del que es tracta és demanar aquesta cessió de finques i en tot 
cas, si toca o procedeix, ja procedirem a parlar quan toqui sobre l’ús o possibles 
modificacions que es poguessin fer sobre la naturalesa d’aquest terra. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: la utilització posterior dels terrenys ja serà 
debatuda amb posterioritat, ara el que es tracta és de demanar que ens els cedeixin i, 
per a la seva tranquil·litat sembla que estan en molt bona disposició per cedir-nos 
aquests terrenys, no ens costarà gaire, gaire esforç em refereixo, estem demanant que 
sigui gratuït per això. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
I.- Des del servei de Patrimoni de l’Estat de la Delegació d’Economia i Hisenda de 
Barcelona es va oferir a l’Ajuntament de Martorell la cessió gratuïta del domini de les 
finques propietat de l’Administració General de l’Estat, situades a l’antic Canal Sedó, al 
terme municipal de Martorell. Aquestes finques són les següents:  
 
. Finca registral 1.470, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 37 del tom 2.460, llibre 226 de Martorell. Es correspon amb les parcel·les 35 
(referència cadastral 08113A006000350000TW)  i 38 (referència cadastral 
08113A006000380000TY), ambdues del polígon 6 del Cadastre de béns immobles de 
naturalesa rústica.  
. Finca registral 18.761, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 83 del tom 2.646, llibre 273 de Martorell. Es correspon amb les parcel·les 36 
(referència cadastral 08113A006000360000TA)  i 37 (referència cadastral 
08113A006000370000TB), ambdues del polígon 6 del Cadastre de béns immobles de 
naturalesa rústica.  
. Finca registral 19.239, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 26 del tom 2.703, llibre 288 de Martorell. Es correspon amb la parcel·la 13 
(referència cadastral 08113A006000130000TL)  del polígon 6 del Cadastre de béns 
immobles de naturalesa rústica.  
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II.- El procediment per a la cessió gratuïta dels béns de l’Administració General de 
l’Estat està regulat a l’article 149.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques, que estableix el següent: 
 
“1. La solicitud de cesión gratuita de bienes o derechos del patrimonio de la 
Administración General del Estado se dirigirá a la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, con indicación del bien o derecho cuya cesión se solicita y el fin o fines a que 
se destinará, acompañado de la acreditación de la persona que formula la solicitud, así 
como de que se cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento de los fines 
previstos.” 
 
Al seu torn, la cessió gratuïta dels béns de l’Administració General de l’Estat es 
desenvolupa pels articles 125 a 133 del Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament General de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques. Els articles 125 i 126 d’aquest Reglament 
disposen: 
 
“Artículo 125. Requisitos  
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 145 de la Ley, podrán ser beneficiarios de 
la cesión gratuita de bienes o derechos patrimoniales de la Administración General del 
Estado, cuando ésta tengo por objeto la propiedad del bien o derecho, las 
Comunidades Autónomas, las entidades locales o las fundaciones públicas, para la 
realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia. 
2. Podrán ser objeto de cesión los bienes no regularizados física o jurídicamente, 
siempre que estas circunstancias se pongan en conocimiento del cesionario y éste 
asuma la obligación de realizar las actuaciones necesarias para su regularización. 
3. La cesión gratuita de bienes muebles se sujetará a las especialidades previstas en 
el artículo 148.4 de la Ley. 
 
Artículo 126. Solicitud  
La cesión gratuita de bienes o derechos de la Administración General del Estado 
deberá solicitarse por los legítimos representantes de las entidades interesadas, ante 
la Dirección General del Patrimonio del Estado o ante la Delegación de Economía y 
Hacienda donde radique el bien correspondiente, acompañada de la documentación 
indicada en el artículo 149.1 de la Ley y de una memoria detallada explicativa de los 
fines de utilidad pública e interés social a los que se pretende dedicar el bien o 
derecho, así como de las actuaciones necesarias para la consecución de los fines 
previstos.” 
 
III.- En data 13 de juliol de 2011 l’enginyer municipal, senyor José Castro Sánchez, va 
redactar la “Memòria detallada explicativa dels fins d’utilitat pública i interès social als 
quals es pretén dedicar les finques emplaçades a l’antic Canal Sedó, del terme 
municipal de Martorell, propietat de l’Administració General de l’Estat”. En aquesta 
Memòria es preveu destinar les finques a horts urbans per al seu conreu per les 
persones residents al municipi. 
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        Primer: Sol·licitar a la Delegació d’Economia i Hisenda de Barcelona la cessió 
gratuïta del domini de les finques propietat de l’Administració General de l’Estat, 
situades a l’antic Canal Sedó, al terme municipal de Martorell. Aquestes finques són 
les següents:  
 
. Finca registral 1.470, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 37 del tom 2.460, llibre 226 de Martorell. Es correspon amb les parcel·les 35 
(referència cadastral 08113A006000350000TW)  i 38 (referència cadastral 
08113A006000380000TY), ambdues del polígon 6 del Cadastre de béns immobles de 
naturalesa rústica.  
. Finca registral 18.761, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 83 del tom 2.646, llibre 273 de Martorell. Es correspon amb les parcel·les 36 
(referència cadastral 08113A006000360000TA)  i 37 (referència cadastral 
08113A006000370000TB), ambdues del polígon 6 del Cadastre de béns immobles de 
naturalesa rústica.  
. Finca registral 19.239, inscrita en el registre de la propietat número 1 de Martorell, al 
foli 26 del tom 2.703, llibre 288 de Martorell. Es correspon amb la parcel·la 13 
(referència cadastral 08113A006000130000TL)  del polígon 6 del Cadastre de béns 
immobles de naturalesa rústica. 
 
        Segon: Aprovar la “Memòria detallada explicativa dels fins d’utilitat pública i 
interès social als quals es pretén dedicar les finques emplaçades a l’antic Canal Sedó, 
del terme municipal de Martorell, propietat de l’Administració General de l’Estat”. En 
aquesta Memòria es preveu destinar les finques a horts urbans per al seu conreu per 
les persones residents al municipi. 
 
        Tercer: Prendre el compromís d’incloure en l’estat de despeses del pressupost 
d’aquest Ajuntament de l’exercici 2012 consignació adequada i suficient per a complir 
amb la finalitat a què s’han de destinar les finques, la cessió de les quals es sol·licita. 
 
        Quart: Trametre a la Delegació d’Economia i Hisenda de Barcelona certificació 
d’aquest acord, juntament amb la restant documentació exigida per l’article 149.1 de la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i per 
l’article 126 del Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost. 
 
        Cinquè: Facultar expressament el senyor alcalde per a la signatura de la 
sol·licitud de cessió gratuïta de les finques descrites, així com de qualsevol document 
necessari per al desplegament i execució del present acord. 
 
        Sisè: Notificar aquest acord als departaments d’intervenció i serveis municipals. 
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DICTÀMENS DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 
      4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL, 
RELATIVA A LA CLAU 3, ZONA UNIFAMILIAR EN EDIFICACIÓ AÏLLADA. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 10 d’octubre de 2011. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en sessió plenària celebrada el passat dia 
18 de juliol d’enguany es va aprovar provisionalment, recordem que hi ha una 
aprovació inicial i una provisional per part de l’ajuntament, el 18 de juliol es va aprovar 
provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de 
l’antic Pla parcial del Pla, concretament per les claus 3a i 3b, promoguda per aquest 
ajuntament. 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 22 de setembre de 
2011, va acordar aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana en aquest àmbit, amb la qual cosa l’ordenació queda conclosa fins 
aquí. Ara bé, va incloure dins de la mateixa aprovació definitiva una sèrie de 
consideracions tècniques que s’havien d’incorporar via text refós de tipus tècnic i, a 
més a més, condicionava l’aprovació del text refós a què això pogués ser publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat i, conseqüentment, que tingués l’executivitat necessària. 
S’ha redactat aquest text refós que recull totes aquestes prescripcions tècniques 
assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, i avui el que portem a 
aprovació és el text refós de la Modificació puntual; un cop s’aprovi avui aquest text 
refós l’ordenació quedarà totalment tancada, es podrà publicar i per tant ser executiu.  
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: en referència a aquest punt de l’ordre del dia, 
com ja vam dir en el Ple de juliol, en la proposta d’aprovació provisional, i en el Ple del 
mes de maig, al fer l’aprovació inicial, ja vam manifestar el perquè doncs 
consideràvem que aquesta modificació que vostès ens proposen en aquests moments 
doncs no la consideràvem del tot adient, per tant avui no tornarem a repetir el mateix 
debat que ja vam mantenir el passat mes de maig. Aleshores nosaltres ja vam votar en 
contra, tant a l’aprovació inicial com a la provisional, avui al fer l’aprovació del text 
refós de la Modificació puntual del Pla general relatiu a aquesta clau 3 de zona 
unifamiliar en edificació aïllada, el nostre vot, per ser conseqüents al que ha estat en 
les altres dues ocasions, doncs serà també en contra. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor, 2 vots en contra 
dels senyors FRANCESC J. ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO, i                      
8 abstencions formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, 
MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES 
HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÈNIA 
FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA i ADOLF BARGUÉS I 
ASTÙRIAS, acorda: 
 
 



 19 

 
I.- En sessió plenària celebrada el dia 18 de juliol de 2011 es va aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Martorell  
a l’àmbit de l’antic Pla parcial El Pla, claus 3a i 3b, promoguda per l’Ajuntament de 
Martorell. 
 
II.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 22 de setembre 
de 2011, va acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana esmentada, supeditant la publicació al DOGC i consegüent 
executivitat,  a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha 
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorporés 
un seguit de prescripcions que s’hi enumeraven. 
 
III.- S’ha redactat un text refós que recull totes les prescripcions assenyalades en 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 
2011. 
   
        Primer: Aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana de Martorell a l’àmbit de l’antic Pla parcial El Pla, claus 3a i 3b, promoguda per 
l’Ajuntament de Martorell.  
 
        Segon: Trametre per triplicat el text refós aprovat, degudament diligenciat, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal que procedeixi a la publicació 
de l’aprovació definitiva al DOGC. 
 
        Tercer: Notificar el present acord  als serveis tècnics municipals per al seu 
coneixement i als efectes procedents. 
 

          

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: 
 
      5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL (CONVENI 
QUE SUBSTITUEIX EL DE DATA 22-7-2011) ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, PER AL FINANÇAMENT 
DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011, I 
D’ACCEPTACIÓ DE LA CORRESPONENT SUBVENCIÓ. 
 

 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 10 d’octubre de 2011. 
 
-La Regidora Sra. MERCÈ MORERA diu: en el Ple passat vam aprovar els 300 euros 
per plaça subvencionada de nens de 4 a 18 anys que donava la Generalitat, i 
quedaven pendents els 160. En aquest temps ens ha vingut el conveni refós per tant el 
que fem en aquest és afegir aquests 160 que ja sortia anunciat a l’altre conveni però 
no sortia l’import, per tant l’import que aprovarien és de 114.540, que són 249 
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alumnes, tenint en compte això que només es subvencionen els que són de 4 a 18 
anys. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: igual que en el Ple anterior el nostre vot serà 
favorable, no ens negarem, com no pot ser d’una altra manera, a rebre una subvenció 
en aquest cas per a l’Escola Municipal de Música; entenem que es compleix l’anunci 
fet en el seu moment pel govern de la Generalitat, tot i que aquesta manera 
esquizofrènica de funcionar: d’enviar convenis, de retirar-los, de tornar a enviar-ne de 
nous; però en qualsevol cas entenem que amb aquest conveni, que entenem que sí és 
definitiu, és a dir, que no deixa oberta cap porta, com en l’anterior, a una possible 
addenda, sí que es planteja aquesta retallada definitiva d’aproximadament el 20 i 
escaig per cent, en l’aportació que es fa as ajuntaments, a les escoles municipals de 
música. Només volíem fer-li una recomanació a l’equip de govern i és que llegeixin i 
que mirin el manifest que ha elaborat l’Associació catalana d’escoles de música i 
dansa, on es posa de manifest que aquesta retallada evidentment posa en perill els 
ensenyaments artístics de caràcter públic a Catalunya, i també qüestionen la 
continuïtat d’un procés de democratització. Jo crec que estaria bé que totes i tots ens 
hi suméssim, fins i tot estaria bé que l’ajuntament, aquest consistori ens suméssim a 
aquest manifest, però en qualsevol cas tot i estar d’acord evidentment amb 
l’acceptació d’aquest conveni, no podem estar d’acord amb l’estratègia del govern de 
la Generalitat de retallar en aquest cas ajudes a l’educació. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: la mateixa posició que vam tenir el mes passat 
quan la subvenció que es donava i l’aprovació del conveni era d’un 50% del que 
s’havia estat rebent el curs anterior. En aquest cas en aquest punt tornem a dir dues 
coses: 1r, la proposta d’aprovació i 2n l’acceptació de la corresponent subvenció; 
encara que ara s’augmenti amb 160 euros per alumne això no arriba als 600 euros que 
hi havia el curs passat, el curs 2009/2010, això significa que de fet hi ha una tisorada 
d’un 24%. En aquest cas estem d’acord amb l’acceptació d’aquesta subvenció però 
amb el que no podem estar d’acord és amb aquesta tisorada tan bestial, i en aquest 
aspecte també donem suport a l’Associació catalana d’escoles de música i dansa on 
en el seu manifest subratllen que amb aquesta retallada la Generalitat augmenta més 
encara el dèficit amb els ens locals, i que l’impacte que rebran les famílies amb 
aquesta tisorada doncs pot ser molt important, amb la qual cosa la nostra postura serà 
d’abstenir-nos en aquest punt. 
 
-La Regidora Sra. MERCÈ MORERA diu: ja li vaig dir que arribarien aquests 160, li 
vaig dir que tingués una mica de fe, no he pogut demostrar en aquest cas que sí que 
era així, encara que potser les formes, com ha dit el Sr. Gómez, no han estat del tot 
curoses. Nosaltres vetllarem perquè la qualitat de la nostra escola de música no baixi 
però això no vol dir que no intentem optimitzar el màxim els recursos, i que 
possiblement com ja vaig dir en el Ple anterior s’hauran de fer les revisions que 
parlarem tots plegats amb els costos que tinguem i, tal com vaig dir en el Ple anterior, 
que ho treballaríem plegats. Per tant aprovem aquesta subvenció que ja és el que 
s’havia dit al juliol, que és el que el departament ja havia posat sobre la taula, que eren 
els 460 per plaça de nen de 4 a 18 anys a l’Escola municipal de música aquí Martorell. 
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-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: perdó, més que res no m’he recordat de dir-ho, 
en tot cas sí que els hi demanaríem, a l’anterior Ple no va quedar del tot clar, no li 
demano l’explicació ara mateix però en tot cas sí que els agrairíem que ens poguessin 
detallar exactament, tenint en compte que el curs ja ha començat fa temps, i que 
entenem que ja han fet una previsió de com pot aplicar-se aquesta reducció en el 
funcionament de l’escola més enllà de les taxes o dels preus públics que aprovem, 
com s’aplicarà exactament o com s’optimitzaran, com vostè deia, aquesta manca 
d’ingressos amb el servei que es dóna a les famílies i en tot cas, ja li dic, no cal que 
m’ho expliqui ara però sí que els hi agrairíem que ens ho fessin arribar. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 17 vots a favor i 4 abstencions 
formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD i LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, acorda: 
 
I.- En data 22 de juliol de 2011 es va signar el conveni subvencional entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Martorell, per al finançament de l’Escola de Música 
Municipal per al curs 2010-2011. 
 
La subvenció atorgada en la clàusula primera del conveni era de 74.700,00 €. 
 
L’esmentat conveni va ser ratificat per acord adoptat en la sessió plenària celebrada el 
18 de setembre de 2011, sessió en la que també es va acceptar la subvenció 
concedida en el conveni. 
 
II.- En data 23 de setembre de 2011 es va rebre un nou conveni subvencional entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Martorell, per al finançament de l’Escola de Música 
Municipal per al curs 2010-2011. Aquest darrer conveni substitueix el signat el passat 
22 de juliol, fixant un mòdul de subvenció de 460 euros per alumne, la qual cosa 
significa una subvenció per import de 114.540,00 €. 
  
A la clàusula quarta d’aquest conveni s’exigeix que, abans del 7 de novembre de 2011, 
es presenti, entre d’altres documents, acord del ple de la corporació local pel qual 
s’accepta la subvenció. 
 
        Primer: Aprovar el conveni subvencional entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Martorell, 
per al finançament de l’Escola de Música Municipal per al curs 2010-2011, que 
substitueix el conveni signat en data 22 de juliol de 2011. El text d’aquest conveni és el 
que figura a l’expedient. 
 
        Segon: Acceptar la subvenció per import de 114.540,00 €, concedida a 
l’Ajuntament de Martorell en la clàusula primera del referit conveni, destinada al 
finançament de l’Escola de Música Municipal per al curs 2010-2011. 
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        Tercer: Trametre certificat d’aquest acord al Servei de Règim Econòmic i 
Administratiu de Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics, 
Departament d’Ensenyament. 
 
        Quart: Notificar el present acord als departaments municipals d’intervenció i 
tresoreria, així com a la direcció i al servei d’ensenyament del Patronat Municipal de 
Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. 
 

      6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4.1. DEL REGLAMENT DE 
RÈGIM INTERN DEL CONSELL DEL MUSEU MUNICIPAL VICENÇ ROS. 
 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 10 d’octubre de 2011. 
 
-La Regidora Sr. MARIA HINOJO diu: el que es porta és l’aprovació de la modificació 
de l’article4.1 del Reglament de règim intern del Consell del museu municipal Vicenç 
Ros. Com és sabut les àrees de govern en què s’organitza l’ajuntament i la 
denominació de cada regidoria varien a l’inici de cada mandat, per aquest motiu no és 
convenient que en un reglament els integrants d’un òrgan, com és el cas dels consells, 
estigui vinculat a les denominacions concretes d’una regidoria. En reunió celebrada el 
26 de setembre de 2011 es va aprovar per la Comissió d’estudis aquesta esmentada 
modificació; en conseqüència aquesta Comissió avui porta a aprovació d’aquest Ple 
els acords que es van acordar que era la modificació dels seus components i queda de 
la següent manera: el President o Presidenta, que és l’Alcalde o Alcaldessa de 
l’Ajuntament de Martorell; 4 regidors o regidores de l’Ajuntament de Martorell designats 
per l’Alcalde o Alcaldessa, un d’aquests regidors s’haurà de designar entre els regidors 
dels grups municipal de l’oposició; el tècnic o tècnica de museus de l’Ajuntament de 
Martorell i 3 persones en representació dels hereus del Sr. Vicenç Ros Batllevell. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: la setmana passada, tal com vostès ens varen 
plantejar a la Comissió Informativa, vam comentar que ens abstindríem per la senzilla 
raó que creiem que aprovant aquesta modificació en aquest Consell hi podria haver 
representada part de la societat civil que, reitero, té certa sensibilitat o certa 
especialitat en el món en aquest cas dels museus com és per exemple el Centre 
d’estudis martorellencs; jo crec que perdrem un valor no afegint-hi aquesta gent en els 
consells que total són els experts de la nostra població en aquests temes, és una 
llàstima no aprofitar-ho, per això el nostre grup es posicionarà amb una abstenció.  
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: tant en aquest punt com en el següent votarem a 
favor tenint en compte que de fet aquesta va ser una proposta que es va parlar en el 
seu moment i s’ha recollit i per tant la recolzarem. En qualsevol cas, com ja vam 
manifestar a la Comissió, també ens sembla bé aquesta proposta que fan des 
d’Esquerra Republicana i jo crec que valdria la pena poder seure i valorar-la. Ara 
evidentment estem aprovant ja aquest reglament i es posa en marxa, però entenc que 
són propostes de millora plenes de sentit comú i que segurament tots podem entendre 
que són raonables i que les podem incloure; per tant votarem a favor però manifestem 
que estem d’acord amb aquesta proposta per incloure-la en un futur. 
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-La Regidora Sra. MARIA HINOJO diu: jo crec que sempre han estat representants 
polítics i tècnics els que han format els consells, no obstant recollim aquesta proposta 
i, com ha dit el Sr. Gómez, es mirarà de tenir en compte. Però sí el que hem de fer és 
posar en marxa el Consell, lògicament el de Vicenç Ros sí que ja estava posat en 
marxa però tenim el Muxart, espai d’art, que encara no s’ha pogut posar en marxa 
degut a tot això. 
 
-Sotmesa la proposta de referència a votació, l’Ajuntament Ple, per 20 vots a favor i                
1 abstenció formulada pel senyor ADOLF BARGUÉS I ASTÚRIAS, acorda: 
 

I.- En el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 117, de data 16 de maig de 
2009, es va publicar el text íntegre del Reglament de règim intern del Consell del 
Museu Municipal Vicenç Ros, que va entrar en vigor el 16 de juny de 2009. 
 

L’article 4.1. d’aquest Reglament estableix: 
“El Consell del Museu Municipal Vicenç Ros és integrat per:  
a) El president o presidenta, que és l'alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Martorell. 
b) El regidor o regidora de Cultura de l’Ajuntament de Martorell. 
c) Un regidor o regidora en representació dels grups municipals de l’oposició. 
d) El tècnic o tècnica de museus de l’Ajuntament de Martorell. 
e) Tres persones en representació dels hereus del Sr. Vicenç Ros Batllevell, 
designades entre aquests i que han de ser majors d’edat amb capacitat jurídica i 
d’obrar.” 
 

II.- Com és sabut, les àrees de govern en què s’organitza l’Ajuntament i la 
denominació de cada regidoria varien a l’inici de cada mandat. Per aquest motiu, no és 
convenient que en un reglament els integrants d’un òrgan, com és el cas d’un consell, 
estiguin vinculats a la denominació concreta d’una regidoria. 
 
III.- De conformitat amb l’article 4, lletra a) dels estatuts del Patronat municipal de 
serveis d’atenció a les persones de Martorell, una de les finalitats d’aquest Patronat és 
la de gestionar i prestar, en tots els seus aspectes, el servei públic local de cultura. I, 
d’acord amb la lletra e) del mateix article, altra de les finalitats del Patronat és la de 
gestionar tots els equipaments i les instal·lacions municipals adscrits als serveis 
municipals que hi presta. També s’ha de tenir en compte la lletra g) del referit article, 
que enumera com una de les finalitats del Patronat la d’elaborar i proposar l’aprovació 
dels reglaments de règim i funcionament intern dels centres i equipaments que en 
depenen. 
 
IV.- Per resolució núm. 321/2011, de 13 de setembre, de la presidència del Patronat 
municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell, es va crear una comissió 
d’estudi encarregada de redactar la modificació de l’article 4.1. del Reglament de règim 
intern del Consell del Museu Municipal Vicenç Ros. 
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En compliment d’aquest mandat, la comissió d’estudi en reunió celebrada el dia 26 de 
setembre de 2011 va aprovar el projecte de l’esmentada modificació reglamentària. 
 
V.- El consell rector del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell, en sessió celebrada el dia 10 d’octubre de 2011, va aprovar proposar al ple 
de l’Ajuntament de Martorell l’aprovació de la modificació de l’article 4.1. del 
Reglament de règim intern del Consell del Museu Municipal Vicenç Ros. 
 
VI.- La tramitació de l’aprovació d’aquesta modificació reglamentària s’ha de regir pel 
que estableixen els articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 
178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 60 a 66 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. De conformitat amb aquests 
preceptes, el procediment ha de ser el següent: 
a) Aprovació inicial del ple. 
b) Informació pública (mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el  Butlletí Oficial 
de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en els taulers d’anuncis de la Corporació i de la plana web 
www.martorell.cat) i audiència als interessats, pel termini mínim de trenta dies hàbils, 
per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
d) Tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de quinze dies, de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació reglamentària 
i de la còpia íntegra i fefaent d’aquesta. 
e) Finalment, la modificació reglamentària s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província i no entrarà en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el seu text i 
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 
reguladora de les bases del règim local. Igualment, s’ha de publicar en el butlletí 
informatiu local, en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
 

        Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’article 4.1. del Reglament de règim 
intern del Consell del Museu Municipal Vicenç Ros, el contingut de la qual és el 
següent: 
 

L’article 4.1. del Reglament de règim intern del Consell del Museu Municipal Vicenç 
Ros passa a tenir el següent redactat: 
“El Consell del Museu Municipal Vicenç Ros és integrat per:  
a) El president o presidenta, que és l'alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Martorell. 
b) Quatre regidors o regidores de l’Ajuntament de Martorell, designats per l’alcalde o 
l’alcaldessa. Un d’aquests regidors s’haurà de designar entre els regidors dels grups 
municipals de l’oposició. 
c) El tècnic o tècnica de museus de l’Ajuntament de Martorell. 

http://www.martorell.cat/
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d) Tres persones en representació dels hereus del Sr. Vicenç Ros Batllevell, 
designades entre aquests i que han de ser majors d’edat amb capacitat jurídica i 
d’obrar.” 
 
        Segon: Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de la 
modificació reglamentària pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i als 
taulers d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat . El 
termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials suara esmentades. 
 
        Tercer: Concedir, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència al 
senyor Vicenç Ros Olivé, al senyor Manuel Coll Ros i a la senyora Ada Ros Estelrich, 
per tal que durant el termini de trenta dies hàbils puguin examinar l’expedient i, si 
s’escau, formular al·legacions, reclamacions o suggeriments.  
 
        Quart: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
dintre del termini d’informació pública i d’audiència, la modificació reglamentària que 
ara s’aprova inicialment  restarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior. 
 
      7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4.1. DEL REGLAMENT DE 
RÈGIM INTERN DEL CONSELL DEL MUXART, ESPAI D’ART I CREACIÓ 
CONTEMPORANIS. 

 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 10 d’octubre de 2011. 

 
-La Regidora Sra. MARIA HINOJO diu: jo crec que ja està explicat amb l’anterior, és 
exactament igual, i el que portem és la modificació dels components d’aquell Consell 
Muxart, espai d’art. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: exactament el mateix posicionament que amb 
l’anterior i aquí potser encara més frisança doncs a un espai d’art i creació 
contemporani, crec que obre, hi ha tot un eix per treballar juntament amb la Fundació 
Pujols d’àmbit literari, musical, no només d’arts pictòriques o escultòriques. 
 
-La Regidora Sra. MARIA HINOJO diu: bé, estic molt contenta que digui això perquè 
de fet ja s’han iniciat coses conjuntament, com vostè sap ara acabem d’inaugurar una 
exposició que ve precisament de la Fundació Francesc Pujols, que és les arts i els 
artistes i ha estat una col·laboració conjunta amb l’espai i l’Ajuntament de Martorell i la 
Fundació Francesc Pujols, no cal que sigui amb aquest Consell perquè tinguem clar 
cap a quin camí de les arts escèniques o de les arts visuals tenim en compte; recollim 
aquesta sensibilitat d’aquest equipament que tenim al costat també i que podem 
col·laborar. 
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-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 20 vots a favor i 1 abstenció 
formulada pel senyor ADOLF BARGÚES I ASTÚRIAS, acorda: 

 
I.- En el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 23 de juny de 2011 es va 
publicar el Reglament de règim intern del Consell del “Muxart. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis”, que va entrar en vigor el 23 de juliol de 2011. 
 
L’article 4.1 de l’esmentat Reglament estableix: 
“El Consell del “Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis” és integrat per:  
a) L'alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Martorell. 
b) El regidor o regidora de l’Ajuntament de Martorell amb competències delegades en 
matèria de cultura. 
c) Tres regidors o regidores de l’Ajuntament de Martorell, designats per l’alcalde o 
l’alcaldessa. En cas que hi hagués algun grup o alguns grups municipals a l’oposició, 
un d’aquests regidors s’haurà de designar entre els regidors de l’oposició. 
d) El director o directora del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de 
Martorell.  
e) Un tècnic o tècnica de l’àmbit cultural designat per l’alcalde o alcaldessa. 
f) El Sr. Jaume Muxart i Domènech o persona en qui delegui. 
g) Quatre persones designades pel Sr. Jaume Muxart i Domènech.” 
 
II.- Com és sabut, les àrees de govern en què s’organitza l’Ajuntament i la 
denominació de cada regidoria varien a l’inici de cada mandat. Per aquest motiu, no és 
convenient que en un reglament els integrants d’un òrgan, com és el cas d’un consell, 
estiguin vinculats a la denominació concreta d’una regidoria. 
 
III.- De conformitat amb l’article 4, lletra a) dels estatuts del Patronat municipal de 
serveis d’atenció a les persones de Martorell, una de les finalitats d’aquest Patronat és 
la de gestionar i prestar, en tots els seus aspectes, el servei públic local de cultura. I, 
d’acord amb la lletra e) del mateix article, altra de les finalitats del Patronat és la de 
gestionar tots els equipaments i les instal·lacions municipals adscrits als serveis 
municipals que hi presta. També s’ha de tenir en compte la lletra g) del referit article, 
que enumera com una de les finalitats del Patronat la d’elaborar i proposar l’aprovació 
dels reglaments de règim i funcionament intern dels centres i equipaments que en 
depenen. 
 
IV.- Per resolució núm. 321/2011, de 13 de setembre, de la presidència del Patronat 
municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell, es va crear una comissió 
d’estudi encarregada de redactar la modificació de l’article 4.1. del Reglament de règim 
intern del Consell del “Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis”. 
 
En compliment d’aquest mandat, la comissió d’estudi en reunió celebrada el dia 26 de 
setembre de 2011 va aprovar el projecte de l’esmentada modificació reglamentària. 
 
V.- El consell rector del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell, en sessió celebrada el dia 10 d’octubre de 2011, va aprovar proposar al ple 
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de l’Ajuntament de Martorell l’aprovació de la modificació de l’article 4.1. del 
Reglament de règim intern del Consell del “Muxart. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis”. 
 
VI.- La tramitació de l’aprovació d’aquesta modificació reglamentària s’ha de regir pel 
que estableixen els articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 
178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 60 a 66 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. De conformitat amb aquests 
preceptes, el procediment ha de ser el següent: 
a) Aprovació inicial del ple. 
b) Informació pública (mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el  Butlletí Oficial 
de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en els taulers d’anuncis de la Corporació i de la plana web 
www.martorell.cat) i audiència als interessats, pel termini mínim de trenta dies hàbils, 
per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
d) Tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de quinze dies, de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació reglamentària 
i de la còpia íntegra i fefaent d’aquesta. 
e) Finalment, la modificació reglamentària s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província i no entrarà en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el seu text i 
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 
reguladora de les bases del règim local. Igualment, s’ha de publicar en el butlletí 
informatiu local, en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
 

          Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’article 4.1. del Reglament de 
règim intern del Consell del “Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis”, el contingut 
de la qual és el següent: 
 
L’article 4.1 del Reglament de règim intern del Consell del “Muxart. Espai d’Art i 
Creació Contemporanis” passa a tenir el següent redactat: 
“El Consell del “Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis” és integrat per:  
a) L'alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Martorell. 
b) Quatre regidors o regidores de l’Ajuntament de Martorell, designats per l’alcalde o 
l’alcaldessa. Un d’aquests regidors s’haurà de designar entre els regidors dels grups 
municipals de l’oposició. 
c) El director o directora del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de 
Martorell.  
d) Un tècnic o tècnica de l’àmbit cultural designat per l’alcalde o alcaldessa. 
e) El Sr. Jaume Muxart i Domènech o persona en qui delegui. 
f) Quatre persones designades pel Sr. Jaume Muxart i Domènech.”  
 

http://www.martorell.cat/
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        Segon: Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de la 
modificació reglamentària pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i als 
taulers d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat . El 
termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials suara esmentades. 
 
         Tercer: Concedir, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència al Sr. 
Jaume Muxart i Domènech, per tal que durant el termini de trenta dies hàbils pugui 
examinar l’expedient i, si s’escau, formular al·legacions, reclamacions o suggeriments.  
 
        Quart: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
dintre del termini d’informació pública i d’audiència, la modificació reglamentària que 
ara s’aprova inicialment  restarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior. 
 

 
PUNT D’URGÈNCIA: 

     
-El Sr. ALCALDE diu: hi ha, com saben, un punt d’urgència que és:  
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, PER AL SOSTENIMENT 
DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ 
INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011, I 
D’ACCEPTACIÓ DE LA CORRESPONENT SUBVENCIÓ. 
 
El motiu de la urgència és que s’ha d’aprovar el conveni en els terminis i no ens dóna 
temps en el proper Ple de presentar-la, per tant se’ls hi va fer arribar i en primer lloc 
votarem la urgència. 
 
- Sotmesa la seva urgència a votació, aquesta resulta acceptada per unanimitat 
dels assistents. 
 
     8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, PER AL SOSTENIMENT 
DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011, I 
D’ACCEPTACIÓ DE LA CORRESPONENT SUBVENCIÓ. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest punt de l’ordre del dia es tracta 
d’acceptar la subvenció, que ens ve de la Generalitat, per a les llars d’infants que ens 
ve de la Generalitat; en aquest cas ens assignen 1.600 euros per a cada alumne 

http://www.martorell.cat/


 29 

equivalent, per alumne equivalent ja entenen vostès que és l’alumne amb jornada 
sencera. Per tant el que portem a aprovació és l’import de 569.600 euros que és la 
subvenció que rebrem aquest any. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: de fet el posicionament és similar al que hem 
manifestat amb el cas de l’Escola de música, votarem a favor d’acceptar aquesta 
subvenció però sí posar de manifest que aquesta retallada crec que és de l’11% 
aproximadament i que també, com deia en el punt anterior, ens agradaria saber, en 
aquest cas des del patronat, com es planteja aplicar aquesta reducció d’ingressos amb 
la gestió dels serveis. D’altra banda també volíem aprofitar el punt per demanar-los, 
com altres anys després del primer contacte que tenim per conèixer la matriculació, la 
preinscripció que hi ha hagut en el curs, normalment altres anys després ens tornen a 
passar la informació de com ha quedat definitivament tota la matriculació; aquest any, 
si no recordo malament, em sembla que no ho hem rebut i sí que els hi agrairíem que 
ens ho passessin, crec que són totes les dades que necessitem també veure com ha 
quedat la matriculació i veure aquesta retallada que ve del Govern de la Generalitat 
per valorar com s’aplica i com afecta a la ciutadania de Martorell. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: aquest punt és molt semblant a l’anterior, l’anterior 
era sobre l’Escola de música i en aquest cas és sobre l’escola infantil o les guarderies; 
si abans parlàvem d’un 24% en aquest cas és d’un 11%. Igualment també és un punt 
on s’aprova el conveni i on s’aprova l’acceptació de la corresponent subvenció, per 
descomptat no podem estar en contra d’una acceptació d’una subvenció, però sí 
estem en contra d’aquest conveni. Aquest conveni igual que l’anterior augmentarà 
encara molt més el dèficit local i l’impacte també que tindrà sobre les famílies doncs 
també serà proporcionalment important, la nostra posició serà d’abstenció igual que en 
el punt anterior. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: aquests punts de les subvencions que 
rebem evidentment que ens agrada a tots votar-hi a favor perquè són diners que ens 
entren; de totes maneres aquesta “muletilla” que li van posant vostès que si retalles 
més o retalles menys, a mi em fa molta gràcia venint precisament d’aquells grups que 
han estirat més el braç que la màniga quan estaven governant a Catalunya, em fa 
molta gràcia això, com si no anés amb vostès aquesta historia, quan tothom sap, 
tothom ho sap eh que hi ha una causa de tot això. La causa és estirar més el braç que 
la màniga, i amb més motiu encara en el partit dels Socialistes que si precisament la 
Generalitat té la situació que té gràcies a la seva gestió, a més s’ajunta amb que 
gràcies a la gestió a tota la resta del país, a tota la resta d’Espanya, els ingressos tant 
per a l’ajuntament, que tots vostès ho coneixen, com per a la Generalitat han baixat 
substancialment, per tant em fa molta gràcia que vagin posant aquesta “coletilla” com 
si: “miri jo em rento les mans, jo no en sé res de tot això”; quan els verdaders 
culpables de tot això són vostès. 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: a mi gràcia no me’n fa en tot cas em preocupa 
que estiguem patint aquesta situació, aquestes retallades que venen del govern de la 
Generalitat, i en qualsevol cas podem estar discutint moltes hores sobre els orígens o 
també sobre què està aplicant el govern de la Generalitat actualment sobre aquestes 
retallades, però el que sí que sabem segur és que qui està patint aquestes retallades 



 30 

no és tothom, són en aquest cas les llars d’infants, les escoles de música, els 
perceptors de la PIRMI, les residències de gent gran, de discapacitats; però en canvi 
els hi treuen els impostos als més rics, no volen aplicar, com dèiem abans per 
exemple, aquesta progressivitat fiscal perquè pagui més qui més té i no al revés. Per 
tant podem parlar de causes, podem parlar de la situació econòmica que tenim a 
Catalunya, a l’Estat, a Europa i al món, però també podem parlar de com s’està 
actuant per solventar aquesta situació. Evidentment Convergència i Unió que és qui 
governa la Generalitat de Catalunya aplica unes polítiques evidentment destinades als 
seus, en aquest cas els que més tenen, i nosaltres el que demanem és una altra 
manera de gestionar aquestes retallades, perquè a la gent que més té també els hi 
estan retallant, estan pagant menys del que pagaven abans. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: el Sr. Regidor d’hisenda doncs sempre dóna la 
culpa al govern anterior i que quan es tracta de Serveis socials o de millores socials 
em sembla que qui es passa, qui surt de la màniga és ell perquè realment ell com 
economista sap de sobres que precisament aquesta crisi que està passant no és per 
culpa precisament de les classes més baixes o de les classes humils. 
El perdonar l’impost de successions a les grans fortunes i a les rendes més altes es va 
perdre una quantitat de diners per recollir la Generalitat que ara per descomptat ho ha 
de carregar a sobre doncs qui més feble és i l’impacte sobre les famílies és molt 
important. 
Estant dient tota una successió de tisorades seguides: el PIRMI; quasi un 24%, com 
hem vist abans, a l’escola de música; una retallada a l’hospital de Martorell, i això tot 
s’amaga amb que abans s’havia estirat més el braç que la màniga, cosa que és 
completament falsa. En aquest cas realment sí que veiem que les tisorades estan 
afectant a les classes més humils i, per descomptat, amb això no hi podem pas estar 
d’acord. Ja ho he dit abans, amb un punt que és doble, que per una part és una 
aprovació d’un conveni i per altra part és acceptació d’una subvenció, no hi podem pas 
votar en contra acceptem aquesta subvenció, però realment no estem a favor que 
s’aprovi aquest conveni amb aquestes condicions. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: per tant el tripartit no té cap culpa de res 
segons les seves paraules, tot ve de fora, el tripartit no té cap culpa de res. El tripartit 
no té cap culpa que de l’any 2007 a l’any 2010 la despesa de la Generalitat es 
multipliqués per 2,3, un 230%, no un 24, no un 11, un 230%; no en tenen cap culpa 
vostès, com a partit, no parlo personalment, evidentment que no en deuen tenir cap 
culpa però com a partit, multiplicat per 2,3. Si l’increment de despeses no hagués estat 
el que va estar, segur que ara les subvencions no es disminuirien tant com s’han de 
disminuir, seguríssim. Si la Generalitat avui té un deute de 54.000 milions d’euros, que 
tots vostès coneixen, tots vostès coneixen, és gràcies a la gestió d’Iniciativa per 
Catalunya Verds i del partit dels Socialistes de Catalunya, gràcies a vostès; i 
concretament quan parlem d’Iniciativa per Catalunya Verds, els d’Iniciativa per 
Catalunya Verds tenen una cosa molt concreta, només l’ACA 1.800 milions d’euros de 
dèficit, que és el que li van deixar, vinga gestioneu, gestioneu. Què van gestionar?. Si 
no van gestionar res, res, de res, de res; 1.800 milions d’euros només l’ACA amb un 
període de 7 anys, si és que això és una brutalitat, això no hi ha país que ho aguanti, 
no hi ha país que ho aguanti, i ara tots vostès: no, no, són els de fora, nosaltres no 
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tenim res que veure. Mentida, mentida, l’increment del 230% és un increment brutal 
que no ha tingut cap altre país del món. 
Per què creuen vostès, per poca idea que tinc d’economia eh, per què creuen vostès 
que un mes abans de les eleccions treuen una emissió de bons per als particulars?. 
Per què creuen que ho va fer això el partit socialista, el tripartit?. Per què creuen que 
ho va fer?. No ho saben?. Jo crec que ho haurien de saber, per la posició que ocupen 
ho haurien de saber. Si fan una emissió de bons precisament és perquè no troben cap 
altre medi de finançar-se i han de fer-ho d’aquesta manera, el que detecta una situació 
financera econòmica de la Generalitat de crisis total, i ara entren uns altres que volen 
arreglar-ho i ara estem aquí: jo sí que voto a favor de la subvenció però compte que 
ens estan. Escolti’m, per favor, assumeixin cadascú la seva responsabilitat, que la 
tenen. 
Aquest dèficit tan important, aquest deute que té tan important la Generalitat sap quant 
representa cada, aquesta és una xifra que ha sortit, que ha sortit a la premsa, cada dia 
quants interessos ha de pagar la Generalitat?. Interessos eh, no devolució de capital 
ja, interessos pel deute on l’han deixat vostès. Cada dia del món, cada dia ha de pagar 
1.000 milions de pessetes, cada dia, cada dia, cada dia la Generalitat ha de pagar 
1.000 milions de pessetes gràcies a la gestió fantàstica del tripartit, gràcia a això, i ara 
quan comencen a intentar posar ordre al desordre que van deixar vostès, i n’hi ha molt 
més del que li estic dient, venen aquí hi ha de posar la “coletilla” aquella, haguéssim 
anat la mar de bé tot el Ple, però no es pot deixar passar les coses que vostès diuen 
quan vostès són plenament els responsables; i ja fent un “alarde” de demagògia 
aleshores parlen que seran bàsicament les classes baixes, que no sé què entenen 
vostès per classes baixes, les que patiran tot això. No, ho patirà tothom, si ho patirà 
tothom gràcies a vostès, ho patirà tothom gràcies a vostès. 
Per tant no calia tenir aquest tipus de discussió en aquests moments, però ja que 
vostès tenen la intenció de deixar-ho caure, doncs jo els hi explico als que ens 
escolten que els verdaders culpables són vostès. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 17 vots a favor i 4 abstencions 
formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD i LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, acorda: 
 
I.- En data 13 d’octubre de 2011 s’ha rebut el conveni a subscriure entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Martorell, per al sosteniment del funcionament de 
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 
2010-2011. Mitjançant aquest conveni s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de 
Martorell destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei 
d’ensenyament, per un import de 569.600,00 euros. L’activitat que se subvenciona és 
l’escolarització corresponent al curs escolar 2010-2011, a raó de 1.600,00 euros per 
alumne equivalent, d’acord amb el següent detall: 
 
Centre                                                                    Alumnes Equivalents             Import €                                              
08061491 Llar d’infants Les Torretes                              124                             198.400,00 
08045707 Llar d’infants Municipal                                     46                               73.600,00 
08063667 Llar d’infants Riu de Sons                                 74                             118.400,00 
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08059214 Llar d’infants Municipal de Martorell               112                              179.200,00 
 

II.- A la clàusula tercera de l’esmentat conveni s’exigeix que, abans del 15 de 
novembre de 2011, es presenti, entre d’altres documents, acord del ple de la 
corporació local pel qual s’accepta la subvenció. I, la propera sessió ordinària del ple 
de la corporació tindrà lloc el dia 21 de novembre de 2011, fet que justifica la urgència 
d’aprovar el conveni i acceptar la subvenció en la sessió plenària ordinària del mes 
d’octubre d’enguany. 
 
        Primer: Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Martorell, per al 
sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil 
de titularitat municipal per al curs 2010-2011. El text d’aquest conveni és el que figura 
a l’expedient. 
 
        Segon: Acceptar la subvenció per import de 569.600,00 euros concedida a 
l’Ajuntament de Martorell en la clàusula primera del referit conveni, destinada a 
minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d’ensenyament. L’activitat que 
se subvenciona és l’escolarització corresponent al curs escolar 2010-2011, a raó de 
1.600,00 euros per alumne equivalent, d’acord amb el següent detall: 
 
Centre                                                                  Alumnes Equivalents                   Import €                                              
08061491 Llar d’infants Les Torretes                              124                                 198.400,00 
08045707 Llar d’infants Municipal                                     46                                   73.600,00 
08063667 Llar d’infants Riu de Sons                                 74                                118.400,00 
08059214 Llar d’infants Municipal de Martorell               112                                 179.200,00 

 
        Tercer: Trametre certificat d’aquest acord, juntament amb la restant 
documentació,   al Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics de la 
Direcció General de Centres Públics, Departament d’Ensenyament. 
 
        Quart: Notificar el present acord als departaments municipals d’intervenció i 
tresoreria, així com a la direcció i al servei d’ensenyament del Patronat Municipal de 
Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. 
 

II.- PART DE CONTROL 
 
A.  DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
 Es dóna compte d’una relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 01.09.2011 i fins 
el dia 08.10.2011, en compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 
2586/87, de 28 de novembre. 
 
B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
 No n’hi ha. 
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C. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2011, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA 
SITUACIÓ, CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2011.   
 
 Es dóna compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General 
de l’Ajuntament de 2011, i del moviment de la Tresoreria (per operaciones 
pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al tercer 
trimestre de l’exercici de 2011. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: m’agradaria Sr. Casasayas que veient la 
sinopsi de l’evolució del pressupost de l’ajuntament de l’any 2011 fins al mes de 
setembre, en aquest punt de la part de control, donar compte d’aquesta execució de 
pressupostos, sorprèn doncs les modificacions de la previsió inicial d’un pressupost de 
29 milions i amb una previsió definitiva de 35 milions, amb un GAP, amb un diferencial 
d’un 20% d’aquests 6 milions. Evidentment m’agradaria que això se’ns pogués 
il·lustrar, però no només a la gent que formem part del consistori sinó fins l’últim 
ciutadà, perquè sinó podria semblar que vostès abans de les eleccions quan van fer 
florir aquest poble, quan van fer florir Martorell, totes aquestes variacions van ser 
degudes a aquesta despesa. Ens ha arribat que hi ha queixes de proveïdors, que a 
molts se’ls ignora, a altres se’ls hi està dient que si us plau que ajornin, se’ls hi 
demana que explícitament ajornin les dades de venciment de les factures o que facin 
factures noves, i això em sabria molt greu, em doldria que havent-hi una llei de 
morositat aprovada al Congrés dels diputats, i recolzada precisament pel grup de 
Convergència i Unió, fóssim un ajuntament, un consistori on incomplíssim la Llei de 
morositat; aquí l’única veritat o on podem rascar aquestes queixes si són certes o no, i 
ho farem, serà comprovant el llibre de major els apunts contables referits a això. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: hi ha dues parts del que ens ha dit vostè. La 
primera és una part que jo crec que qualsevol que hagi escoltat el Ple durant els últims 
8 anys ja ho deu saber, menys vostè que no els deuria ni escoltar, perquè la primera 
part de dir: escolti’m com és que hi ha 6 milions d’euros posats més que el pressupost 
inicial?. Doncs pel funcionament de l’ajuntament això cada any és així; hi ha una sèrie 
de despeses que estan projectades, que estan adjudicades i que no estan acabades, 
que estan dintre del funcionament del pressupost, fan que tu no puguis imputar la 
despesa a l’any anterior i hagis de traslladar-ho a aquest any, això, baja, ens hem 
discutit aquí anys i anys explicant això, quan vostès governaven, quan governàvem 
nosaltres i sempre, sempre, sempre succeeix el mateix, perquè entendrà que una 
obra, per gran que sigui, que es comença un any no té perquè acabar-se aquell any 
sinó que es pot acabar l’any següent, i d’això en tenim mostres tremendes aquí 
l’ajuntament. Per tant és una pregunta que algun dia si vol li explicaré com funciona 
l’ajuntament perquè veig que, almenys des del punt de vista d’hisenda, no en té ni 
idea, però ni idea, però ni d’haver-ne sentit a parlar perquè aquesta és la pregunta 
bàsica. A més dintre d’aquestes modificacions hi ha algunes partides que també 
sempre ens alegrem de tenir, que són subvencions que rebem a través de l’any i que 
tenen aquest moviment; s’incorporen com a modificació als ingressos i com a 
modificació a les despeses, i aquestes si vostès mateixos voten a favor perquè són 
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diners que ens arriben, per tant em fa unes preguntes que escolti’m ja quedarem algun 
dia i ja li explicaré perquè una vegada més parlar així és quedar molt, molt retratat. 
En segon lloc el tema de la situació financera, la situació financera de l’ajuntament no 
cal que li diguin els proveïdors, tots els ajuntaments d’Espanya, tots, estan en una 
situació de tensions de tresoreria, tots. Per què?. També ho hauria de saber, els tributs 
de l’Estat, que són els diners que des de Madrid venen cap aquí a tots els 
ajuntaments, aquests tributs de l’Estat, que és el que els esmentava abans, i surt dia si 
i dia també a la premsa, li diuen: ens hem equivocat. Precisament el líder d’Esquerra 
Republicana va sortir dient-ho això i ara vostè m’ho pregunta, va sortir dient: aquests 
diners que són, perquè s’han equivocat de comptar els de Madrid ara ens els fan 
tornar. Què es pensa que només els hi passa als ajuntaments d’Esquerra 
Republicana?. Els hi ha passat a tots els ajuntaments d’Espanya. Entre altres coses 
aquest any ens ha arribat una devolució que haurem de fer de 600.000 euros, i l’any 
passat una altra de “otro tanto”, per tant això ja són diners que no entren, a part ja ens 
els rebaixen. Si a més de no entrar, entren tard i malament, tant els de l’Estat com els 
de la Generalitat entren tard i malament, hi ha tensions de tresoreria, i les tensions de 
tresoreria fan que dintre dels terminis de pagament habituals de l’ajuntament hàgim de 
pagar una mica més tard, una mica més tard del que es feia abans. Què passa ara?. 
Que les empreses també estan penjades i ara, el que abans era una cosa més o 
menys assumible, ara hi ha gent que desgraciadament pateix molt més, truca més 
sovint i intentem solucionar els problemes que hi ha, però això passa a tot Espanya, és 
una roda que si el primer no paga al segon, el segon no pagarà al tercer, el tercer no 
pagarà al quart, doncs va fent la roda. On comença aquesta roda?. Comença, ja ho 
sabem tots on comença, per tant tensions de tresoreria l’Ajuntament de Martorell en té 
igual que tots els ajuntaments d’Espanya, però dintre dels ajuntaments, no sé si ens ho 
ha sentit dir, hi ha ajuntaments que estan malament, n’hi ha que estan molt malament i 
n’hi ha que estan per tancar, nosaltres encara estem al primer grup, estem malament 
però ho estem intentant arreglar i jo crec que veient com ha funcionat el pressupost 
fins al mes de setembre podrem tancar l’any sense tenir dèficit pressupostari, però 
està així així la cosa, estem en el zero. 
 
 
D. INTERPEL.LACIONS. 
 
  No h’hi ha. 
 

E. PREGUNTES. 
 
Preguntes “in voce” pendents del Ple de 19/9/2011 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: després d’assistir aquest estiu a la inauguració 
d’un equipament esperat per tota la població com era l’Ateneu martorellenc del barri de 
Can Carreras, el que volia preguntar és si teníeu previst com equip de govern algun 
model de gestió, sigui privat, mixt, de concessió o consorci, per arrencar d’una vegada 
ja aquest equipament. Dispenseu que no hagi fet esment a aquesta pregunta, pensava 
que això ho fèieu per escrit i es tornava, dispenseu l’errada. 
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-El Sr. ALCALDE diu: de sempre quan es fa una pregunta “in voce” es contesta “in 
voce” al Ple següent. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: no tornarà a passar, qui té boca s’equivoca. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: quan governem nosaltres i quan governaven vostès. 
 
-La Regidora Sra. CRISTINA DALMAU diu: com vostè sap Sr. Adolf, l’Ateneu de 
Martorell té una dilatada historia, la rehabilitació de l’edifici també ja té uns quants anys 
d’historia, concretament des de l’any 2002. La rehabilitació s’havia de dur a terme 
durant la legislatura 2003/2007 que, per cert, és la legislatura en la que el seu grup 
municipal formava part de l’equip de govern tripartit, període en el que malauradament 
no se li va donar ni l’empenta definitiva, ni l’execució d’obres, ni, per cert, la definició 
de model de gestió. No ha estat fins la legislatura passada que se li ha donat 
l’empenta definitiva i s’han executat les obres programades, efectivament el passat 22 
de juliol es va fer la presentació pública de l’equipament emmarcada en les festes del 
barri de Can Carreras, presentació que per cert va estar bastant lluïda. 
Que existeix un model de gestió és evident, i que aquest ha servit d’inspiració per a la 
configuració física de l’equipament es pot veure només visitant l’equipament, però com 
vostè avui ja coneix, no segurament el passat dia 19 de setembre quan va formular 
aquesta pregunta, és que, seguint la planificació marcada, el dia 26 de setembre la 
Comissió de govern del Patronat municipal de servei d’atenció a les persones va 
aprovar el plec de condicions per a la concessió administrativa de diversos espais 
d’aquell equipament, acord del qual es va donar compte al Consell rector del patronat 
celebrat el dia 26 de setembre de 2011, organisme del qual vostè en forma part. Si fa 
una lectura de l’esmentat document vostè conclourà que aquest equip de govern no 
només té un model de gestió pel referit equipament, sinó que a més a més està 
complint amb els tràmits preceptius per al seu desplegament. 
 
-La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA diu: la meva pregunta anava dirigida a 
que m’havien comentat alguns membres d’associacions de veïns que encara no 
havien rebut les subvencions, les quals havien vingut rebent als voltants del mes de 
juliol, i la pregunta que jo traslladava era que més o menys quan rebrien les 
subvencions o quan les farien arribar a les associacions de veïns. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS ESTEVE diu: Sra. Parera vostè fa una pregunta, parla de 
manera molt genèrica que s’ha reunit o ha parlat amb diferents membres 
d’associacions de veïns i, per tant, deixa entreveure que aquest ajuntament no ha 
pagat les subvencions a les associacions de veïns, i aquest és un tema que ens 
estranya i que voldríem aclarir. De fet de les 10 entitats veïnals amb subvenció 
aprovada s’han fet ja 7 pagaments, concretament a les entitats que van celebrar les 
seves festes veïnals abans de l’estiu, aquestes ja han rebut l’assignació pactada;  de 
les altres 2 han celebrat la seva festa durant el mes de setembre, una d’elles justament 
el cap de setmana del 11. Provablement devia parlar amb les mateixes persones que 
vaig parlar jo perquè van mostrar inquietud per aquest fet, però també em van 
manifestar que no tenien en aquest moment una necessitat peremptòria del cobrament 
de la subvenció. Hi ha hagut una entitat que ha celebrat la festa el dia 11, l’altra 
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justament la va celebrar el cap de setmana anterior al dia que va fer la pregunta, per 
tant era impossible que se li fes el pagament, i la tercera doncs encara no l’ha celebrat. 
Evidentment un cop tinguem les justificacions adients i que sol·licitem, i també amb la 
disponibilitat econòmica, anirem fent el pagament de les 3 úniques subvencions que 
resten, les festes de les quals no fa gairebé ni un mes que s’han celebrat dues d’elles i 
la tercera, ja li he comentat, encara no s’ha fet. 
 
Preguntes escrites 
 
-La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA diu: 
 
PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA DE MARTORELL: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

- Atès que actualment la primera planta de la Casa de Cultura no s’hi fa cap 
activitat. 

 
- Atès que en aquesta primera planta hi havia hagut fa anys una biblioteca 

que recenment s’havia convertit en una aula d’estudis amb un bon 
funcionament. 

 
- Atès que alguns pares d’alumnes de l’escola de música ens han fet saber 

que l’aula d’estudis de que ells disposen a vegades està saturada a causa 
del tancament de l’aula d’estudis abans esmentada. 

 
- Atès que a Martorell hi ha una manca d’espais on les diferentes entitats 

puguin desenvolupar les seves activitats. 
 
 El Grup Municipal del PSC de Martorell PREGUNTA: 
 

- Tenen previst reobrir l’aula d’estudis de la Casa de Cultura? 
 
- A més a més de les activitats que actualment es fan a la Casa de Cultura, 
quins altres usos tenen previst donar-li tenint en compte que hi ha un bon espai 
lliure?. 

 
-La Regidora Sra. CRISTINA DALMAU diu: miri en condicions normals m’hauria de 
limitar a respondre les dues preguntes formulades però com aquestes van precedides 
de 4 atesos, i no vull caure en el parany que es doni per suposat que coincidim amb 
aquestes asseveracions, no em puc estar de comentar-los amb caràcter previ a donar 
resposta als seus 2 interrogants. 
En primer lloc em sap greu que siguin capaços d’afirmar inexactituds, per dir-ho 
suaument, com la que expressen en el seu primer atès: a la primera planta de la Casa 
de cultura no s’hi fa cap activitat; i, a més a més, quedar-se tan amples. Actualment a 
la primera planta de la Casa de cultura estan programats entre d’altres: cursos de 
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català, activitats teatrals, pastorets, taller de cinema, etc. Suposo que l’afirmació és 
producte del seu desconeixement, no pel fet que les entitats i usuaris d’aquests espais 
siguin transparents. 
El seu segon atès evidentment el puc censurar perquè per qualificar de bo o dolent el 
funcionament de quelcom és absolutament subjectiu, per tant ni el qualifico; només 
una dada, un salari a mitja jornada amb un cost “X”, amb una mitjana de 12 usuaris, és 
evident que vostès això ho consideren un bon funcionament i així els ha anat. 
El seu quart atès sembla que no sigui tan assabentat de com està el mon i vulguin 
continuar instal·lant el discurs de: nosaltres més. Potser que s’ho facin mirar. 
Dit això, a la primera pregunta la resposta és: no. Tenim previst obrir l’aula d’estudis de 
la Vila en el seu format anterior, aquest com altres espais i serveis són objecte de 
reflexió i anàlisi per cercar el màxim rendiment social, d’una manera sostenible 
econòmicament, reflexió per cert a la que tots els grups municipals han estat convidats 
i que iniciarem d’aquí dues setmanes. No descartem la possibilitat que aquest espai 
acabi cobrint unes necessitats semblants a les que es van preveure inicialment, però 
amb unes condicions d’utilització diferents; i no és aquesta l’única possibilitat que 
tenim damunt la taula i que, com els he dit abans, compartirem i debatrem amb vostès. 
En relació a la seva segona pregunta a l’espai al qual fa referència, en l’actualitat, com 
ja li he dit abans, s’han programat cursos de català, activitats teatrals, pastorets i un 
taller de cinema. 
 
Preguntes “in voce” 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: faig 3 preguntes, les llegeixo totes, faig 3 
preguntes seguides.  
 
Fa unes setmanes que el govern de la Generalitat va aprovar una modificació de la 
Convocatòria de subvencions a entitats locals per accions formatives per a persones 
en atur. Voldríem saber quina ha estat la sol·licitud o sol·licituds, o les propostes que 
ha fet l’Ajuntament de Martorell en aquesta convocatòria concreta?. 
 
En les darreres setmanes hem estat observant, i així també ens ho han comunicat, 
com la brigada municipal ha retirat determinades pancartes penjades pels carrers, 
però en canvi altres resten col·locades per molt de temps. Voldríem saber si existeixen 
criteris polítics per decidir quines pancartes molesten a la via pública o no?. I si no és 
així, que entenem que és com ha de ser, quins criteris s’utilitzen per retirar-les més 
enllà de les ordenances municipals, evidentment, que són les que manen, ja que no 
totes les pancartes que observem reben el mateix tracte. 
 
En tercer lloc hem vist que amb la posada en marxa del nou curs escolar i amb els 
canvis d’horaris a les diferents escoles públiques del municipi, fruit de la retallada per 
part del Govern de la Generalitat de la sisena hora a la primària, també es van 
modificar els horaris d’algunes activitats esportives que s’ofereixen des del Patronat 
municipal de servei d’atenció a les persones. També hem pogut veure, i així ens ho 
han fet saber, que amb aquests canvis no es va tenir en compte que una de les 
escoles de Martorell mantenia el mateix horari que el curs anterior, finalitzant l’activitat 
com altres anys a les 5 de la tarda. Volíem saber perquè no es van tenir en compte 
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aquests alumnes amb la programació de la temporada, i si se’ls va tenir en compte per 
què no se’ls va informar prèviament dels canvis per poder oferir-los horaris 
alternatius?. 
 
 
-El Sr. ALCALDE diu: li seran respostes en el proper Ple. 
 
 

F. PRECS. 
 
 

-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: jo pregaria al regidor d’Urbanisme, el Sr. 
Xavier Fonollosa, que si us plau ens faci arribar l’informe-memòria de les reparacions 
que es van dur a terme a la piscina d’estiu, ja els hi vaig comentar que a cada plenari 
els hi recordaria, a la pregunta que els hi vam formular la darrera vegada requeríem 
aquesta informació i encara no l’hem rebuda, si són tan amables pregaria que ens la 
fessin arribar. 
 
-La Regidora Sra. MONTSERRAT PARERA diu: jo pregaria a la Sra. Dalmau que no 
faci judicis així a la lleugera perquè en primer lloc ni desconeixement ni mala fe amb la 
pregunta, si l’ha incomodada aquesta pregunta ho sento però nosaltres vetllem perquè 
les coses es facin bé, volem tenir la màxima informació i, per tant, pregaria que em 
passés tota la informació per escrit de tots aquests cursos i de les grans coses que diu 
que actualment s’estan fent en aquesta primera planta però que no hem vist així. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: precisament perquè no ho han vist així li ha explicat que es 
feien. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: pregaria al Sr. Alcalde que, si us plau, a la 
resta de membres del consistori se’ns fes partícips de l’agenda d’actes municipals on 
hi ha intervenció municipal. Aquest mateix prec el vaig fer, abans de portar-lo aquí a la 
taula, a la seva secretària, la Sra. Melet, arran d’uns malentesos el dia 11 de Setembre 
al fossar de Sant Bartomeu, i em sorprèn que des d’aleshores no s’hagi fet 
absolutament res. Totes les comunicacions són les que veig a la premsa escrita o en 
cartells pel carrer i les que abans ja se m’enviaven a casa, tinc per costum com a 
ciutadà d’assistir-hi, i molt més amb la meva condició de representant del grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Martorell de seguir assistint-
hi, però sí que m’agradaria poder disposar d’aquesta agenda, personalment faig 
aquest prec. I això ho trec a col·lació, per fer un segon prec, que quan van aprovar el 
mes de març tot el nomenclàtor de 33 nous espais, racons, carrers, places i jardins 
d’aquí la vila de Martorell, els hi pregaria, si us plau, que facin la senyalització. És 
sorprenent que vagin utilitzant de manera continuada o amb un interès purament 
polític la inauguració continuada de certs espais i, per exemple, l’espai de Martí Flores 
Sáez, el primer alcalde democràtic d’aquesta vila, encara no hi hagi cap placa ficada, 
aquest és el meu prec. 
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-El Sr. ALCALDE diu: evidentment anirem fent les rotulacions a mida de les 
possibilitats, les acabarem fent totes però, com vostè diu molt bé, n’hi ha 33, per tant 
segurament trigarem una mica.  
 
 ===== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 21.14 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 
 


