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12/2012 .  SESSIÓ  ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 15 D’OCTUBRE 
DE 2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 15 d’octubre de 2012,  essent les  20.05 hores, es 
reuneix l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
ordinaria presidida  pel Sr. Alcalde,  SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS,  i   amb 
l'assistència  dels  Regidors senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ 
MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ,  
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER 
GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGENIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME 
TRAMUNT I MONSONET, i per l’Interventor Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ.  
 
Oberta la sessió pel senyor Alcalde, a continuació es passa a l’exàmen dels diferents 
punts de l’ordre del dia, de conformitat amb el detall següent: 
 

       I.- PART RESOLUTIVA 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
17  DE SETEMBRE  DE 2012. 

   
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 17 

de setembre de 2012, 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 2013.  
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 8 d’octubre de 2012. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: portem a aprovació en aquest punt la 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013. Com a criteri general en 
aquestes ordenances hi ha hagut una pujada promig d’un 3,1% que no deixa de ser la 
inflació que s’ha produït des d’agost de 2011 a agost de 2012, és la pujada que a no 
ser que hi hagi coses de caire més important normalment se sol fer, la de la inflació. 
En aquest cas hi ha dos excepcions bastant clares que afecten a molts martorellencs. 
La primera excepció és que l’IBI, que és l’impost que més diners recapta aquest 
ajuntament, en lloc de pujar el 3,1% ha pujat un punt que no és ni tan sols un 1%, un 
punt, ha passat del 1,21 al 1,22; per tant el principal impost que paguem els 
martorellencs i martorellenques pujarà molt menys que la inflació. 
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Quina és l’altra excepció?. L’altra excepció a destacar per la seva importància en la 
recaptació, però que la recaptació és un 10% de la que representa l’IBI, és la de les 
escombraries. El tema de les escombraries que evidentment és un dels serveis 
deficitaris que està donant l’ajuntament, la pujada s’ha fet després de fer un estudi 
econòmic on es demostra que és clarament deficitari, la pujada és d’un 5%, 1,9 punts 
més que la inflació que faríem normalment. Per tant aquestes dues són les excepcions 
dels impostos més grans, la resta pràcticament, molts d’ells pugen el 3,1. 
Altres coses també en general que s’han fet, i després ja entrarem en debat però 
també a destacar, és que en algunes de les ordenances fiscals hem adaptat, sense 
perdre de vista les bonificacions que teníem aprovades com ajuntament, hem adaptat 
la redacció de l’ordenança a la redacció que proposa la Diputació de Barcelona i que 
fan servir molts ajuntaments, per tant no ha deixat de ser una adaptació de 
l’ordenança. Per tant aquests són els trets generals que han fet que proposem variar 
en les ordenances fiscals per aquest any proper, any 2013. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: vistos els darrers increments de l’IVA amb 
estivalitat i alevosia perpetrats pel govern central del partit Popular, o del nostre govern 
de la Generalitat amb la imposició del cànon de l’aigua amb la Llei de pressupostos  
1/2012, de 21 de febrer d’enguany, o de la Llei 5/2012, de 20 de març, la primera amb 
una pujada entre el 3 i el 10%, i la segona de mesures fiscals, financeres i 
administratives sobre les estades en establiments turístics amb un increment del 12%. 
De pujades a part de les estatals hem tingut les de la Generalitat i ara només ens 
faltaven vostès, faltava la hisenda municipal; en lloc de parar el cop i promoure la 
justícia social, i atendre un dels impostos que precisament afecten el dret digne de les 
persones a tenir una vivenda. Nosaltres també, suposo que ja tenen fets els números i 
voldríem que compartissin amb nosaltres quins han estat els ingressos previstos 
d’aquesta pujada, perquè potser veient aquests ingressos veurem que castigar a la 
ciutadania més del que se’ls està castigant potser valdria la pena frenar aquest cop i 
posposar-lo potser per als impostos, per a les ordenances fiscals del proper exercici; el 
nostre vot serà en contra. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: és evident que la pujada que es proposa del 
3,1, que és l’IPC com ha dit el regidor d’hisenda, no seria una pujada molt gran si no 
fos una mica també pel què ha dit abans el representant d’Esquerra Republicana. 
D’altra banda hem de recordar que quan és any electoral municipal aleshores sembla 
ser que no fa falta pujar els impostos en aquest municipi, però bé. Dit això amb el que 
si em volia referir era amb quelcom que ha comentat al final de la seva intervenció el 
regidor d’hisenda referent a que s’han adequat algunes de les nostres ordenances al 
que diu la Diputació de Barcelona. Els he de recordar que en el Ple d’octubre de 2010, 
vaig dos anys enrere, quan vam debatre les modificacions de les ordenances fiscals 
per al 2011, el nostre grup, el grup Popular vam presentar, entre d’altres, una esmena 
en la que instàvem a l’equip de govern de Convergència i Unió a que el redactat dels 
requisits per poder obtenir la bonificació de l’IBI, les famílies nombroses o 
monoparentals, tingués en compte també el valor cadastral, i vostès ens van posar 
totes les excuses hagudes i per haver i ens van rebutjar l’esmena. 
En el Ple de les ordenances fiscals d’enguany, les que vam debatre l’octubre passat 
ara fa un any, aquest regidor va tornar a manifestar una vegada més que seguien 
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considerant que per obtenir aquestes bonificacions, en línia en els casos abans 
esmentats, per justícia social s’havia de tenir en compte el valor cadastral, i la resposta 
textual del Sr. Casasayas va ser: ja són justes i equitatives, diria 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, no cal que em parli del valor 
cadastral és el percentatge de bonificació el que influeix amb l’import que ha de pagar 
cada família. 
Bé, els hi ha costat dos anys donar-se’n compte de que sí que té a veure el valor 
cadastral, ara dos anys després ens donen la raó i que era de justícia voler-lo 
incorporar en aquests casos; per tant com diu el refrany: val més tard que mai, Sr. 
Casasayas.  
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: dilluns de la setmana passada a la 
Comissió els vam fer un parell de propostes, una era aplicar mesures per impulsar 
l’oficina local de l’habitatge amb el tema de l’IBI, i l’altra era pal·liar la situació de les 
persones que són desdonades de casa seva amb una possible bonificació de la plus 
vàlua. Primer que tot els volem agrair la seva eficàcia perquè ens han contestat avui 
mateix que no podia ser, que segons la llei no podia ser. Nosaltres li tornem a 
demanar que considerin sobretot la segona proposta del tema de la plus vàlua, perquè 
hi ha municipis que sí que bonifiquen o subvencionen fins al 98% de la plus vàlua de 
les persones que són desdonades de casa seva; municipis tan variats com Molins de 
Rei o la Seu d’Urgell, municipis de tots colors, els hi preguem que ho treballem perquè 
ens sembla un tema important. 
I d’altra banda li volíem recordar si per fer aquestes ordenances fiscals ha tingut en 
compte un acord de Ple que és la moció per tal de tramitar i impulsar una política de 
tarifació social, que va ser aprovada en el Ple de 19 de desembre de 2011, una moció 
presentada pel nostre grup i el seu, que si vol els acords els hi puc llegir. El segon és: 
crear una comissió mixta amb representants dels diferents grups municipals i tècnics 
de l’ajuntament, que iniciï l’estudi de les possibilitats de l’aplicació a Martorell i 
desenvolupi una proposta concreta de tarifació social aplicable, com a màxim, a partir 
del proper any fiscal 2013. Una vegada més creiem que no han complert amb un acord 
del Ple i no podem votar a favor. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: nosaltres en aquest punt de l’ordre del dia 
hem de manifestar que per regla general veurem positivament que l’increment a la 
majoria de taxes només representi l’IPC, creiem que és una pujada del 3,01 que és el 
que seria una pujada de preus normal, però sí que és cert que hi ha altres taxes que 
no s’ha fet de la mateixa manera, com per exemple la recollida d’escombraries o 
podríem dir el tema de l’IBI que ve forçat d’una decisió del govern central, però que 
també incideix d’una manera més positiva al què seria un increment desitjat. 
Des del partit Socialista creiem que no és moment de traslladar increments en excés 
als ciutadans, ja ho vam veure en els preus públics que hi havia pujades 
desmesurades o pujades per sobre del normal, i totes aquestes taxes són les que 
incideixen d’una manera diguéssim més directa als ciutadans com pot ser l’IBI, com 
l’impost de tracció mecànica, l’IAE, les llicències de taxis, les urbanístiques, el 
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cementiri municipal, el que són les taxes que tenen que veure amb el que seria el 
mercat de les Bòbiles o la Fira, diguéssim, comercial; doncs veiem que no és el 
moment de fer pujades per sobre de l’IPC, motiu suficient perquè nosaltres en aquest 
punt de l’ordre del dia no donem un vot favorable. 
Per altra banda ens hem recordat en diverses ocasions que hem d’anar cap a un tipus 
de fiscalitat més justa, més equitativa, i ja l’any passat volíem que s’introduïssin 
mesures de caràcter de més progressivitat, o tenint en compte temes com pot ser la 
renda, i que veiem que aquest any per exemple encara no s’han recollit i fins i tot, com 
feia menció el company d’Iniciativa per Catalunya, doncs no s’ha consolidat una moció 
que era una declaració d’intencions i amb una voluntat que aquest equip de govern i 
aquest consistori pogués prendre decisions cap aquesta millor redistribució de fiscalitat 
cap als nostres ciutadans. Per tant nosaltres en aquest punt de l’ordre del dia votarem 
en contra, valorem positivament que la majoria de taxes tinguin el 3% aproximadament 
de pujada, sabem que amb el tema de l’IBI hi ha un esforç, hi ha un esforç de no 
posar-ho a nivell d’IPC sinó per sota, però volem manifestar el nostre rebuig a aquesta 
iniciativa de govern central d’intentar corregir el dèficit a partir, diguéssim, de la 
butxaca dels contribuents. Per tant creiem que no podem continuar incidint sobre el 
graó més feble que és el ciutadà, i hem de buscar altres mecanismes que ajudin a fer 
sostenible i corregir dèficits que poden tenir les administracions locals.  
Hi ha una altra cosa que també veiem que no sabem quin resultat tindrà, però l’altre 
dia quan el regidor d’hisenda ho comentava, el tema de l’ocupació de via pública, el 
tema de les terrasses, podem valorar que pot ser just adequar el que seria la taxa al 
tema de la rellevància del carrer, el tema de la dificultat o la permanença de la 
instal·lació a la via pública, però també del comentari que ens vau fer que la tendència 
és anar cap a un preu de mercat que va fixar entorn a 10 euros/m2, que sí que és un 
preu de mercat, però creiem que en aquests moments precisament el nostre comerç el 
que necessita és, diguéssim, un suport, necessita que no anem per aquella direcció, 
intentar, per això estan les institucions públiques per en els moments complicats 
ajudar, i sobretot ajudar amb el tema que creiem que és primordial que és la promoció 
econòmica que pot esdevenir de les activitats ordinàries del comerç, i aquí és on hem 
de recolzar i on hem d’evitar pujar o que vagin en augment del que és habitual, del que 
seria l’IPC. Per tant el nostre vot com hem afirmat serà negatiu, no votarem 
favorablement aquestes taxes i el vot serà en contra. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor, 8 vots en contra 
dels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA i ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, i 2 abstencions dels senyors 
FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO, acorda: 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula els  recursos  dels municipis  
determinant les facultats de les  corporacions  locals pel  seu  establiment,  ordenació  i 
supressió,  així  com  per  a determinar les quotes tributàries i l’aprovació i modificació  
de les ordenances fiscals corresponents. 
 
Aquest Ajuntament té el propòsit d’introduir determinades modificacions a les 
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ordenances fiscals vigents per adaptació a les normes previstes a la legislació vigent i 
les que la pràctica de la gestió realitzada pugui aconsellar. 
 
 
        Prime:. Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances 
fiscals, que imposen, ordenen i regulen impostos i taxes, per a l’any 2013:  
 

 

A) Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles 
 

Article 5è. Bonificacions 
 
Es modifica el punt 2, bonificacions de caràcter potestatiu, en el sentit d’afegir els 
trams de valors cadastrals a tenir en compte per a l’aplicació de la bonificació.   
 
L’esmentat punt 2 restarà amb el següent redactat: 
 
Bonificacions de caràcter potestatiu: 

a) S’estableix una bonificació a 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. 
Els trams de valors cadastrals que determinaran el % de la bonificació seran els 
següents: 
 
 

VALOR CADASTRAL  BONIFICACIÓ 

Fins a 50.000 € 60% 

De 50.001 a 80.000 € 40% 
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De 80.001 a 150.000 € 30% 

A partir de 150.001 € en endavant 20% 

 

 

Article 7è. Tipus de gravamen i quota 
 
Es modifica el punt 2 modificant el tipus de gravamen dels béns urbans (d’acord amb 
l’article 8, tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles, del Reial Decret-Llei 
20/2011, de 30 de desembre i l’article 72.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), i 
s’afegeix un tipus de gravamen pels béns de característiques especials, restant tal i 
com s’indica a continuació:  
   

2. El tipus de gravamen serà: 
 

 Quan es tracti de béns de naturalesa urbana:   1,22%.  

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

 Quan es tracti de béns de característiques especials:  1,30%. 
 
Article 10è, Règim d’ingrés 
 
Es modifica el punt 3, sobre els fraccionaments de rebuts, en el sentit de que on deia: 
“- La segona part es cobrarà els cinc primers dies hàbils del mes d’octubre”, passarà a 
dir: “- La segona part es cobrarà dins dels cinc primers dies hàbils del mes anterior del 
càrrec en compte dels rebuts domiciliats en comptes bancaris”. 

 

 

B) Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica 
 
Es substitueix tot el redactat de l’ordenança pel que es detalla seguidament: 
 
Article 1.- Fet imposable  
 
1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la 
titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, 
sigui quina sigui la seva classe i categoria.  
 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els 
registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest 
impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i 
matrícula turística.  
 
3. No estan subjectes a l’impost:  
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a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu 
model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, 
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.  
 
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega 
útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.  
 
Article 2.- Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.  
 
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a 
l’alta en el registre de contribuents.  
 
Article 3.- Successors i responsables  
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats.  
 
No es transmetran les sancions.  
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents.  
 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 
els correspongui.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.  
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4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles.  
 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 
del seu exercici.  
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal.  
 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret 
de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de 
les sanciones.  
 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de 
la manca de pagament.  
 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària.  
 
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
 
1. Estaran exempts d’aquest impost:  
 
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la 
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.  
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits 
dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva 
extensió i grau.  
 
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus 
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.  
 
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis 
internacionals.  
 
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al 
trasllat de ferits o malalts.  
 
f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no 
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts 
especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o 
incapacitat física.  
 
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 
als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A 
aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició 
legal en grau igual o superior al 33 per 100.  
 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent, així com 
justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una 
manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per 
ell mateix o bé es destinarà al seu transport.  
 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  
 
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius 
que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  
 
h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la 
del conductor.  
 
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció 
Agrícola.  
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2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de 
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les 
característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada 
l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.  
 
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a 
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la 
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els 
requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.  
 
3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents 
acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut 
pugui consultar i verificar telemàticament  les dades declarades i consti el 
consentiment de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 

1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost, aquells vehicles 
amb una antiguitat superior als 25 anys. 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de presentar davant 
l’Ajuntament, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa de l’antiguitat 
del vehicle. 
 

2. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost: 
a) El vehicles elèctrics i bimodals (híbrids). 
b) Els vehicles que utilitzin biocombustibles o gas natural. 

Per poder gaudir d’aquesta bonificació els titulars hauran de sol·licitar-ne la concessió 
acreditant les característiques del vehicle. 
 

Una vegada acordades aquestes bonificacions, s’expedirà document acreditatiu de 
l’acord de la concessió. 
 
Article 6.- Quota tributària  
 
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient del 1,7840 Aquest coeficient 
s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de 
pressupostos generals de l’Estat.  
 
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 
vigents en aquest municipi serà el següent: 
 

Potència i classes de vehicles QUOTA EUROS 

A) Turismes  

De menys de 8 cavalls fiscals 22,51 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 60,80 
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Potència i classes de vehicles QUOTA EUROS 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 128,34 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 155,05 

De 20 cavalls fiscals en endavant 199,81 

B) Autobusos  

De menys de 21 places 148,61 

De 21 a 50 places 211,65 

De més de 50 places 264,57 

C) Camions  

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 75,43 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 148,61 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 211,65 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 264,57 

D) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals 31,52 

De 16 a 25 cavalls fiscals 49,54 

De més de 25 cavalls fiscals 148,61 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica  

De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 31,52 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 49,54 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 148,61 

F) Altres vehicles  

Ciclomotors 7,89 

Motocicletes fins a 125 cc 7,89 

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 13,50 

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 27,03 

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 54,04 

Motocicletes de més de 1.000 cc 108,07 

 

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que 
disposa l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de 
desembre.  
 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes 
de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.  
 
Article 7.- Període impositiu i acreditament de l’impost  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera 
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què es 
produeix aquesta adquisició.  
 
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.  
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3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es 
prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que 
resten per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.  
 
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del 
vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte 
passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des 
de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de 
Trànsit, aquest inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via 
pública per al seu posterior desballestament per l’ajuntament de la imposició, es 
prendrà com a data de la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de 
l’ajuntament. 
 
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la 
imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la 
de la recepció per part de l’ajuntament.  
 
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el 
subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 
4, li correspon percebre.  
 
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es 
dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans 
que finalitzi l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a 
l’exercici següent.  
 
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda no cal 
que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.  
 
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la 
quota de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article.  
 
Article 8.- Règims de declaració i d’ingrés  
 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via 
de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de 
circulació del vehicle. Quan no figuri  aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà  
que la competència de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a  
l’Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti  en el Registre de vehicles. 
 
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de 
manera que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes 
passius presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies 
que es comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons 
el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació 
tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui i 
la seva realització. S’aportarà la documentació acreditativa de la seva compra o 
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modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional 
d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.  
 
3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de 
l’impost resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.  
 
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà 
que el pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació 
a l’imprès de l’autoliquidació.  
 
4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral 
haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any 
anterior a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a 
la Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, 
l’Ajuntament, abans del dia 1 de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els 
rebuts impagats de l’exercici en curs. 
 
Article 9.- Padrons  
 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el 
pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà dins el primer trimestre de 
cada any i en el període de cobrament que fixi l’Ajuntament, que anunciarà per mitjà 
d’edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la 
legislació o que es cregui més adients. En cap cas el període de pagament voluntari 
serà inferior a dos mesos.  
 
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents 
es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.  
 
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de 
Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, 
transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres 
informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.  
 
3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per un termini de vint dies 
comptats des de la data d’inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims 
puguin examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al 
públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i 
produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.  
 
Article 10.- Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a 
terme l’administració delegada.  
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2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de 
Gestió Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota 
resultant de l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics, en 
aquests cas, des de la web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de 
pagament amb les dades de l’autoliquidació. 
 
3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si 
són procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als models de sol·licitud de 
beneficis fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora 
del tribut per consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a 
confirmar els requisits per al gaudiment de les exempcions o bonificacions 
sol·licitades. 
 
Cas de no constar aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de l’existència 
dels requisits declarats, o si l’esmentada consulta no fos possible, l’interessat haurà 
d’aportar per mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini 
de 10 dies comptats a partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la 
documentació que justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un 
document que acrediti la seva concessió. 
  
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT 
efectuarà en via de gestió tributaria les verificacions i comprovacions corresponents i 
practicarà les liquidacions que se'n puguin derivar.  

 
4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és 
correcta, es procedirà de la següent manera: 
 
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una 
liquidació complementària. 
 
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte 
passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut. 
 
5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, 
l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans 
del dia 1 de gener de cada exercici, els rebuts impagats de l’any en curs. 
 
6. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions 
de padró li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.  
 
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que 
hagin delegat les seves facultats en la Diputació.  
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7. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Article 11.- Col·laboració social  
 
1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de 
l’ajuntament, a l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.  
 
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:  
 
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència 
del vehicle i canvi de domicili del titular.  
 
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres 
documents tributaris.  
 
3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors, 
caldrà subscriure el corresponent conveni.  
 
Article 12.- Data d’aprovació i vigència  
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a ... a ... de ... de ... 
començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2013, i continuarà vigent mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no 
modificats restaran vigents.  
 
Disposició addicional primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present 
ordenança  
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin 
estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència 
per a aquests exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança 
fiscal corresponent a l’any en qüestió, i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu 
reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’hi estableixin. 
  
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent 
per a l’exercici de què es tracti 
 
Disposició addicional segona.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors  
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Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació 
automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.  
 
 

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: 
 
 

CATEGORIA DE CARRER PRIMERA SEGONA INDUSTRIAL 

COEFICIENT DE PONDERACIÓ 

DE LA SITUACIÓ 

2,68 2,56 2,81 

 

Índex alfabètic de carrers 
 
Es modifiquen les categories d’alguns carrers que s’indiquen a continuació:  

 
CARRER CATEGORIA 

ACTUAL 

NOVA CATEGORIA 

C/SANT IGNACI 2a Industrial 

PL. PORTOLÀ 2a Industrial 

C/ JOAN MIRÓ 1a 2a 

C/ ÀNGEL GUIMERÀ 1a 2a 

C/ CAMÍ VELL DE SANT ESTEVE 1a 2a 

C/ FRANCESC PUJOLS 1a 2a 

C/ JOSEP VILAR 2a 1a 

C/ JOSEP TARRADELLAS 2a 1a 

C/ JOSEP IRLA 2a 1a 

PTGE. JOAN MAS 2a 1a 

PTGE. JOSEP ROS 2a 1a 

PTGE. SANTA MADRONA 2a 1a 

PTGE. JOSEP A. BUJONS 2a 1a 

PTGE. JOAN CAPELL 2a 1a 

PTGE. VERGE DEL TISCAR 2a 1a 

PTGE. JOSEP SALVANY 2a 1a 

PTGE. FÈLIX DE MARTORELL 2a 1a 

PTGE. MONTSERRAT DOMÈNECH 2a 1a 

C/ ESPARREGUERA 2a 1a 
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D) Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres 
 

Es substitueix tot el redactat d’aquesta ordenança fiscal pel que es descriu 
seguidament: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Article 1.- Fet imposable 
 
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el 
fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi 
que s’ha d’obtenir prèviament la corresponent llicència d’obres o urbanística o bé 
presentar una comunicació prèvia o declaració responsable, s’hagin obtingut o 
presentat o no les llicències, comunicació o declaració esmentades, sempre que 
l’atorgament de la llicència o el control posterior de l’activitat sigui de competència 
municipal. 
 
Article 2.- Actes subjectes 
 
Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres 
següents: 
a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació, 
l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena. 
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o 
la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions 
existents. 
c) Les obres de demolició o enderroc. 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 
pública. 
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per 
les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant 
l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, 
les escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les 
obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi 
resultat destruït o malmès per les obres esmentades. 
f) Les obres de tancament de solars o de terrenys. 
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, 
etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat 
que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un 
projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 
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h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 
tècniques dels serveis públics. 
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
j) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials, 
mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el 
subsòl. 
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
l) La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les 
ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal o a comunicació prèvia o 
declaració responsable, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o 
obra de què es tracti, siguin o no propietaris de l’immoble en què es fa. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 
realització. 
 
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu 
contribuent, en tindran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les 
corresponents llicències o els que formulin les comunicacions prèvies o declaracions 
responsables, o els que realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 
 
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
 
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o 
urbanística o de presentar la comunicació prèvia o declaració responsable i, en 
qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 
 
Article 4.- Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil 
pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
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2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 
els correspongui. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
les succeeixin o siguin beneficiàries de l’operació. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, cas que s’hagin dissolt, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les 
entitats propdites. 
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors. 
 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 
del seu exercici. 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 
 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de 
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes de la seva incumbència 
que fossin necessaris per al compliment de les obligacions tributàries, fins els límits 
següents: 
a) Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent i de 
les sancions. 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades 
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el que 
calia per a pagar-les o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 
 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària i a la normativa que la desenvolupa. 
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Article 5.- Bonificacions  
 
1. S’estableix una bonificació del 90% en la quota de  l'impost  de les obres  que 
tinguin per finalitat la construcció i rehabilitació d'edificis dins l'àmbit territorial comprès 
en les zones del nucli antic següents: 
a) Barri de La Vila: l'àrea de població delimitada pels carrers: Av.  Generalitat,  C/  Sant 
Bartomeu, C/  del  Riu,  C/  Salvador Espriu,  C/ Revall, C/ Mestre Gomila i Reniu, 
pàrking  El  Vapor, Riu   Anoia,  Ctra.  de  Gelida,  autopista  límit  amb  sòl   no 
urbanitzable i Ctra. N-II 
b)  Barri  de Can Carreras: l'àrea de  població  delimitada  pels carrers: Av. Pau Claris, 
zona d'equipaments, C/ Puntarró,  límit amb  sòl  agrícola, riu Anoia, límit amb sistema  
ferroviari,  C/ Sant Lluís, C/ Comerç i Passeig Catalunya. 
c) Barri de Can Bros. 
d) Barri El Pla: l’àrea de població delimitada pels carrers: C/ Compositor Joan Cererols, 
C/ Pep Ventura, C/ Pintor Fortuny, Pl. del Vi, Av. Germans Martí, Av. Pau Claris, 
Passeig Catalunya, Ptge. Sindicat, Ctra. de Piera i Av. Pau Claris fins a Torrent de 
Llops. 
En  qualsevol  cas,  l'import  de  la  bonificació  esmentada  al paràgraf anterior no 
podrà ser superior a 2.400,00 €. 
 
2. S’estableix una bonificació del 90% en la quota de l’impost de les obres destinades 
a la instal·lació d’ascensors i aparells elevadors en edificis construïts abans de 
l’entrada en vigor del Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 

3. Podran gaudir d’una bonificació del 95% les construccions, instal·lacions o obres 
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. Aquesta declaració correspondrà al Ple de 
l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de 
la majoria simple dels seus membres. 

 
4. S’estableix una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o 
obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
solar per l’autoconsum. 
Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part del pressupost d’execució que 
correspongui a l’obra i la instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar per l’autoconsum. A més a més, l’aplicació d’aquesta bonificació restarà 
condicionada a què les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors 
que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent. 

 

5. S’estableix una bonificació del 30% per a aquelles obres destinades a la construcció 
d’habitatges de protecció oficial. 
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6. Les bonificacions regulades en els apartats 1 a 5 d’aquest article no són 
acumulables i, en el cas que fossin aplicables vàries a l’hora, el subjecte passiu només 
tindrà dret a la que li resulti més beneficiosa.  

 
Article 6.- Exempcions 
 
1. Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les 
Entitats Locals que, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a 
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions 
i de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per organismes 
autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. 
 
2. Estaran exempts de  pagament de l'impost,  sempre  que se sol·liciti i  s'obtingui  la  
llicència preceptiva i prèvia o es presenti la comunicació prèvia o declaració 
responsable, i es compleixin les condicions que a continuació es detallen, els actes 
següents: 
. Qualsevol tipus d'obres i instal·lacions complementàries que es realitzin als edificis 
catalogats  individualment,  als continguts  al  Catàleg del  patrimoni  arquitectònic o 
históricoartístic  de  la ciutat o als protegits per Plans  especials  de reforma interior 
que tinguin per objecte la conservació i millora d'aquest  tipus d'edificis, i sempre que 
es realitzin d'acord  amb les ordenances del citat catàleg o prescripcions del 
corresponent PERI. 
. Arrebossat,  pintat  i  esgrafiat  de  façanes, així com la reparació i renovació dels  
seus elements. 
. Les obres destinades a  adaptar  els habitatges per a ús de  persones  amb  
dificultats físiques que redueixin la seva mobilitat, o quan les obres siguin necessàries 
per adaptar les instal·lacions a la normativa  tècnica aplicable.  Únicament, s'exigeix 
que s'acrediti la  residència  a l'edifici d'una persona amb disminució. 
 
3. Restaran exempts de  pagament de l'impost els  organismes  públics que promoguin  
obres de rehabilitació o nova construcció, sempre  que tinguin  per objecte edificis o 
habitatges de promoció pública  o destinats a un servei públic. 
 
Article 7.- Base imposable, quota i meritació 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució 
material d’aquella. 
 
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris 
per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre 
que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de 
la construcció o instal·lació realitzades. 
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3. No formen part de la base imposable: 
. L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials 
de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o 
obra. 
. Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 
. El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest 
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la 
base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la 
realització de la construcció, instal·lació o obra. 
  
4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen. 
 
5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 
encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o realitzat la comunicació 
prèvia o declaració responsable corresponents. 
 
Article 8.- Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 4 per 100. 
 
Article 9.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a 
compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la 
presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable, o de l’inici de la 
construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; 
conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a compte, 
determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article. 
 
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una comunicació prèvia o una 
declaració responsable per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 
constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la 
sol·licitud o juntament amb la comunicació prèvia o la declaració responsable, el 
projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà 
d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit 
preceptiu. 
 
3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se 
quan es sol·liciti la llicència o, en el seu cas, es presenti la comunicació prèvia o la 
declaració responsable, serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del 
pagament a compte. 
 
Aquesta base es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari, 
que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi 
un requisit preceptiu. 
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4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà 
de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o s’efectuï la 
comunicació prèvia o la declaració responsable, conjuntament amb el dipòsit de la taxa 
per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament 
provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació 
de la concessió de la llicència o de la presentació de la comunicació prèvia o de la 
declaració responsable. 
 
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop 
acceptada la modificació per l’Ajuntament, els subjectes passius hauran de presentar 
una autoliquidació complementària, la base de la qual es calcularà a partir del 
pressupost modificat i l’import diferencial de la qual serà el resultat de minorar la 
quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions 
anteriors referides a la mateixa obra. En tot cas, s’han d’acomplir els terminis i requisits 
indicats en els apartats anteriors. 
 
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 
autoliquidacions precedents. 
 
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentat 
comunicació prèvia o declaració responsable, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, 
l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es 
determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per 
pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un 
pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 
requisit preceptiu. 
 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com 
els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s’hagi establert per als actes subjectes a comunicació prèvia o declaració 
responsable. 
 
8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el 
termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
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9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 
d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 
deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de 
demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general 
tributària. 
 
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 
 
Article 10.- Actuacions inspectores i règim sancionador 
 
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es 
preveu en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb 
el que es preveu a la Llei general tributària i les disposicions que la complementin i 
desenvolupin. 
 
Disposició Addicional  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final  
 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en 
sessió del dia ................... i que ha quedat aprovada definitivament en data 
...................., entrarà en vigor l’1 de gener de l’any 2013 i continuarà vigent mentre no 
se n’acordi la modificació o derogació.  
 

 

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

Article 7è. Tarifa 
 
Es rectifica el punt 6, epígraf 1, certificacions i informes, substituint “Policia Municipal” 
per “Policia Local”. 
 
Les tarifes s’incrementen i restaran de la següent manera: 
 

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

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

l'escrit................................................................................................... ............    4,24 € 

Per cada cara que excedeixi de dues ..................................................................    1,17 €  

2.  Cèdules i Certificats Urbanístics i a efectes  de  declaració d'obra nova ........   19,32 € 

3.     Tramitació    d'expedients    de    ruïna     d'iniciativa particular  .................   69,58 € 

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

detall   d'ordenació volumètrica per  hectàrea o fracció.....................  208,72 € 

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

amb rasants o sense  per hectàrea o fracció .................................  139,17 € 

6. Informes de la Policia Municipal lliurats a petició de tercers ..........................   23,22 €  

 

EPIGRAF 2. ALTRES MATERIES DE COMPETENCIA MUNICIPAL  
 

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

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

municipal..................................................................................   11,58 € 

2.    Fotocòpies   de   documents   municipals   fins   a    mida foli...................   0,24 €  

3. Fotocòpies de plans superiors a la mida foli.................................................   1,92 € 

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

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

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

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

6. Bastanteig de poders per a la participació en procediments  de contractació .... 15,45 € 

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

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

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

Activitats  Econòmiques  corresponent, i, en  qualsevol  cas,  un import mínim de  37,05 € i un màxim de  

1.111,28 €.  

8. Autorització sanitària de les activitats segons normativa vigent .......................    58,41 € 

 

 

F) Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per la llicència 
d’autotaxis i altres vehicles de lloguer 
 
Article 5è. Quota tributària 
 
S’incrementen les tarifes que restaran com s’indica a continuació: 

 
  1.- Concessió i expedició de llicències.................   1.022,17 € 

  2.-. Autorització per a la transmissió de llicències 

       a) Transmissió "inter vivos":............................     302,85 € 

       b) Transmissions "mortis causa":....................      113,57 € 

  3.-  Substitució de vehicles...................................      113,57 € 

 
   

G) Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 
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Es substitueix el títol i tot el redactat d’aquesta ordenança fiscal incrementant també 
els tipus de gravamen i preus. El text de l’ordenança serà el següent:  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 
 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I PER LA COMPROVACIÓ D’ACTES 
URBANÍSTICS COMUNICATS 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 
conformitat amb el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), 
l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o 
denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i 
de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui 
realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 
bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i 
l’article 187 del TRLUC.  
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o 
posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les 
construccions o instal·lacions, o s'executin les obres. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
Article 4.- Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5.- Base imposable 
 
Constitueix la base imposable de la taxa: 
 
a) El cost real i efectiu de l'obra per a la qual sigui necessària l’obtenció de llicència 
urbanística o la comunicació prèvia segons la legislació vigent. 
b) El cost real i efectiu de l'obra, quan es tracti de la primera utilització i ocupació dels 
edificis. 
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost 
sobre béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques i dels canvis d’ús 
dels edificis i de les instal·lacions. 
d) L’import de la taxa satisfeta inicialment, quan es tracti de pròrrogues del termini 
d’execució de les obres o de modificacions de detall dels projectes que emparen les 
obres. 
e) La diferència entre el pressupost inicial i el corresponent al projecte modificat, quan 
es tracti de modificacions substancials de projectes per a les quals cal sol·licitar una 
nova llicència, amb els mateixos requisits que per a l’atorgament, en els termes 
regulats per l’article 85.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
1. La  quota tributària se'n despendrà  d'aplicar  els  següents tipus de gravamen a la 
base imposable:   
 

SUPÒSIT BASE IMPOSABLE TIPUS 

OBRES PER LES QUE SIGUI NECESSÀRIA LA 

CORRESPONENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

cost real i efectiu de l’obra 
1,34% 

MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DE PROJECTES 

En les modificacions substancials de projectes, l’import mínim 

de la quota tributària no pot ser mai inferior a l’import 

resultant d’aplicar la taxa establerta per a les modificacions de 

detall. 

 

diferència entre el pressupost inicial i el 

modificat. 

1,34% 

primera utilització i ocupació dels edificis cost real i efectiu de l’obra 0,33% 

canvis d’us d’edificis i instal·lacions valor a efectes de l’IBI 0,33% 

parcel·lacions urbanístiques valor a efectes de l’IBI 1,12% 

pròrrogues del termini d’execució de les obres taxa satisfeta inicialment 22,28% 

modificacions de detall de projectes  taxa satisfeta inicialment 5,57% 

obres objecte de comunicació prèvia cost real i efectiu de l’obra 1,34% 

 

SUPÒSIT PREU € 

LLICÈNCIES PER DIVISIONS HORITZONTALS 113,41 

CERTIFICAT INNECESSARIETAT DE LA LLICÈNCIA DE DIVISIÓ 

HORITZONTAL O DE PARCEL·LACIÓ 
61,86 

 

Article 7.- Beneficis fiscals 
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Restaran exempts del pagament d’aquesta taxa els organismes públics que promoguin  
obres  de rehabilitació  o nova construcció sempre que tinguin per  objecte edificis o 
habitatges de promoció pública o destinats a un servei públic. 
 
Article 8.- Garanties 
 
1. Com a garantia de la reposició del paviment de les voreres que es  puguin  fer mal 
bé, o de la nova construcció d’aquestes, en les obres d'edificació, així com les obres 
de canalització, d’instal·lacions i d'altres serveis que s’executin a la via pública, els 
promotors de les obres estaran  obligats  a constituir un  dipòsit  previ  reintegrable, 
segons els següents valors: 
- Ferm de terra .................................. 24,15 € per m

2 

- Vorera construïda ........................... 46,40 € per m
2
 

- Ferm flexible (aglomerat asfàltic) ... 58,14 €  per m
2
 

- Ferm rígid (llamborda, formigó) ...... 51,55 € per m
2
 

- Macadam asfàltic ........................... 42,50 € per m
2
 

- Llamborda sobre sorra ................... 43,10 € per m
2
 

- Connexió a claveguera ..................           448,62 € per unitat 

 

2. Quan es tracti d'un paviment no inclòs en l'anterior  relació, el  dipòsit  es  valorarà 
en base al preu que  per  a  l'esmentat paviment  figura en el quadre de preus generals  
establerts  pels serveis tècnics municipals. 
 
3. Quan la reposició fos impossible per ésser el dany irreparable, es procedirà en la 
mateixa forma que  en  l'apartat anterior i es recarregarà l'estimació tècnica en un 
100%. 
 
4. Aquest dipòsit previ serà retingut com a garantia fins la finalització de l’obra 
corresponent, procedint la seva devolució d’ofici previ informe favorable dels serveis 
tècnics municipals.  En  el  cas de que els esmentats serveis no considerin 
satisfactòria la reposició del paviment, es disposarà d’aquest dipòsit per a la seva 
reconstrucció. 
 
5. El promotor de les obres estarà  obligat  a  realitzar  i costejar assajos de qualitat de 
les obres, mitjançant  laboratori homologat, a requeriment dels serveis tècnics 
municipals.  
 
Article 9.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat 
municipal. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la prestació del servei o la realització 
de l’activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística o de la 
comunicació. 
 
2. Tanmateix, en el moment de presentació de la sol·licitud o comunicació caldrà 
efectuar el dipòsit previ d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la 
taxa. 
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3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o 
comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament 
l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, 
independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a 
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin 
autoritzables. 
 
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la 
renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi 
practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 
 
5. En cas que el contribuent hagi formulat desistiment o renúncia abans de la 
concessió de la llicència, tindrà dret a la devolució dels següents percentatges de 
l’import de la taxa ingressada: 
. Desistiment o renúncia abans de l’emissió de l’informe tècnic per part dels serveis 
tècnics municipals: 75%. 
. Desistiment o renúncia després de l’emissió de l’informe tècnic per part dels serveis 
tècnics municipals i abans de que es dicti la resolució que posa fi a l’expedient: 50%. 
 
6. Quan l’activitat urbanística estigui subjecta a comunicació, si el desistiment o 
renúncia es formula abans de què l’Ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, 
es retornarà íntegrament al contribuent l’import de la taxa ingressada. Altrament, no es 
retornarà cap import. 
 
7. En cas que la caducitat sigui imputable al subjecte passiu no procedirà la devolució 
de la taxa. Així mateix, tampoc procedirà en els casos de la prescripció regulats per la 
Llei general tributària. 
 
Article 10.- Declaració 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una 
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran la instància corresponent en el 
Registre General i adjuntaran, per triplicat, projecte signat pel tècnic competent i visat 
pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en 
què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom 
adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una 
descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels 
materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les 
dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 
 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació 
prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració 
municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries 
de la modificació o ampliació. En el cas d’activitats subjectes a llicència, caldrà també 
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sol·licitar a l’Ajuntament la modificació de la llicència si les modificacions del projecte 
no són substancials; o sol·licitar-ne una de nova si les modificacions del projecte són 
substancials.  
 
Article 11.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 9.2 d’aquesta Ordenança, s’haurà de 
constituir a la Tresorería Municipal segons el model facilitat per l’Ajuntament i 
acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 
 
2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet 
imposable de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de 
les construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta 
comprovació, es practicarà la liquidació definitiva. 
 
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de 
satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei general tributària. 
 
4. El subjecte passiu pot sol·licitar que el dipòsit constituït en metàl·lic s’apliqui com a 
pagament a compte de la liquidació. En aquest cas, només s’haurà de pagar la 
diferència entre el deute tributari originat per la liquidació de la taxa i la quantia del 
dipòsit. 
  
Article 12.- Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària. 
 
Disposició Addicional  
 
Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el ... i que ha quedat definitivament aprovada en data ..., entrarà en 
vigor l’1 de gener de 2013 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

 

H) Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la intervenció 
municipal en les activitats i instal·lacions 
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Article 6è. Quotes 
 
S’incrementen les quotes del punt 1 i s’afegeix la taxa per activitat de Centres de Culte 
(lletra h). La lletra h, d’abans, passa a ser la i), i així successivament fins al final de les 
tarifes. L’article restarà tal i com s’indica a continuació: 
 

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

a) Activitats sotmeses a autorització ambiental 

amb una declaració d’impacte ambiental      4.168,06 €  

 

b) Declaració d’impacte ambiental amb una  

autorització substantiva        3.142,06 € 

 

c) Activitats sotmeses a llicència ambiental 

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

 c.1) Fins a 999 m2       1.667,23 € 

 c.2) De 1.000 m2 fins a 2.000 m2      2.500,85 € 

 c.3) De 2.001 m2 fins a 4.999 m2      4.168,08€ 

 c.4) De 5.000 m2 fins a 9.999 m2      5.001,69 € 

 c.5) De 10.000 m2 en endavant      6.668,92 € 

Amb superfície total superior a 20.000 m2 s’afegirà a l’import resultant de l’immediat anterior (de 10.000 

m2 en endavant), l’import de 0,11 €/m2 per cada m2 que sobrepassi els 20.000 m2. 

 

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

 d.1) Fins a 999 m2        1.025,98 € 

 d.2) De 1.000 m2 fins a 4.999 m2      1.538,98 € 

 d.3) De 5.000 m2 fins a 9.999 m2      2.564,96 € 

 d.4) De 10.000 m2 en endavant      4.103,92 € 

Amb superfície total superior a 20.000 m2 s’afegirà a l’import resultant de l’immediat anterior (de 10.000 

m2 en endavant), l’import de 0,11 €/m2 per cada m2 que sobrepassi els 20.000 m2. 

  

e) Segona i següents visites per al control inicial acreditaran 

cadascuna una quota de           113,52 €  

 

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

regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives: 

f.1) En règim de llicència municipal      3.847,43 € 
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f.2) En règim de comunicació prèvia (art. 124 del Decret  

112/2010 de 31 d’agost)      

 2.327,92 € 

 

g) Activitats i instal·lacions innòcues: 

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

al règim de comunicació prèvia     1.154,22 € 

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

de comunicació prèvia: 

 g.2.a) Fins a 149 m2             577,12 € 

 g.2.b) De 150 m2 fins a 399 m2                             692,54 € 

 g.2.c) De 400 m2 fins a 799 m2        865,67 € 

 g.2.d) De 800 m2 fins a 1.499 m2     1.154,23 € 

 g.2.e) De 1.500 m2 fins a 4.999 m2     1.442,79 € 

 g.2.f) De 5.000 m2 fins a 9.999 m2     1.731,34 € 

 g.2.g) De 10.000 m2 en endavant     2.308,45 € 

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

anterior (de 10.000 m2 en endavant), l’import de 0,11 €/m2 per cada m2 que sobrepassi 

els 20.000 m2. 

Nota: amb càrregues de foc de risc mitjà o alt, la tarifa serà la corresponent per m2, 

multiplicada per 1,5. 

 

h) Taxa per activitat Centres de Culte 

h.1) Règim de comunicació prèvia: 

fins a 100 m2 de superfície i que no superi l’aforament 

de 90 persones      568,10 € 

h.2) Llicència d’activitat: 

de 101 m2 a 399 m2 x 1,1 =     624,91 € 

de 400 m2 a 999 m2 x 1,25 =    710,12 € 

de 1.000 m2 en endavant x 1,5 =   852,15 € 

 

i) Certificats de compatibilitat urbanística         

384,73 € 

 

j) Activitats  no permanents desmuntables: Circs 

i.1) Amb aforament fins a 499 persones   277,34 € 

i.2) Amb aforament de 500 fins a 749 persones  314,46 € 

i.3) Amb aforament de 750 persones o més   335,08 € 
 

j) Altres activitats no permanents desmuntables 

 j.1) Activitat aïllada o única, no mecànica                                   41,24 € 

 j.2) Fires atraccions (inclou fins a 2 mecàniques)          309,30 € 

 j.3) Fires atraccions (inclou més de 2 mecàniques)        360,85 € 
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 j.4) Fires atraccions sense mecàniques      154,65 € 

 j.5) Atracció (aïllada o única) mecànica          61,86 € 

 

 

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

Article 5è. Exempcions subjectives 
 
Es substitueix tot el redactat de l’article pel següent: 
 
Estaran exempts, d’acord amb l’Ordenança General de Serveis Funeraris de 
l’Ajuntament de Martorell, els següents serveis: 
 
1. Tindran dret al servei gratuït els veïns del terme municipal que  no disposin de 
recursos econòmics, ni de persones amb  drets successoris que es puguin fer càrrec 
de les despeses derivades  de l'enterrament. La concessió de servei gratuït es farà per 

 Decret •de  l'Alcaldia,  amb l'informe previ corresponent  dels Serveis Socials. 

 
2.  En  el  cas  que es  tracti  d'algun  cadàver  abandonat,  es procedirà igualment  a la 

seva inhumació a  petició  del  Jutjat •d'Instrucció del Partit. 

 
Article 6è. Bases i tarifa 
 
Es varia la capçalera del quadre segon dels preus de concessió de nínxols 
departament “C”, afegint secció i número de nínxols.  
 
 
 
Es separa d’aquest quadre segon de preus de concessió de nínxols departament “C” 
el preu de concessió de cineraris, que s’ubicarà individualment sota els quadres de 
preus de concessió de nínxols. 
 
S’afegeix la tarifa de concessió de nínxols revertits a l’Ajuntament.  
 
Es modifica el redactat de la tarifa per concessió terreny per sepultures.  
 
La tarifa anomenada “lloguer de nínxols” passa a dir-se “llicència d’ocupació temporal 
de nínxols”. A la tarifa “drets de traspàs”, punt b), es substitueix “entre els altres 
familiars i particulars” per “entre els altres familiars o successors”. 
 
S’incrementen les taxes, excepte el preus de concessió de nínxols. L’article sencer 
restarà com es detalla a continuació:  
                                                              

CONCESSIÓ DE NÍNXOLS PREU EN EUROS 

PRIMERA FILA 1.717,15 € 
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SEGONA FILA   981,23 € 

TERCERA FILA   784,98 € 

QUARTA FILA  735,94 € 

CINQUENA FILA 686,87 € 

 
 

CONCESSIÓ DE NÍNXOLS 

DEPARTAMENT “C”, SECCIÓ 17 I 18 (DES DEL NÚM. 101 A 150) 

PREU EN EUROS 

PRIMERA FILA 1.956,08 € 

SEGONA FILA 1.117,76 € 

TERCERA FILA 894,21 € 

QUARTA FILA 838,32 € 

CINQUENA FILA 782,43 € 

 

Concessió de cineraris: 278,13 € 

              
Concessió de nínxols revertits a l’Ajuntament: 

 

En aquest cas, el subjecte passiu abonarà en aquest concepte les quantitats 
següents: 

 

 Nínxol provinent d’una concessió anterior al 3 de desembre de 1988 (es 
conceptuaran com a concessions per 99 anys com a màxim, si del títol no 
resulta una durada inferior) 

 

El 50 per cent del valor fixat per un nínxol de les mateixes característiques en 
l’exercici econòmic en el qual es faci la petició,  i en proporció als anys que 
restin de concessió. 

 

 Nínxol provinent d’una concessió atorgada a partir del dia 3 de desembre de 
1988 (es conceptuaran com a concessions per 50 anys com a màxim, si del títol 
no resulta una durada inferior) 
 

El 100 per cent del valor fixat per un nínxol de les mateixes característiques en 
l’exercici econòmic en el qual es faci la petició,  i en proporció als anys que 
restin de concessió.  

 

Concessió terreny per sepultures: L’import de la taxa vindrà determinat pel preu  
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d’adjudicació de la concessió atorgada mitjançant licitació pública. 
 

Drets de conservació del cementiri: 

 Per cada nínxol, quota anyal ................................................................................ : 11,79 € 

 Per cada tomba, quota anyal  ............................................................................... : 17,26 € 

 Per cada panteó, quota anyal ............................................................................... : 22,02 € 

 

Llicència d’ocupació temporal de nínxols: 

Quota anyal ............................................................................................ : 22,76 € 

 

Dipòsit: 

Pel dipòsit d'un cadàver a instància de part, per una nit ..................... 6,33 € 

 

Inhumació de cadàvers i trasllat de restes: 

Inhumació de cadàvers en tomba o panteó ............................................8,86 € 

Inhumació de cadàvers en nínxol .......................................................... 5,23 € 

Trasllat d'un cadàver o d'uns restes d'una sepultura a una altra ............8,86 € 

Exhumació i trasllat d'un cadàver fora de la població........................... 5,31 €  

 

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 .....................................................................        8,41 €  

   - Per cada tomba o panteó ........................................................    12,44 € 

 

b) Entre els altres familiars o successors. 

   - Per cada nínxol ......................................................................     26,55 €  

   - Per cada tomba o panteó ........................................................    53,04 € 

 

Expedició de títols: 

Per cada títol original o duplicat............................................................          4,04 €  

 

 

La construcció de sepultures romandrà sotmesa a la normativa específica sobre 
concessió de llicències d’obres. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
En el segon paràgraf, on diu “lloguer de nínxols”, passarà a dir “llicència d’ocupació 
temporal”. 
 
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés 
 
Es substitueix tot el redactat existent pel que s’indica a continuació: 
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1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels  serveis de què es tracti. 
La  sol·licitud  de permís per a la construcció  de  tombes  i panteons  s'acompanyarà 
del projecte i la memòria  corresponents, autoritzats per un facultatiu competent. 
 
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i  autònoma, que es notificarà, una 
vegada s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques 
municipals en la forma i  els terminis que assenyala el Reglament general de 
recaptació. 
Els  drets de conservació del cementiri es satisfaran  mitjançant padró  anual  d'acord  
amb  allò que  disposa  l'article  87  del Reglament general de recaptació. 
 
L’apartat 3 es suprimeix per estar a l’ordenança governativa. 
 
Es suprimeix també l’article 9è, perquè el seu contingut ja està regulat a l’ordenança 
governativa. En conseqüència, l’article 10è, infraccions i sancions, passa a ser l’article 
núm. 9. 
 

 

J) Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel servei de 
recollida i eliminació de residus sòlids urbans 
 

Article 2n. Fet imposable 
 
Es modifica en el sentit de que,  en el punt 1, després de “Pel que fa al servei”, 
s’afegeix “de recepció obligatòria”. 
 
El primer paràgraf del punt 1, restarà doncs així: 
 
1.  Pel  que fa al servei de recepció obligatòria de recollida  domiciliària  i eliminació de  
residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o  establiments on    s'hi 
efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, el fet 
imposable  estarà constituït per la prestació dels esmentats serveis. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Es modifica el redactat, el qual restarà tal i com s’indica seguidament: 
 

1. Són  subjectes passius contribuents les persones  físiques  o jurídiques  i les entitats a 
què es refereix l'article 33  de  la Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els 
habitatges  i els locals situats en l’àmbit territorial en  què el servei es realitzi, bé sigui a 
títol de  propietari  o d'usufructuari,  d'habitant,  d'arrendatari  o, fins  i  tot,  de precari. 
 

2. Referent als habitatges tindran la consideració de  subjectes passius, substituts del 
contribuent, els propietaris o usufructuaris, els quals podran repercutir, si s’escau, les 
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.  
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3. En quant als habitatges del barri Buenos Aires 1a fase, i Verge del Carme, d’accés 

diferit a la propietat, constaran com a subjectes passius de la taxa els titulars 
adjudicataris de les vivendes. En cas de transmissió dels habitatges, el subjecte passiu 
passarà a ser el propietari de l’immoble. 
 

4. Referent als locals on s’exerceixen activitats econòmiques, siguin de caire 

professional, comercials, industrials, de serveis o artístiques, seran subjectes passius 

d’aquesta taxa, els que ho siguin de l’impost sobre activitats econòmiques. Tindran la 

consideració de subjectes passius, substituts del contribuent, els propietaris o 

usufructuaris dels locals, els quals podran repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes 

sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. En els locals, on no s’exerceix 

cap activitat, el subjecte passiu serà el propietari o usufructuari de l’immoble. 

 
5. Referent  al  servei  públic  municipal  de  deixalleria,  són subjectes  passius 
contribuents els titulars d'activitats que  no estiguin   subjectes   al  padró  de   recollida   
d'escombraries domiciliàries ni industrials de Martorell i aquells que, estan subjectes, 
utilitzin el servei de la deixalleria municipal per eliminar pneumàtics.  
 
Article 5è. Exempcions i bonificacions 
 
Es modifica el text del punt 2 d’aquest article, bonificacions, que restarà tal i com 
s’indica a continuació: 
 

1. Bonificacions: 
 
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  
 
b) Gaudiran de bonificació d’un 50% de la quota els subjectes passius arrendadors de 
l’habitatge, en cas de que l’arrendatari compleixi les condicions següents: 

 ser major de 65 anys. 

 Estar empadronat a l’habitatge sol i/o amb 
    - el seu cònjuge  

-amb els seus fills menors de 16 anys  
-amb els seus fills incapacitats judicialment  
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-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  
 

 
c) En ambdós supòsits els titulars del benefici hauran d’estar al corrent de les 

seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
 
 
d) El benefici atorgat quedarà prorrogat automàticament per l’exercici següent, 
sempre i quan no es produeixi cap modificació de les circumstàncies que van 
motivar l’atorgament de la bonificació. 
 
 
e) Les sol·licituds de bonificació a que fa referència aquest article, tindran 
caràcter rogat i s’aplicaran a instància de part, prèvia sol·licitud de l’interessat 
davant de l’Ajuntament, tot acreditant que es reuneixen els requisits requerits 
en aquesta ordenança. Quan el sol·licitant sigui el arrendatari de l’habitatge, 
haurà de presentar el corresponent contracte de lloguer. S’hauran de presentar 
les sol·licituds abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al que hagi de 
tenir efecte la bonificació. 
 
 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
 
S’incrementen les tarifes del punt 2 i s’afegeixen en el punt F), els locals en els 
qual no s’exerceix cap activitat. En conseqüència, les tarifes restaran tal i com 
es detalla a continuació: 
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NATURALESA O DESTÍ DELS IMMOBLES 

 A): HABITATGES 

90,00 € 

B) LOCALS ON S’EXERCEIXEN ACTIVITATS CLASSIFICADES A 

L’AGRUPACIÓ 67 DE LA SEC. 1ª DE L’IAE (Bars, cafeteries o establiments 

similars) 

297,82 € 

C) LOCALS ON S’EXERCEIXEN ACTIVITATS CLASSIFICADES A 

L’AGRUPACIÓ 68 DE LA SEC. 1ª DE L’IAE (Hotels, fondes, residències, etc.) 
444,40 € 

D) LOCALS ON S’EXERCEIXEN ACTIVITATS CLASSIFICADES ALS GRUPS 

641 A 645, AMBDÒS INCLOSOS, DE LA SEC. 1ª  (Comerç menuda d’aliments, 

begudes, etc.) 

184,16 € 

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 
407,04 € 

- Amb superfície de 200 a 750 m2 
789,16 € 

- Amb superfície de 750 a 3.000 m2 
1.877,34 € 

- Amb superfície de més de 3.000 m2 
3.918,06 € 

F) ALTRES LOCALS NO INCLOSOS EN APARTATS ANTERIORS I LOCALS 

EN ELS QUALS NO S’EXERCEIX CAP ACTIVITAT, AIXÍ COM LOCALS EN 

ELS QUALS, PRÈVIA JUSTIFICACIÓ, S’EFECTUA RECOLLIDA 

SELECTIVA DELS RESIDUS DE LA SEVA ACTIVITAT. 

99,65 € 

 

 
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 0,069743 € 

FUSTES Fustes 0,139371 € 

PRODUCTES PARTICULARS Radiografies, termòmetres, productes molt tòxics 13,408698€ 
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NO IDENTIFICATS, 

REACTIUS DE LABORATORI  

residus d’arsènic (mata-rates), residus amb mercuri, 

productes no identificats, residus de laboratoris, la 

resta no identificats 

RESTES VEGETALS Residus verds 0,122000 € 

PLÀSTIC (REBUIG) Rebuig de plàstics varis 0,153231 € 

TV, VÍDEO, MÚSICA, ETC.  0,139371 € 

ANDRÒMINES Rebuig de sofàs, mobles, etc. 0,111544 € 

FLUORESCENTS Fluorescents i llums de vapor de mercuri 1,602169 € 

AEROSOLS Tot tipus de productes condicionats com aerosols 2,646958€ 

ÀCIDS Àcid clorhídric (salfumant), àcid sulfúric (àcid de 

bateries), fixador fotogràfic, desincrustant, etc. 

1,602169 € 

EPS Porexpant, etc. 0,069743 € 

ENVASOS ESPECIALS Envasos especials d’ús domèstic, pintura, d’oli 

mineral, etc. 

2,159322 € 

FRIGORÍFICS Frigorífics i electrodomèstics amb CFC’s 0,069743 € 

FITOSANITARIS Insecticides, herbicides, adobs (sense nitrats), 

herbicides (sense clorat sòdic) 

2,925591 € 

PILES Piles normals (no botó) 1,985190 € 

SÒLIDS/PASTOSSOS 
Coles, pintures, vernissos, greixos, ceres, màstics i 

estucats, enduridors (excepte els peròxids) 

2,159322 € 

PNEUMÀTICS  0,209003 € 

ORDINADORS Ordinadors, pantalles, impressores, etc. 0,139371 € 

VIDRES ESPECIALS Amb armadura, blindats, bicapes (cotxe), etc. 0,090644 € 

SABATES  0,139371 € 

AMPOLLAS CAVA  0,069743 € 

ROBA Tèxtils 0,139371 € 

TONER  0,069743 € 

BASSES 
Sosa càustica, lleixiu, revelador fotogràfic, detergents 

alcalins, desembossadors d’aigüeres 

1,602169 € 

PEL.LIC. I FOTOG. COLOR Pel·lícules de fotografia, cine 0,139371 € 

DISSOLVENTS LÍQUIDS  1,741428 € 

MEDICAMENTS I 

COSMÈTICS 

Els medicaments han de recollir-se a les farmàcies, 

però si els particulars en porten, es classificaran amb 

els cosmètics  
2,159322 € 

OLIS LUBRICANTS NO 

REGENERABLES 
Olis usats no regenerables 1,602169 €  
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PRODUCTES COMBURENTS Aigua oxigenada, herbicides amb clorat sòdic, adobs 

amb nitrats i nítrics i peròxids 
6,094831 € 

REBUIG  0,209003 € 

PILES BOTÓ  14,627619€    

 

 

K) Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per retirada de 
vehicles abandonats estacionats defectuosa o abusivament a la via 
pública 
 
Article 5è. Quotes tributàries 

 

S’incrementen les tarifes, les quals seran les següents: 

 

1- Enganxament del vehicle .......................................................   36,74 € 

2- Enganxament i arrossegament de vehicles..............................   91,85 € 

3- Per cada dia d’estada a partir del següent al del dipòsit del vehicle............   7,36 € 

 

 

L) Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per prestació del 
servei de la fira comercial i industrial 
 

Article 6è. Quota tributària 
 
S’incrementen les tarifes que restaran tal i com s’indica a continuació:  
 

CODI CONCEPTE IMPORT 

6.1.1 M2 D’ESPAI INTERIOR AMB ESTAND 40,82 € 

6.1.2 M2 D’ESPAI INTERIOR SENSE ESTAND / PER DIA 1,64 € 

6.1.4 VITRINA 1 x 1 x 0,25 158,61 € 

6.2.1 ESPAI EXTERIOR FIRA 2,54 € 

6.4.1 CADIRA DE PLASTIC MO 103 9,61 € 

6.4.2 CADIRA DIRECTOR  LONA MO 604 12,56 € 

6.4.3 TAULA RODONA MO 108 23,90 € 

6.4.4 TAULA DESPATX MO 107 36,34 € 

6.4.5 TAULA DE CENTRE SOBRE VIDRE MO 124 29,43 € 

6.4.6 BUTACA MO 101 22,42 € 

6.4.7 FRIGORÍFIC MO 115 66,36 € 

6.4.8 TAMBORET MO 106 20,29 € 

6.4.9 CENDRER MO 609 20,09 € 
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6.4.10 MOBLE PRESTATGERIA MO 111 26,13 € 

6.4.11 MOBLE OPUSCLES PORTA MO 130 21,05 € 

6.4.12 PRESTATGERIA 1 x 0,25 CO 3121 18,31 € 

6.4.13 PRESTATGERIA LLIBRE CO 3123 18,31 € 

6.4.14 1 M.L. MOSTRADOR 0,85 x 1 x 0,50 CO3124 63,06 € 

6.4.15 1 M2 MOQUETA 4,70 € 

6.4.16 MAGATZEM AMB PORTA CO 37 2 x 2 185,68 € 

6.4.17 MOSTRADOR VITRINA CO 3126 1 M.L. 102,74 € 

6.4.18 MAGATZEM AMB PORTA 3 x 2 CO 38 231,32 € 

6.4.19 EXCÈS DE LLUM PER KW 20,52 € 

6.4.20 EXCÈS ASSEGURANÇA PER CADA 6.010 €   20,37 € 

 

 

 

 

M) Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la prestació del 
servei de transport urbà de viatgers del municipi de Martorell 
 

Article 6è. Quota tributària 

 

S’incrementen les tarifes tal i com s’especifica a continuació: 

 

6.1 Bitllet senzill:................................................................  0,55 € IVA inclòs 

6.2 Bitllet reduït (majors de 65 anys, menors de 7 anys, 

pensionistes menors de 65 anys i discapacitats):    0,30 € IVA inclòs 

6.3 Targeta Multiviatge (10 viatges):...................................                4,00 € IVA inclòs 

 

N) Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per l’ús privatiu de 
la via pública i del domini públic 
 

Article 6è. Quota tributària 
 
Les tarifes corresponents a la ocupació de via pública amb taules, cadires i tendals 
amb finalitat lucrativa s’incrementen i es canvia l’estructura del quadre corresponent, 
adequant-lo d’acord amb els tipus de terrasses i categories de carrers. S’incrementen 
també la resta de tarifes, per la qual cosa l’article restarà tal i com s’indica a 
continuació: 
 

 

TAXA PER L’ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA EN ELS MERCATS NO SEDENTARIS 

Drets d’adjudicació del lloc de venda 43,52 € 

Paradistes que munten al MNS de B. Aires (1 mercat) 70,83 € ml/any 

Paradistes que munten 1 parada al MNS de la Vila (ja sigui dimecres o dissabte)  70,83 € ml/any 
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Paradistes que munten 2 parades a la Vila (dimecres i dissabte) 99,17 € ml/any 

Paradistes que munten 1 parada de fruita i verdura a diari a la Vila 88,34 €  ml/any 

Paradistes que munten 1 parada al MSN de B. Aires, a la Vila dimecres i a la Vila el dissabte (3 

parades en total) 138,12 € ml/any 

Duplicat carnet de venedor de MNS 3,73 €/carnet 

 

Les altes i baixes als mercats no sedentaris es prorratejaran trimestralment. 
 
Pel que fa a la instal·lació periòdica de venedors al carrer (cas de les xurreries) 
s’aplicaran les mateixes taxes dels Mercats no sedentaris, malgrat aquests venedors 
estiguin fora dels límits físics dels mercats no sedentaris. 
 

OVP I APROFITAMENTS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB ACTIVITATS AMBULANTS (firaires, venedors 

ambulants, etc.) 

Ocupacions inferiors al mes 7,58 €  per ml. i dia 

Ocupacions superiors a un mes i inferiors a un any: 36,173903 €  per ml. i mes 

Ocupacions d’un any: 176,750581 € per ml. i any 

Ocupacions en períodes discontinus durant tot l’any 0,47 € per ml. i dia 

 

TAXA PER OVP AMB CIRCS, BARRAQUES DE FIRA I FESTES POPULARS 

Barraques en èpoques de fira i festes populars: Cannon segons conveni 

Circs: 200,985826 € per dia 

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

quedin els terrenys on han estat ubicats, així com per l’endarreriment en 

l’abandonament del lloc que ocupen 200,985826 € per dia 

 

TAXA PER OVP AMB TAULES, CADIRES I TENDALS AMB FINALITAT LUCRATIVA 

Categoria 

industrial 

Dia 

(€/m2) 

Mes 

(€/m2) 

Estiu (€/m2) Hivern 

(€/m2) 

Anual (€/m2) 

Instal·lació tipus 1 8,78 4,39 13,44 21,21 26,33 

Instal·lació tipus 2   21,50 33,94 42,12 

Instal·lació tipus 3   32,25 50,91 63,19 

      

Categoria 1a Dia 

(€/m2) 

Mes 

(€/m2) 

Estiu (€/m2) Hivern 

(€/m2) 

Anual (€/m2) 

Instal·lació tipus 1 8,38 4,19 12,84 20,27 25,15 

Instal·lació tipus 2   20,54 32,43 40,24 

Instal·lació tipus 3   30,81 48,64 60,36 

      

Categoria 2a Dia 

(€/m2) 

Mes 

(€/m2) 

Estiu (€/m2) Hivern 

(€/m2) 

Anual (€/m2) 

Instal·lació tipus 1 8,00 4,00 12,25 19,34 24,00 

Instal·lació tipus 2   19,60 30,94 38,40 

Instal·lació tipus 3   29,40 46,41 57,60 
 

Tipologia de terrasses: 
 
Instal·lació tipus 1: Terrasses descobertes o cobertes amb para-sols. 
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Instal·lació tipus 2: Terrasses cobertes amb tendals o para-sols fixats al paviment i 
oberts pels laterals. 
Instal·lació tipus 3: Terrasses amb tendals fixats al paviment i tancats per algun dels 
seus laterals. 
 
Categoria de carrers: 
Categories segons s’especifica a l’índex alfabètic de carrers de l’ordenança fiscal núm. 
3, reguladora de l’impost d’activitats econòmiques (IAE). 
 
Període temporada estiu/hivern: 
Temporada d’hivern: del 16 de setembre fins al 31 de maig 
Temporada d’estiu: de l’1 de juny fins el 15 de setembre 
 

APROFITAMENTS ESPECIALS MITJANÇANT INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINES A LES PARADES 

D’AUTOBUSOS 

Aprofitaments en carrers de categoria INDUSTRIAL 17,43 € per m2. i any 

Aprofitaments en carrers de categoria 1ª             16,57 € per m2. i any 

Aprofitaments en carrers de categoria 2ª 14,51 € per m2. i any 

 
APROFITAMENTS ESPECIALS I ALTRES OVP NO PREVISTES EN APARTATS ANTERIORS 

Qualsevol ocupació o aprofitament de la via pública i/o del domini públic local no 

contemplada als apartats anteriors i no vinculada a l’execució d’obres: 

 

1,66 € per m2. i dia 

 

Quan s’utilitzen procediments de licitació pública, l’import de la taxa es determina pel valor 
econòmic de la proposició sobre la qual recau la concessió, l’autorització o 
l’adjudicació. 

 

 

Ñ) Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa del mercat 
municipal de Les Bòbiles 
 

Article 6è. Quota tributària 

 

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

 

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 . . . . . . . . .  . . . . . . .     1.706,72 €  

- Local comercial A .. . . . . . . . . . . . . . .   58.404,38 € 

- Local comercial B. . . . . . . . . . . . . . . .     4.549,97 € 
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A efectes de l’aplicació d’aquestes tarifes, la classificació dels espais de venda serà la que estableixi el 

reglament del mercat. 

 

6.1.2. les transmissions entre pares, fills o cònjuges satisfaran  el 25% de l'import mínim que correspongui 

de l'apartat 6.1.1. Aquesta tarifa s’aplicarà, així mateix, a les transmissions entre membres de parelles de 

fet, sempre que acreditin complir els requisits establerts a la Llei de la Generalitat nº 01/01, de data 15 de 

març, sobre parelles estables. 

 

 6.2. Per  transmissions d'autoritzacions  o  permisos  "mortis-causa"  dels espais de venda, l’hereu 

satisfarà el 10% de l’import mínim que correspongui de l’apartat 6.1.1. 

 

6.3. Per la cessió temporal de parades de venda, es satisfarà el 20% de l’import mínim de l’apartat 6.1.1. 

 

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

exteriors satisfaran: 

Autoritzacions inferiors a una setmana. . .: 27,37 €  per dia 

Autoritzacions d’una setmana o superiors: 68,41 € per setmana o fracció 

 

6.5 Per ocupacions dels espais comuns: 

Amb màquines recreatives infantils. . . . :    65,00 € m2 i any. 

Amb màquines expenedores automàtiques (tabac i similars): 65,00 € m2 i any 

Amb taules i cadires. . . . . . :    65,00 € 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 . . . . . . . . . . . . . . .   14,36 €  

   - Locals comercials .. . . . . . . . . . . . . .    4,79 € 

 

6.7 Pel manteniment de les instal·lacions de l’aparcament s’abonaran, trimestralment 69,47 € per cada 

plaça d’aparcament. 

 

6.8 Pels canvis d’activitat es satisfaran els drets que correspongui a l’hora de demanar la llicència medi 

ambiental corresponent. 

 

6.9 Per la cessió temporal de parades no adjudicades, es satisfaran 193,54 € per parada i mes. 

 

 

O) 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 2n. Fet imposable 
 
Es rectifica, en tot el text de l’ordenança, on diu: “entrada de vehicles a través de les 
voreres”, deixant constar “entrada de vehicles” i eliminant “a través de les voreres”. 
 
Article 6è. Quota tributària 
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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     9,98 € 

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

Anàlegs, per metre lineal o fracció i any    24,89 € 

6.3. Guals permanents 

- Guals sempre que el nombre de places no excedeixi de 3:  17,95 € per ml i any 

- El mateix, de 4 a 7 places      21,80 € per ml i any 

- El mateix, de 8 a 25 places      29,57 € per ml i any 

- El mateix, de 26 a 50 places      40,52 € per ml i any 

- El mateix, de 51 a 100 places      54,88 € per ml i any 

- El mateix, de més de 100 places     78,42 € per ml i any 
6.4. Guals horaris 

- Guals sempre que el nombre de places no excedeixi de 3:  0,71 € per ml, hora i 

any 

- El mateix, de 4 a 7 places      0,84 € per ml, hora i 

any 

- El mateix, de 8 a 25 places      1,09 € per ml, hora i 

any 

- El mateix, de 26 a 50 places      1,54 € per ml, hora i 

any 

- El mateix, de 51 a 100 places      2,05 € per ml, hora i 

any 

- El mateix, de més de 100 places     2,81 € per ml, hora i 

any 
 

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

- Per autobusos de viatgers      7,76 € per ml i any 

- Per zones de càrrega i descàrrega     17,83 € per ml i any 

- Sortida d’emergència de locals públics    15,46 € per ml i any 

- Altres reserves especials      13,68 € per ml i any 
6.6. Placa de senyalització      11,84 € 

 
        Segon: Exposar al públic els acords precedents, mitjançant anunci inserit als 
taulers d'edictes de Barcelona i a un diari dels de major difusió de la província, durant 
trenta dies hàbils a comptar des del següent al de la darrera de les publicacions. En 
aquest termini les persones interessades poden examinar l'expedient  i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut  el període d’exposició pública 
sense haver-se formulat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà 
definitiu, sense necessitat d'un nou acord plenari. 
 
        Tercer: En cas de no haver-se produït reclamacions, s’ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona l'acord definitiu i el  text íntegre de les 
modificacions.  
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      3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE 
L’ORDENANÇA NÚM. 28, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS EN EL VIVER D’EMPRESES I CLUB DE L’EMPRENEDOR DE 
MARTORELL, PER A L’EXERCICI 2013. 

 
  Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 8 d’octubre de 2012. 
 
-El Regidor Sr. LLUÍS AMAT diu: avui portem la proposta d’aprovació provisional de la 
modificació de l’ordenança núm. 28, del preu públic de la prestació de serveis del viver 
d’empreses i club de l’emprenedoria. Dos són bàsicament els motius que fan que 
presentem aquesta proposta: per una banda és la dificultat que ens trobem amb els 
emprenedors a tirar endavant la seva nova activitat, afegint un cost a tots els altres 
que hi ha; per una altra banda el fet que els preus de lloguers de locals, d’oficines i 
d’altres vivers d’empreses de la província de Barcelona, també han modificat les seves 
tarifes, els seus preus públics en aquests últims mesos. Així doncs aquesta proposta 
de modificació intenta donar resposta a la necessitat actual dels nostres emprenedors 
que durant el primer any d’existència tindran aquesta mesura de recolzament, davant 
la situació d’incertesa del mercat empresarial, permetent en aquest inici que siguin 
ajudats per la seva administració més propera, per tal de poder consolidar-se, créixer, 
crear ocupació, riquesa i sortir d’aquí uns anys a un mercat amb millors condicions 
econòmiques i financeres. Per això la proposta de modificació de la tarifa de cessió de 
l’espai passa d’un import fix que teníem fins ara a un escalat, que va en funció de la 
permanència de l’emprenedor al viver d’empreses en tres trams. Els primers 6 mesos: 
6 euros/m2 amb els espais que ocupen; de 6 mesos a 12: 12 euros; i més de 12 
mesos: 20 euros. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: els hi agraïm la sensibilitat que tenen vers als 
emprenedors, gent que pot tirar endavant projectes que al cap i a la fi reverteixen en 
benefici de tots, no només dels treballadors sinó inclús a nivell municipal, 
indirectament a les arques municipals. De la mateixa manera que vam recolzar 
fermament els números que ens varen presentar no fa gaire mesos quan es va iniciar 
aquest servei, el que sí que en aquest cas ens abstindrem perquè entenem que amb 
les dues raons que ha donat, tant les dificultats per tirar endavant un negoci fa 10 
mesos, com els preus dels lloguers en el darrer any, no han sofert cap variació tan 
extraordinària com per tenir que plantejar aquesta modificació; modificació que 
m’agradaria recolzar però que, repeteixo, per una manca de previsió i tan sols de 
consulta amb els altres grups municipals m’abstindré de votar-la. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: el nostre recolzament al viver d’empreses 
ha estat des del primer dia ferm i continuarem donant-li el nostre suport. En el punt 
anterior hem vist que assumeixen que no compleixen amb els acords de Ple, i amb el 
que hem esmentat abans del dia 19 de desembre, de la tarifació social, creiem que 
aquesta ordenança no està dins i aquesta votem a favor. 
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-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: en relació a aquest punt de l’ordre del dia 
que el que intenta regular és el preu públic dels serveis vinculats al viver d’empreses i 
club de l’emprenedor, el partit Socialista votarà favorablement i creiem que el preu m2 
és un preu assequible, és un preu que pot facilitar el fet que les empreses s’afinquin i 
que puguin créixer i es veu un acompanyament, o com a mínim un intent de fer costat 
en el moment més complicat per a una empresa que és intentant consolidar la seva 
activitat els primers mesos de vida; per tant en aquest sentit el nostre vot serà positiu. 
Sí que és cert que hi ha una sèrie de taxes que tenen a veure sobre la cessió d’us del 
material o els actius mòbils, com pot ser els ordinadors i tot aquest tipus de material o 
com pot ser un projector, etc, etc, que imagino que mica en mica, el dia a dia i el 
funcionament d’aquest nou servei ens dirà on es creuarà l’oferta i la demanda, perquè 
al cap i a la fi serà el preu que un estigui disposat a pagar el que acabi posicionant-nos 
amb unes xifres o amb unes altres. De totes maneres volem manifestar el nostre 
recolzament a aquesta iniciativa, i tant de bo que a Martorell aconseguim que es creïn 
més empreses que puguin créixer i que puguin generar llocs de feina o, com a mínim, 
riquesa per a la comarca i també per a la nostra població; sí que el nostre vot serà 
favorable. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 18 vots a favor i 3 abstencions 
formulades pels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 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 als preus 
públics 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 del següent preu públic per a 
l’any 2013:  
 

Ordenança núm. 28, preu públic per la prestació de serveis en el 
viver d’empreses i club de l’emprenedor de Martorell  
 
Article 4. Quantia 
 
Es modifiquen les tarifes que restaran tal i com s’indica a continuació: 
 
1. Les quanties dels preus públics regulats en aquesta Ordenança seran les fixades en 
les tarifes contingudes en l’apartat següent, per cadascun dels diferents serveis. 
 
2. Les tarifes d’aquests preus públics seran les següents: 
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Tarifa 1. Cessió de l’ús d’espais 
1. Sala de reunions 1 ó 2: 
a) Per a empreses o professionals que facin usos puntuals de despatxos:  
a1) De 0 a 4 hores: 20,00 €/h 
a2) A partir de 4 hores: 15,00 €/h 
 
Bonificació del 50% per les empreses amb domicili fiscal a Martorell. 
 
2. Per l’ús de la sales 1 i 2 conjuntament com a Sala d’actes: 
a) Per a empreses o professionals que facin usos puntuals de la Sala d’actes:  
a1) De 0 a 4 hores: 30,00 €/h 
a2) A partir de 4 hores: 25,00 €/h 
 
Bonificació del 50% per les empreses amb domicili fiscal a Martorell 
 
3. Despatxos d’ús exclusiu: 

 

Primers 6 mesos d’ocupació   6,00 euros/m2 

Setè a dotze mes d’ocupació 12,00 euros/m2 

Tretzè mes d’ocupació  i següents 20,00 euros/m2 

 
4.Despatxos d’ús puntual: si n’hi haguessin lliures 
5 euros per hora 
 
Tarifa 2. Cessió de l’ús de material tecnològic 
 
a) Per a empreses o professionals que facin usos puntuals: 
a1) Cessió de l’ús del canó amb o sense ordinador 1 hora: 15,00 € 
a2) Cessió de l’ús del canó amb o sense ordinador tot el matí o tota la tarda: 40,00 € 
a3) Cessió de l’ús del canó amb o sense ordinador 1 dia: 60,00 € 
a4) Cessió de l’ús de l’ordinador portàtil 1 hora: 10,00 € 
a5) Cessió de l’ús de l’ordinador portàtil tot el matí o tota la tarda: 30,00 € 
a6) Cessió de l’ús de l’ordinador portàtil 1 dia, amb un màxim de 5 dies: 50,00 € 
a7) Cessió de l’ús de la pantalla de presentacions 1 hora: 8,00 € 
a8) Cessió de l’ús de la pantalla de presentacions tot el matí o tota la tarda: 20,00 € 
a9) Cessió de l’ús de la pantalla de presentacions 1 dia: 30,00 € 
 
Bonificació del 50% per les empreses amb domicili fiscal a Martorell 
 
Tarifa 3.Fiança per particulars, professionals i empreses  
 
Fiança per particulars, professionals i empreses: 100,00 € 
 
Tarifa 4. Domiciliació de correu postal 
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a) Domiciliació del correu postal per a professionals o empreses no instal·lats al Viver 
d’Empreses: 30,00 €/any 
 
L’import d’aquesta tarifa es fixa per any natural del servei, independentment de quan 
s’iniciï o finalitzi, sense possibilitat de prorrateig de l’import per períodes inferiors als 12 
mesos naturals de l’any en curs. 
 
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que 
es presti qualsevol dels serveis especificats en l’apartat anterior. 
 
4. Aquestes tarifes estan subjectes a IVA 
 
        Segon: Exposar al públic l'acord d’aprovació provisional de la modificació del 
preu públic, mitjançant anunci inserit als taulers d'edictes de l'Ajuntament de Martorell i 
de la plana web www.martorell.cat, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a un 
diari dels de major difusió de la província, durant trenta dies hàbils a comptar des del 
següent al de la darrera de les publicacions. En aquest termini les persones 
interessades poden examinar l'expedient  i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut  el període d’exposició pública sense haver-se formulat 
reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat 
d'un nou acord plenari. 
 
        Tercer: En cas de no haver-se produït reclamacions, s’ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona l'acord definitiu i el  text íntegre de les 
modificacions. 
 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 
  
        4. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA (CIU, ERC, ICV, SI i DC) PER L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIR, 
QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ICV I ERC. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu que vol fer una esmena al títol de la moció, “dret a 
decidir” en lloc de “dret a l’autodeterminació”. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: és un costum que quan hi ha esmenes es donen abans als 
grups, vostès no ho han fet així però el costum hi continua sent. Hi ha una esmena que 
es presenta, s’ha dit, per tant caldrà que ens posicionem a favor o en contra de 
l’esmena. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: jo crec que voler aportar ombres on hi ha llum 
sense sentit, és a dir, si és una moció per a l’autodeterminació evidentment que és un 
dret a decidir, però jo crec que està super ben adjectivat i és l’objectiu precisament 
d’aquesta moció. El dret a decidir amb temes d’avortament, amb temes d’altres 
histories potser si però en aquest cas no crec que hagi lloc, per part nostra no. 
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-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: dos aspectes per la nostra part: en primer lloc 
estem d’acord amb el company d’Esquerra Republicana, i a més a més entenem que 
aquest títol és el mateix títol que es va presentar com a resolució al Parlament de 
Catalunya. I d’altra banda entenem que amb aquesta moció i amb qualsevol altre el 
títol, entenem que l’important i el que marca, diguéssim, l’objectiu de la moció són els 
acords i no tant el títol, per tant sí que entendríem potser que tinguessin alguna 
proposta a fer en relació als acords, fins i tot a la part expositiva, però no creiem que el 
títol canviï la moció i més quan, com diem, el text és el mateix que es va presentar al 
Parlament de Catalunya i el que fem aquí, i així ho va explicar Convergència i Unió i 
ens hi vam afegir, era recolzar allò que literalment s’havia aprovat al Parlament de 
Catalunya. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: Sr. Arqué, per part del grup municipal de 
Convergència i Unió i per no reiterar les paraules del company d’Iniciativa, el que 
estem fent és donar suport a una resolució del Parlament, la resolució del Parlament 
explícitament és per l’exercici del dret a l’autodeterminació; de tota manera si, i 
evidentment si els companys dels grups municipals que proposen junt amb 
Convergència i Unió aquesta moció hi estan d’acord, si vostès s’hi han d’afegir si 
canviem el títol, és a dir, i sempre i quan, repeteixo, els companys de la resta de grups 
que proposen aquesta moció hi estan d’acord, per part nostra no hi ha problema 
perquè entenem que en definitiva el que es vol amb aquesta resolució del Parlament 
de Catalunya és que es pugui exercir el dret a decidir; per tant per part nostra, 
repeteixo, sempre i quan vostès s’hi vulguin afegir no hi ha cap problema, tret que els 
nostres companys no hi vegin cap obstacle. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: certament si és canviés el títol ens afegiríem a 
aquesta moció. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: hi estan d’acord els altres grups proposants?. Posarem a 
votació l’esmena que es concreta, en el títol allà on diu: “ el dret a l’autodeterminació”, 
canviar-ho per “el dret a decidir”. 
 
- Sotmesa a votació l’esmena, aquesta resulta acceptada per 19 vots a favor i                               
2 abstencions formulades pels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE 
CASAL CARRIEDO. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA llegeix la moció:  
 
 “El Ple del Parlament, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012, aprovà una 
Resolució amb el contingut següent: 
 
“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes 
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, 
afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquest 
catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional 
al si de l’Estat espanyol mitjançant l’aportació d’estabilitat econòmica i regeneració en 
les formes de Govern, a canvi del reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura 
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i un cert nivell d’autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha hagut, també 
des del catalanisme, una proposta que ha plantejat una redefinició complerta de l’Estat 
espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la unió voluntària de diferents 
nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla d’igualtat. Igualment, ja des 
dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de l’Estat propi, 
entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya trobaria un marc de relació 
estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de la Península Ibèrica i d’Europa. 
 
En els darrers trenta anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el 
seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment 
democràtic a través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits 
respecte a la situació viscuda sota el franquisme, el balanç d’aquest període és 
clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat. Les 
propostes d’acord que han significat els estatuts d’autonomia de 1979 i 2006, la 
col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i a l’euro, la contribució a la 
modernització econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara voluntat de 
recentralització i de laminació de l’autogovern –expressada amb les continuades 
invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la Sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels compromisos 
continguts en els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en 
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i 
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal continuat durant 
aquest període equivalent anualment al 8% de la creació de riquesa que avui posa en 
perill la cohesió social i el progrés econòmic. 
 
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a 
una part important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i polítics a 
proposar nous escenaris de futur. Disposar d’un Estat propi, tant dependent o 
independent com la resta d’Estats europeus, que tingui per objectiu servir al benestar, 
el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu 
origen o condició, és vist avui com una necessitat inajornable per una part creixent de 
la ciutadania de Catalunya. El passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans 
i catalanes va protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de civisme i de 
compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De forma molt massiva els 
manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que Catalunya 
esdevingui <<un nou Estat d’Europa>> i van recollir un anhel que, en aquests 
moments, és compartit per una part molt important de la societat catalana, que 
reclama que el nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat; eina imprescindible per 
fer front als reptes de la nostra societat. 
 
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb plena 
llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques 
parlamentàries i pel President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre 
de 1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al 
dret a l’autodeterminació; i, igualment, va expressar la possibilitat <<d’incrementar les 
cotes d’autogovern fins allà on cregui convenient i, en general, adequar la regulació 
dels drets nacionals a les circumstàncies de cada moment històric>>. 
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Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tan 
significativa, s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la 
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. 
 
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent: 
 
Resolució 
 
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme 
èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de 
Barcelona, sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”. 
 
2.- El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una 
part molt important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de 
l’Estat espanyol per poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres 
aspiracions nacionals, a la nostra voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com 
a nació. Però els intents d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades 
respostes són avui una via sense recorregut. Catalunya ha d’iniciar una nova etapa 
basada en el dret a decidir. 
 
3.- És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu 
propi camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i 
democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el 
desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la 
llengua pròpies. 
 
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents 
socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme 
aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat 
internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de 
Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, 
foment del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap mena. 
 
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui 
determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una 
consulta prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
Per tot això, els grups municipals de CIU, ICV I ERC proposen al Ple municipal 
l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 
de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de 
Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 
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-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: el nostre grup, el grup Popular, votarà en 
contra d’aquesta moció i ho farà, entre d’altres, per respecte als nostres votants i 
també per respecte a la Constitució, que tots nosaltres hem jurat o hem promès acatar, 
tots.  
D’altra banda la convocatòria d’un referèndum necessita sempre de l’autorització de 
l’Estat. Consulta seria qualsevol mecanisme pel qual es sol·liciti l’opinió de qualsevol 
col·lectiu, sobre qualsevol assumpte d’interès públic, a través de qualsevol dels 
procediments: enquestes, audiències públiques, fòrums. És referèndum tota consulta 
que se sol·liciti, que es pronunciï sobre un assumpte de transparència política; és a dir, 
els ciutadans, titulars del dret de participació política reconeguts a l’article 23 de la 
Constitució. Si l’autodeterminació se sotmet a una consulta en la qual poden votar tots 
els ciutadans espanyols amb veïnatge administratiu a Catalunya, que és la manera 
establerta a l’article 7 de l’Estatut, per determinar la condició política de catalans, ens 
trobaríem davant d’un referèndum. La legalitat senyors no és una opció que es pugui 
escollir només quan a un l’interessa; la legalitat és un valor que ens garanteix 
l’estabilitat, la seguretat i el respecte de tots i per a tots. 
La il·legalitat d’aquesta proposta és un acte d’irresponsabilitat política que evidentment 
pot comportar greus conseqüències. La legalitat és o no és, tampoc hi caben altres 
matisos, és quelcom que és blanc o negre, no té diferents colors. 
De conformitat amb l’article 149 de la Constitució, l’Estat té la competència exclusiva 
respecte de l’autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de 
referèndums; els supòsits, modalitats i procediments de celebració de consultes per 
via de referèndum estan regulats per la Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre 
regulació de les diferents modalitats de referèndum. Aquesta Llei orgànica en el seu 
article 2 assenyala que sent l’autorització de les diferents modalitats competència de 
l’Estat, serà acordada pel Govern a proposta del seu President, menys en el cas que la 
competència fos del Congrés dels Diputats. 
La pròpia Llei 4/2010, de 17 de març, del Parlament de Catalunya, de consultes 
populars per via de referèndum, disposa que per poder procedir a la convocatòria de la 
consulta per via de referèndum, el President de la Generalitat ha d’enviar la sol·licitud 
d’autorització al Govern de l’Estat, article 13. Aquesta Llei aprovada en el Parlament 
de Catalunya, a part d’exigir l’autorització del Govern de l’Estat per a la realització 
d’una consulta per mitjà de referèndum estableix uns requisits per a la legalitat de la 
mateixa.  
En conclusió, si el President de la Generalitat realitzés una convocatòria de consulta 
popular, per via de referèndum, relativa al dret d’autodeterminació, ens trobaríem 
davant d’un acte nul de ple dret. Consulta que no fos un referèndum, l’article 122 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva per a l’establiment del règim jurídic de les modalitats, el 
procediment, la realització i la convocatòria per la pròpia Generalitat o pels ens locals. 
En l’àmbit de les seves competències d’enquestes, audiències públiques, fòrums de 
participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, amb excepció del previst a 
l’article 149 de la Constitució, aquest precepte ha de ser declarat constitucional pel 
Tribunal Constitucional en la seva sentència del 31/2010, del 28 de juny. 
El President de la Generalitat podria també intentar plantejar el dret d’autodeterminació 
com una consulta de caràcter no refrendari, per d’aquesta manera evitar haver de 
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sol·licitar l’autorització al govern. En aquest cas ens trobaríem davant un supòsit clar 
de frau de llei. Les consultes no refrandàries són manifestació del fenomen participatiu 
propi de les democràcies actuals, es tracta de consultes en les quals s’articulen 
voluntats particulars o col·lectives però no generals, no imputables a l’argumentari de 
consulta independentista de manera que en elles se sol·liciti l’opinió de qualsevol 
col·lectiu, sobre qualsevol assumpte d’interès públic, a través de qualsevol 
procediment; aquesta participació es pot canalitzar per mitjà d’enquestes, audiències 
públiques o fòrums, tal com preveu l’article 122 de l’Estatut. 
El Tribunal Constitucional ha establert unes pautes conforme les quals poden 
determinar si una consulta és un referèndum o no, i això amb independència del que 
assenyali l’òrgan convocant de la mateixa. Per qualificar una consulta com a 
referèndum o més precisament per determinar si una consulta popular es verifica per 
via de referèndum, article 149 de la Constitució Espanyola, la seva convocatòria 
requereix llavors de l’autorització reservada a l’Estat. De l’anterior es deriva que si 
l’autodeterminació se sotmet a una consulta en la que poden votar tots els ciutadans 
espanyols amb veïnatge administratiu a Catalunya, ens trobaríem davant un 
referèndum amb les conseqüències anteriorment assenyalades, amb la gravetat 
política de ser un referèndum il·legal. En el cas d’una consulta per mitjà de referèndum 
doncs els ciutadans no poden influir sobre el contingut, ni sobre la formulació de la 
pregunta, sinó tan sols respondre amb un si o un no, de manera que el decisiu és en 
realitat qui té el dret a plantejar la pregunta al poble, en quines circumstàncies i amb 
quina formulació, la resposta depèn com es formuli la pregunta al poble, per això la 
decisió sobre la realització d’una consulta popular forma part de les més rellevants 
funcions constitucionals. En aquest cas el President de la Generalitat a més de 
formular la pregunta per condicionar la resposta, el que podria pretendre seria decidir a 
quina part dels ciutadans espanyols va a preguntar sobre assumptes que afecten a 
tots els ciutadans d’Espanya.  
El President de la Generalitat en aquest cas sembla ser que vol portar Catalunya, als 
catalans, a un salt al buit de gravíssimes conseqüències, i el que fa és allunyar-se de 
la realitat de Catalunya; cal que sigui conscient de les conseqüències, perquè l’inici 
d’aquest camí és evident que ja està començant a generar fractures socials 
importants. D’altra banda com es pensen pagar les estructures d’Estat si no es té 
diners ni per pagar les pròpies competències?. Ho seguiran traient de la sanitat i  
l’educació perquè de les ambaixades sembla ser que no?. No es poden trencar les 
regles que estableix la Constitució, gràcies a aquesta ha estat escollit el President de 
la Generalitat de Catalunya.  
Quan un es deixa portar per l’eufòria de les seves idees o l’eufòria d’una manifestació 
és quan es cau en la irresponsabilitat, portant-nos a un període d’incertesa i de 
patiment; en aquest cas Convergència i Unió sembla ser que d’una vegada per totes 
s’ha tret la careta i ara tothom, des de les organitzacions empresarials, les PIMES o 
les famílies poden veure com han abandonat la defensa de la moderació i de l’equilibri 
i han passat a la radicalitat més absoluta.  
Per a la majoria de vostès només mereixen atenció els catalans que es van manifestar 
el passat 11 de setembre, excloent els milions de catalans que no ho van fer, molts 
d’ells perquè se senten catalans i espanyols. Bé, és evident que son molts els catalans 
que volen que Catalunya progressi, que no estan per aventures incertes i volen que es 
governi amb realisme i eficàcia per sortir de la crisi. La majoria de catalans que no 
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volem que se’ns posin fronteres i haver de treure el passaport per anar a la resta 
d’Espanya i Europa, i evidentment volem que es compleixi la Llei. 
Bé, vostès amb aquesta moció d’avui poden donar tot el suport que vulguin a aquesta 
resolució del Parlament, però reconeguin i tinguin en compte que el que fan és 
simplement recolzar una il·legalitat; i malament anem quan des de les administracions 
es recolzen il·legalitats. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: abans que tot dir-li al Sr. Arpal que des del 
municipi no estem fent cap il·legalitat, almenys és el que nosaltres pensem que no 
estem fent. Aquí del què es tracta és de donar suport a una resolució del Parlament de 
Catalunya, que ja ha estat prou debatuda allà al Parlament de Catalunya, i que es veu 
clarament que cada paraula que hi posen ha estat molt mesurada, amb la qual cosa al 
final s’ha aconseguit realment una resolució molt plana, potser inclús massa plana i 
inclús ratllant el gris; l’Adolf em deia que era molt clara i jo realment no la considero tan 
clara, ens diu moltes veritats, que sí, que Catalunya realment lidera l’Estat Espanyol i 
és ben cert, amb un 18 % del PIB no es pot amagar que Catalunya lidera l’Estat 
Espanyol.  
També ens diu que la sentència del Tribunal Constitucional que ha laminat les 
competències de l’Estatut d’Autonomia de 2006, i que ens obliga a fer un pas 
endavant, aquest pas endavant és intentar disposar d’un estat propi, un estat propi que 
ben bé pot ser, i tal com sempre ho hem defensat els Socialistes, un estat propi dintre 
d’una confederació d’estats espanyols, que a la vegada està a dintre d’una 
confederació d’estats europeus, és el que sempre hem defensat i que creiem que és la 
millor solució per la governabilitat d’Espanya i d’Europa en definitiva. 
També és ben cert que en aquests 30 anys de democràcia Catalunya ha crescut 
moltíssim, ha crescut com mai a la vida havia crescut i és per aquí on hem d’anar, és 
per aquí on volem continuar; i això ho ha fet integrada dintre Espanya i creiem que es 
pot continuar per aquesta línia. Què falta per això?. Quin és el pas més important que 
s’ha de donar?. Doncs és una modificació constitucional. És difícil una modificació 
constitucional?. Crec que sí que ho és i molt, però si una modificació constitucional és 
difícil molt més potser encara és una secessió; de totes formes hem vist que aquesta 
moció és una moció que no diu cap mentida respecte del que és l’Estat Català a dintre 
l’Estat Espanyol, i per això nosaltres ens hem decidit a donar-li suport fent aquesta 
esmena amb el títol, que ens semblava que no corresponia el títol realment amb el que 
després es deia a tota la resolució, i sobretot a la proposta d’acord que fèiem des del 
municipi de Martorell.                        
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: amb aquests debats que darrerament, 
evidentment és sovint que els mitjans de comunicació s’estableixin, noto o em dóna la 
sensació que tant d’una banda com d’una altra, si és que hi ha bàndols, em dóna la 
sensació que ens tapem una mica amb la Constitució per evitar determinats debats, ja 
sigui per recolzar-la perquè, fins i tot partits que no la van votar en el seu moment o 
que molta gent que hi forma part no la va votar, ara la defensen com si fos quelcom 
totalment respectable. Per a una persona com jo que tinc 36 anys, que no he votat mai 
aquesta Constitució però que en canvi em veig obligat a jurar-la cada vegada que he 
sigut càrrec públic, tot i que la juro per imperatiu legal, aquesta situació encara se’m 
complica més i em fa més difícil d’entendre com és que vivim en un Estat que quan 
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surten debats com aquest, alguns tiren de Constitució, tiren de democràcia no?. Però 
mai, mai no gairebé mai, han volgut, perquè són partits majoritaris que tenen la 
capacitat, o que han tingut la capacitat de posar sobre la taula una revisió de la 
Constitució i no ho han fet; dic gairebé mai perquè fa poc temps els dos grans partits al 
Congrés, el partit Socialista i el partit Popular es van posar d’acord per fer una reforma 
exprés de la Constitució per contentar Europa i els bancs i tot això, en canvi per altres 
qüestions sembla que no sigui tan fàcil. 
Dit això, des del nostre grup municipal hem recolzat aquesta moció igual que vam fer 
al Ple anterior amb altres de similars, perquè no fem més que manifestar el mateix 
suport que el grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa va fer al Parlament; perquè creiem fermament que el poder en qualsevol 
cas, i també ho diu la Constitució, el té la ciutadania i que sobre tot amb casos de tanta 
rellevància com aquests encara és més important consultar-la. També és cert, i així 
també es va plantejar al Parlament el dia que es va debatre, creiem que aquesta 
resolució es queda un pèl curta ja que no concreta un termini concret per tirar 
endavant la consulta, parla de prioritàriament, em sembla que diu o quelcom similar, 
durant la propera legislatura. El nostre grup parlamentari va presentar una altra 
proposta de resolució que no es va aprovar amb la que sí que es donava un termini 
concret dins de la legislatura vinent. 
D’altra banda i fent referència també a tot l’argumentari legal que el company del partit 
Popular ha posat sobre la taula, jo també entenc i sempre m’ho han explicat així, que 
el dret a l’autodeterminació està reconegut per les mateixes Nacions Unides, per tant 
no estem reclamant res que fins i tot les pròpies Nacions Unides reconeixen, però clar 
a vegades això ho reclamem per altres llocs i ens oblidem quan ho hem de fer a casa. 
I també per aquest motiu recolzem aquesta proposta, tant des dels temps del PSUC 
com ara amb Iniciativa per Catalunya Verds aquest dret s’ha vingut reclamant, i 
sempre ha format part de les nostres propostes i dels nostres programes electorals. 
Un apunt final en relació a la convivència, a la nostra formació, tant Iniciativa per 
Catalunya Verds com Esquerra Unida i Alternativa i a la Federació que ajuntem, 
convivim sense cap mena de fractura moltes persones de diferents posicionaments 
sobre la relació entre Catalunya i Espanya, però tots i totes amb una idea comuna: 
creiem que no hi ha res més democràtic que preguntar a la ciutadania què vol. Si el 
que volem, si la voluntat és posar traves a que la ciutadania opini, això ja estem 
acostumats a veure-ho, sobretot amb els grans partits que mai, o que sempre han fet 
un tap en relació a aquestes consultes, i l’experiència que tenim amb altres països 
europeus on és una pràctica molt habitual preguntar-li a la ciutadania sobre temes que 
realment són importants per a la ciutadania, i amb això jo crec que estem d’acord que 
aquest tema és important, com a mínim és un tema que amb els anys, i aquest any 
encara més, s’ha aconseguit que sigui un tema que la gent està preocupada en un 
sentit i en un altre sobre quina relació han de tenir Catalunya i Espanya. Per tant, què 
més democràtic hi ha?. Quina por tenen vostès amb que la ciutadania opini?. Perquè 
com passarà a Escòcia quan sigui, aquests processos no són breus seran llargs, al 
cap i a la fi serà la ciutadania qui opini, com ha passat al Quebec en varies ocasions, 
què vol fer de la seva relació amb l’Estat que forma part; no entenem, de veritat, quina 
és la por que tenen alguns partits perquè això sigui així, perquè la gent opini. 
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-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en primer lloc celebro, com a grup 
proponent d’aquesta moció de suport a la resolució del Parlament de Catalunya sobre 
el dret a l’autodeterminació, que el grup municipal Socialista s’hi hagi afegit, ho celebro 
gratament perquè jo crec que amb el grup Socialista som un conjunt important de 
forces polítiques, és a dir, excepte el partit Popular totes donen suport a aquesta 
moció; de tota manera és curiós també que el partit Socialista aquí ens doni suport a 
aquesta moció, que el que fa és transcriure literalment la resolució aprovada el dia 27 
de setembre, fa 4 dies pràcticament, i en el Parlament de Catalunya no ho hagués fet. 
Jo lamento que no ho hagués fet allà perquè el partit Socialista com a mínim hagués 
donat suport a quelcom tan important com és celebrar una consulta sobre el dret a 
decidir, és a dir, als catalans cridar-los perquè diguin què volen ser en el futur; per tant 
volia començar per aquí per agrair al Sr. Arqué que s’hagi adherit malgrat el seu partit 
no ho va fer el dia 27 de setembre en seu parlamentària. 
Bé, aquesta moció el que reflecteix, jo crec que a més a més el recolzament que fem 
en aquesta resolució parlamentària, el que fa és fer un repàs de la història d’aquest 
país, i més específicament de la història del catalanisme d’aquest país en els darrers, 
jo diria que, en els darrers 100 anys, i reflecteix un resultat fruit d’una manca de 
respecte i de reconeixement constant de l’Estat Espanyol cap allò que en diuen el 
“hecho catalan”. Jo crec que ho reflecteix de manera molt clara i gràfica, explica, jo 
formo part Sr. Arpal i m’adreço a vostè perquè abans ens ha fet tot un seguit, un recull 
ben fet de la normativa que es pot aplicar en cas que algú intenti fer quelcom tan 
desastrós com demanar a la gent el seu parer, i ens ha fet tot un recull, jo diria que fins 
i tot cronològic l’ha fet eh, normatiu sobre tot allò que es podria arribar a vulnerar si 
se’ls hi demanés el parer a la gent, que en definitiva és l’exercici màxim de 
democràcia. Li deia que el que fa aquesta resolució és fer una narració molt gràfica 
sobretot d’una gran part del catalanisme que històricament ha buscat un encaix dins 
l’Estat Espanyol, i que ha vist Espanya com un Estat plurinacional on algunes nacions 
hi conflueixen i que sobretot hi ha d’haver respecte i reconeixement mutu, això no ha 
passat i menys en els darrers 30 anys. Davant d’això i davant d’una situació de crisi 
important, una situació d’ofec econòmic en el qual el nostre país, Catalunya, està 
sotmesa des de ja fa una bona colla d’anys, i en el greuge fiscal en el qual estem 
immersos, i vull recordar sobretot a aquells que ens escolten que Catalunya és el 
territori que forma part d’un Estat que contribueix més al seu Estat de tot el món, de tot 
el món, no és broma això; és a dir, som la part que forma part d’un Estat que 
contribueix més al conjunt de l’Estat de tot el món, concretament l’any anterior un 8,8% 
del producte interior brut, que no és broma. A títol d’exemple els hi puc dir que els 3 
länders alemanys que tenen un dèficit més gran amb l’Estat Alemany, els 3 junts 
sumen la meitat del dèficit que Catalunya té amb l’Estat Espanyol; o també els hi puc 
dir que en termes de producte interior brut l’Estat de Massachusetts, té un 3,2% de 
dèficit fiscal amb els Estat Units d’Amèrica, o Califòrnia que no arriba tampoc al 4% del 
PIB quant a dèficit fiscal. Europa tret dels alemanys que són els que s’acosten més, ja 
li dic els tres més rics no arriben a acumular ni la meitat del dèficit fiscal que tenim 
aquí, que parlem de 16.000 milions d’euros. Sr. Arpal vostè ens deia que què serà de 
Catalunya, vostè ha fet el què fa el seu partit eh, i a més a més ho fa de manera 
aplicada i ordenada, comença amb la Constitució, ens la planta i ens la posa allò al 
davant eh, “sagrada lex”. Després ens segueix amb la por: misèria econòmica, 
il·legalitats, si convoquem un referèndum, responsabilitats d’aquell qui el convoqui, li 
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ha faltat dir allò de que la guàrdia civil vindrà a segrestar les urnes, que algú del seu 
partit ho ha dit, ho dic perquè algú del seu partit ho ha dit.  
Clar, miri, en un país que se suposa que és modern i que és una democràcia europea i 
que aquesta democràcia a més a més està consolidada i plenament consolidada, 
només cal que fem allò que se’n diu dret comparat, és a dir que mirem una miqueta el 
nostre entorn, i abans em sembla que ho ha dit el meu company d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, des de Catalunya s’està portant un procés jo crec que d’exquisida 
democràcia. El primer que es fa és votar una resolució al Parlament de Catalunya amb 
la majoria de forces polítiques, recordo que són més del 70% dels diputats del 
Parlament de Catalunya, que és on resideix la sobirania popular per aquells que ens 
sentim nacionalistes, és a dir, és el nostre Parlament. A més a més, repeteixo, si ens 
fixem amb dret comparat avui mateix mirant el telenotícies migdia hem vist un 
company seu, del mateix grup europeu, el Sr. Cameron que explicava, i a més a més 
ho explicava amb molta naturalitat, que s’han trobat amb el primer ministre escocès 
per fixar els termes i les condicions d’una consulta popular, i ell deia, i el cito 
textualment, que el Regne Unit no pot tenir dins seu una part majoritària d’un poble 
que no hi vol ser, per tant el lògic és que se’ls consulti, que es consulti la gent d’allà, 
d’Escòcia, i tenen dia i data del 2014, sobre una pregunta molt senzilla, allò que deia 
vostè abans que ens ha dit: “si se pregunta esto és una consulta sinó és un 
referèndum”; doncs una pregunta tan senzilla com si volen seguir formant part del 
Regne Unit o volen que Escòcia sigui un estat lliure. I escolti’m i ell deia que és un 
exercici de plena democràcia, és curiós perquè forma part del seu grup europeu, és a 
dir, el Sr. Cameron forma part del grup Popular europeu. Llavors que vostès això no ho 
vulguin veure i que ens posin per davant totes aquelles normes, fins i tot avui la Sra. 
Cospedal deia que es podria tornar a incloure com a tipus delictiu, modificar el Codi 
Penal per incloure com a tipus delictiu, al telenotícies migdia eh avui a TV3, que la 
convocatòria d’una consulta podria ser constitutiva d’un delicte, d’un tipus delictiu. Bé, 
jo crec que aquesta és la defensa que vostès fan perquè no hi estan d’acord, jo entenc 
perfectament que aquell país en el qual, o aquell Estat en el qual una part d’aquell 
Estat vol presentar una consulta sobre la possible sortida d’aquella part de l’Estat del 
mateix Estat, doncs no li agradi; ara bé, que no li agrada a que ho impedeixi o faci tot 
el possible perquè no se celebri, home jo li diria que aquesta democràcia no deu estar 
massa ben consolidada si això és així. També li recordaré que hi ha una part important 
de l’Estat Canadenc que és el Quebec, vostè ho sap, que doncs també han consultat 
dues vegades si volen seguir formant part del Canadà o si el Quebec vol ser un Estat 
lliure separat de l’Estat Canadenc.  
Això en definitiva no és res més que plantejar un exercici democràtic i a més a més el 
Parlament de Catalunya ho planteja jo crec que amb una exquisidesa terrible, ni es 
volen trencar relacions amb l’Estat Espanyol ni amb Espanya, probablement s’hagin 
d’incrementar aquestes relacions, l’única diferència és que ha de ser en peu d’igualtat, 
i això és el que com nosaltres no som ningú per dir-ho hem de poder-ho consultar amb 
el poble de Catalunya, que en definitiva és on resideix la sobirania, és en el poble. El 
que pretenem és fer això i a més a més crec que no només Convergència i Unió i el 
President de la Generalitat, el President Mas, que encapçala tot aquest moviment, 
perquè això va més enllà d’unes sigles polítiques, sinó que hi ha tot un conjunt de 
forces polítiques del país que ho avalen, i ho avalen en un procés que ha estat llarg, 
complex, però que ha sortit sempre del Parlament de Catalunya i amb un ampli 
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consens; curiosament no ha tingut consens, i és lícit i legítim, dels dos partits que són 
partits d’implantació estatal com el partit Socialista i el partit Popular, és comprensible 
però és minoritari la seva força dins el Parlament de Catalunya.  
Per tant l’únic que es pretén amb aquesta resolució és fer palès un malestar, fer palès 
una trajectòria del catalanisme polític en el darrer segle però sobretot en els darrers 30 
anys, que s’ha intentat buscar un encaix a l’Estat Espanyol, que l’Estat Espanyol no ha 
volgut, no ha donat un tracte just a Catalunya, no hi ha hagut respecte ni coneixement, 
ni cultural, ni social, ni econòmic, i per tant l’únic, i això el President Basc jo crec que 
ho ha explicitat de manera molt clara, l’únic que ens queda és donar la legislatura per 
esgotada, dissoldre el Parlament de Catalunya, convocar eleccions amb un gruix de 
forces polítiques no només una que el que demanen és poder consultar el poble i això, 
Sr. Arpal, és el més democràtic que hi ha. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: bé senyors meus, els agradi o no la 
Constitució existeix i la Constitució és una llei i per tant, Sr. Gòmez, Sr. Arqué, el donar 
suport avui a aquesta moció per part de vostès com dels demés el que estan fent és 
una il·legalitat, perquè el Parlament l’únic que va fer va ser aprovar una il·legalitat i és 
així, és una il·legalitat per més que vulguin dir que no; la Constitució existeix i com 
existeix el que fan donant suport a aquesta moció doncs és precisament anar contra la 
llei. Que es podrà canviar o no es podrà canviar la Constitució això és un altre tema, 
per`des d’ara està com està i hores d’ara vostès el que estan fent és recolzar quelcom 
que no reconeix la Constitució, això a nivell de llei. 
Diu el Sr. Fonollosa que aquest ha estat un mandat de dos anys i democràticament el 
President de la Generalitat el que fa és donar als ciutadans la possibilitat de tornar-se 
a manifestar a les urnes. És veritat que el mandat ha estat de dos anys, el més curt de 
la Generalitat de Catalunya; el govern de CiU hem de recordar que fa dos anys quan 
va prendre possessió va dir que seria el govern dels millors, i el govern dels millors 
resulta que ha estat el govern dels pitjors, en dos anys han aconseguit que el deute de 
Catalunya hagi augmentat un 27%, en dos anys eh, això el govern dels millors, és 
evident que el balanç no ha estat gaire positiu per als ciutadans de Catalunya, més 
aviat ha estat un balanç catastròfic el que hi ha hagut durant aquests dos anys i el 
d’aquest govern. Què passa?. Doncs quelcom molt senzill, que el que es vol per part 
de Convergència i Unió en aquest cas és voler amagar sota la bandera de la 
independència el seu fracàs com a govern, i sembla ser que en aquest cas els 
Socialistes de Martorell doncs també cauen en aquest parany. Com ha dit el Sr. 
Gómez, amb el tema identitari el què fa és voler tapar els problemes reals de 
Catalunya, perquè des que es parla del problema identitari ningú parla o és parla molt 
menys, ningú sí, sobretot els mitjans de comunicació, dels temes que realment afecten 
els ciutadans de Catalunya que són els mateixos que els de la resta d’Espanya. 
La història de Catalunya que jo sàpiga, sigui el llibre en castellà o en català i editat en 
un lloc o en un altre, sempre ha estat unida a la resta d’Espanya, mai ha estat 
Catalunya segregada d’Espanya, mai. D’altra banda el Sr. Fonollosa ens diu, es 
queixa de l’ofec econòmic; Sr. Fonollosa l’ofec econòmic que té Catalunya no és res 
més precisament que la mala gestió d’un govern, hem de recordar que Catalunya és la 
comunitat més endeutada d’Espanya, la que més, la que més diners ha hagut de 
demanar al govern de l’Estat. D’altra banda hem de recordar que qui paga impostos 
Sr. Fonollosa no són els territoris són les persones, per tant, i els ciutadans poden 
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viure en un lloc o un altre però paguen els ciutadans. Ens ha posat el Sr. Fonollosa 
l’exemple avui de TV3, jo precisament l’he vist, avui era a casa i l’he vist, l’exemple 
d’Escòcia ; bé, el que no ha dit és que la pregunta que faran als ciutadans serà: 
independència si o no?. No, això no ho ha dit, i tampoc ha dit que des que es coneix la 
pregunta més d’un 10% de les persones que estaven a favor de la independència ara 
ja no hi estan. Avui també per primera vegada el President de la Generalitat en ha 
reconegut que amb la independència ens farien fora d’Europa, avui ho ha reconegut, si 
algú de vostès pot riure però la veritat és aquesta, a mi no em fa tanta gràcia com a 
vostès, i a molts ciutadans tampoc perquè sabem quines serien les conseqüències. 
D’altra banda, i això no ho dic jo són retalls en aquest cas retalls d’un diari, diu: 
Catalunya independent, un Estat en quiebra. D’una banda el deute públic es 
multiplicaria per 4, quedaríem fora de l’euro reconegut avui pel President de la 
Generalitat; s’hauria de crear una nova moneda que, es digués com es digués, sofriria 
una devaluació de més d’un 40%. La banca té el 70% del seu negoci a Espanya, 
aleshores una de dues: o hauria de deixar Catalunya o quebrarien. D’altra banda 
tothom sap que tret de la Caixa i el Banc Sabadell totes les demés caixes estan 
acollides per bancs nacionals; les PIMES molt possiblement podrien perdre gran part 
de les seves vendes, aquí posa tants per cent però bé això no se sap quins serien, i és 
evident que això perjudicaria a Catalunya. D’altra banda les cotitzacions socials no 
arribarien ni per poder pagar ni pensionistes ni aturats. Saben vostès quants 
pensionistes hi ha a Catalunya?. 1.200.000; aturats: 700.000, fan 1.800.000 persones 
a les que se’ls ha de donar diners a través de l’Estat. Saben quants ciutadans estan 
treballant actualment a Catalunya?. 1.900.000; 100.000 persones més de les que se’ls 
ha de donar diners perquè puguin subsistir. El dèficit calculat seria de 1.200 milions 
d’euros actualment en negatiu, això sense devaluació ni històries d’aquestes.  
Per tant, home, jo entenc molt bé que sota la bandera aquesta de la independència el 
Sr. Mas, com a President del govern de Catalunya vulgui amagar la seva mala gestió, 
el més trist és que hi ha molts ciutadans que potser s’ho puguin creure, però ja veuran, 
si no ens morim amb el temps ho veurem, això seguirà de la mateixa manera que està 
durant molts anys i seguirà sent un tira i afluixa com ha estat sent fins ara. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: només és per dir-li al Sr. Arpal que tinc la 
consciència ben neta, llegint aquesta moció de suport a la resolució del Parlament jo 
no he vist cap il·legalitat, ni anar contra cap llei, Sr. Arpal; vostè el que ens ha fet aquí 
és una mica un exercici de ciència ficció, que potser amb alguna part té raó que la 
política de retallades del Sr. Mas no ens ha portat cap enlloc, i potser ara ho vol 
disfressar com Convergència ha fet moltes vegades que és embolicar-se amb la 
senyera no?. Però el tema que ens portava sobre la taula que és el suport a la 
resolució del Parlament de Catalunya jo no crec que estigui fora de la llei. Per altra part 
vostè està actuant ben bé com un matrimoni enfadat, perquè bé van aprovar els 
pressupostos a Madrid i bé van aprovar els pressupostos aquí Catalunya, doncs 
tampoc ve ara que ens faci aquest exercici de ciència ficció i tremendisme. Nosaltres, 
amb la consciència ben neta com he dit, aprovem aquesta moció de suport a la 
resolució que ha aprovat el nostre Parlament de Catalunya, amb la qual cosa nosaltres 
des de l’autonomia local estem segurs que fem el que hauríem de fer. 
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-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: jo molt simple, molt senzill, ara fa uns minuts 
el Financial Times proclamava en data d’avui i de debò que és una cosa que concentra 
no?, Deia: el matrimoni no s’arregla perquè algú declari il·legal el divorci. Des de fora, 
des de països civilitzats i avançats no entenen la postura aquesta del país, d’Espanya, 
de no deixar a un català poder exercir el dret a decidir i a ser lliure si així ho vol. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: en una cosa Sr. Arpal li hem de donar la raó, 
estem d’acord amb que no podem caure en l’estratègia d’alguns partits, també del seu, 
d’utilitzar aquestes eleccions o aquests moments per tapar les retallades, per tapar 
casos de corrupció, etc. Però tampoc podem oblidar, perquè vostè ara feia una crítica, 
ara fins fa poc el que estava de moda era criticar el tripartit ara ja toca criticar 
Convergència i Unió, no podem oblidar que aquests dos anys Convergència i Unió ha 
estat governant gràcies al seu suport, el suport del seu partit al Parlament, el suport 
del seu partit a la Diputació de Barcelona, el suport del seu partit a molts ajuntaments 
importants, per tant no es treguin tampoc la responsabilitat sobre aquestes dades tan 
dolentes del balanç dels que governen. Però també perquè no podem oblidar tot això 
volem que la ciutadania tingui la possibilitat a decidir sobre la relació entre l’Estat 
Espanyol i Catalunya, però també sobre les retallades o sobre les injustícies que 
s’estan cometent en alguns grans partits, que carreguen totes les conseqüències, totes 
les pèrdues de la crisi al 99% de la població i mentrestant beneficiant al 1%. Amb això 
també volem decidir, això també és voler decidir i per aconseguir-ho jo crec que tenim 
una bona oportunitat, com deia el portaveu de Convergència i Unió, que la majoria del 
Parlament de Catalunya està d’acord amb tirar endavant aquesta consulta. Nosaltres 
també volem anar més enllà, no només consulta sobre això també consultem sobre les 
altres coses, també consultem a la ciutadania sobre com vol sortir de la crisi. Si volem 
sortir de la crisi com estem fent fins ara enfonsant-nos cada vegada més, o volem 
sortir de la crisi amb altres models que a Europa també s’està donant el cas i estan 
funcionant. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: bé, una mica per centrar el debat, vostè Sr. 
Arpal ens acaba de dir fa un moment, la seva segona intervenció ha sigut jo crec un 
pèl més virulenta que la primera, ja m’ho esperava també. Entenc que la matèria 
d’aquesta moció a vostès els pot arribar a crispar, i a més a més com queden aïllats 
perquè són l’únic partit, excepte Ciutadans eh, al Parlament de Catalunya tenen 
Ciutadans que s’avindrien amb vostès, la resta de forces polítiques ho veuen d’una 
altra manera diametralment oposada, bé, excepte el partit Socialista que encara no 
saben si van o tornen però això és problema seu i ja s’ho faran, com aquí que ens 
voten a favor això però allà no ho van votar, això és un tema molt particular i que ja 
s’ho resoldran, però la majoria de forces polítiques ho veuen d’una manera i vostès 
d’una altra, jo ho entenc perfectament. Però clar el que no podem admetre és tota 
aquesta mena d’incerteses que van llençant per impedir que aquest país algun dia 
pugui tenir una certa plenitud, o una plenitud nacional. Perquè no és el que defensem 
és el fet de consultar la gent, és a dir, el que demanem és que les forces que 
representem o que hem signat aquesta resolució tinguem una majoria important al 
Parlament de Catalunya, perquè des del punt de vista de legitimitat el poble de 
Catalunya pugui celebrar en democràcia i en llibertat una consulta, és a dir, se’ls hi 
demana el seu parer sobre el futur d’aquest país, des del punt de vista més 
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estrictament democràtic. Què hi ha més democràtic que això?. Vostè em pot dir la 
Constitució eh, que són els arguments legals que ens pot fer servir. També li haig de 
dir que el President Mas ja ha avançat que en cas de tenir la majoria suficient en el 
Parlament de Catalunya, i en cas que ell sigui reelegit com a President, el que farà 
serà proposar una llei de consultes al Parlament de Catalunya, i que un cop aprovada, 
tal com ha dit vostè, demanarà a l’Estat Espanyol que doni l’autorització per fer 
aquesta consulta; per tant seguirem exacta i estrictament i rigorosament el procés 
legalment establert. Ara bé, si malgrat tot això l’Estat Espanyol ens nega el dret que 
tenim els catalans a poder participar i decidir el nostre futur, doncs escolti’m, ja ho hem 
dit avui, s’internacionalitzarà el conflicte, és a dir, anirem a les instàncies internacionals 
que calgui, apel·lant al dret a l’autodeterminació que està a la Carta dels drets humans 
de Nacions Unides, i que a més a més majoritàriament representarà el Parlament de 
Catalunya, seu de la sobirania popular Sr. Arpal, més gros que això no hi ha ni la 
Constitució ni cap llei, ni la Constitució ni cap llei davant d’això; escolti’m és 
inapel·lable el procés. I a més si no ens embranquem, que a vegades tendim els 
catalans a fer-ho, ens embranquem amb baralles partidistes pel color de la senyera i 
per cosetes d’aquestes que a vegades passa eh, jo ja ho reconec, però si som 
capaços d’anar junts, escolti’m el poble de Catalunya serà el que vulgui ser. Ja entenc 
que també ens poden enviar la Brunete, ja ens ho han advertit, algú del seu partit ja 
ens ho ha dit eh, i a més a més algun militar, no sé si del seu partit o no això no ho sé, 
d’una graduació molt alta, un general, ha dit o li ha volgut recordar avui precisament al 
President Mas que algun President de la Generalitat va ser afusellat; això ho han dit i 
ha sortit en premsa, que ho trobo molt gros, evidentment estem en una altra època, el 
món ha corregut molt i avui dia només pel Tractat de la Unió Europea no es permet 
cap intervenció armada dins del territori de la Unió Europea, no sé si ho sap però això 
és així dins del Tractat. 
Vostè ens diu que en aquest mandat de dos anys Catalunya s’ha endeutat i que el 
govern dels millors, com deia vostè, doncs no ha sabut fer prou bé les coses perquè 
Catalunya està en un exucac complicat. Efectivament Sr. Arpal, per això es dissol el 
Parlament de Catalunya i es convoquen eleccions. Perquè miri, i n’hem parlat encara 
molt de passada, les famoses retallades, és curiós oi que les retallades famoses que 
no agraden absolutament a ningú, molt menys aquell qui les ha de fer, retalles, 
retalles, retalles i curiosament hauries d’estalviar molts diners; doncs no arribem a 
pagar les nòmines a final de mes, com s’explica això?, com s’explica això?. Retallem, 
retallem, retallem, intentem estalviar d’aquí un ral, d’allà un altre, i no arribem per 
pagar les nòmines dels nostres metges, dels nostres mestres, de les infermeres, dels 
bombers, etc, etc, etc; és trist això Sr. Arpal. I clar si un país no fos capaç de generar 
suficients recursos com per mantenir aquests serveis, doncs s’entendria perfectament 
que aquests serveis son excessius per l’economia d’aquell país; però clar és que 
aquest país curiosament genera molt més que el que representen les retallades, 
concretament 16.000 milions d’euros anuals. Li he explicat abans que Catalunya és el 
territori que forma part d’un Estat que més contribueix al seu Estat del món, del món, i 
jo Sr. Arpal no m’agrada, no faré com aquell senyor, no el reptaré però sí que li 
demanaré que si vostè té algun exemple on hi hagi una part que formi part d’un Estat 
que contribueixi més al seu Estat, en properes ocasions vostè me’l digui, i si em 
rectifica jo li reconeixeré públicament; però de totes les dades que disposo i que 
disposem doncs resulta que som la part que forma part d’un Estat, el territori que 
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forma part d’un Estat que contribueix més al seu Estat del món. Malgrat això resulta 
que la resta de l’Estat ens tenen com unes bèsties insaciables que no en tenim mai 
prou, és curiós això, i el que em sap més greu és que vostè que és català assenteixi 
amb el cap quan sap perfectament que això no és així. Miri, des de l’any 1980, 
podríem dir la Generalitat reinstaurada, no és cert va ser abans amb el President 
Tarradellas però des que es van fer eleccions al Parlament de Catalunya, des de l’any 
80 fins l’any 2010, aquests 30 anys Catalunya ha acumulat un dèficit fiscal de 300.000 
milions d’euros, en pessetes són 50 bilions, 50 milions de milions de pessetes, aquest 
és el dèficit fiscal acumulat. Vostè ara ve i ens diu: escolti’m és que aquí vostès no en 
tindran prou, no podran pagar les pensions, no podran; per favor, això l’altre dia si va 
veure el programa Singulars del Jaume Barberà, amb aquell senyor el Tepper, aquest 
famós Tepper que és aquest economista estadounidenc, americà, afincat a Londres 
però que va viure durant molts anys a Madrid, per tant lluny de poder tenir alguna 
vinculació amb Catalunya i amb Barcelona, davant de la pregunta de si seria viable 
econòmicament Catalunya en cas de ser un Estat propi dins del marc de la Unió 
Europea, deia: home, i tant però per què me la fan aquesta pregunta?. No només seria 
viable, és que seria dins dels 225 estats reconeguts al món seria el 33, i per PIB per 
càpita estaria per sobre de l’espanyol, i per exemple el PIB català és bastant més gran 
que Portugal i que alguns països de la Unió Europea. I a més a més hi ha grans 
potencialitats, el 50% del PIB ve d’exportacions, això a la resta de l’Estat ni en broma, 
ni en broma; a més a més tenim comerç, tenim indústria, tenim un país equilibrat, 
tenim unes certes infraestructures que hem de millorar molt, però no hem de tenir 
absolutament cap por. Però no estem en aquest cas, nosaltres no li estem dient Sr. 
Arpal, aquesta moció no planteja la independència del país de forma unilateral; 
aquesta moció l’únic que planteja és poder, és a dir, és una resolució de tres forces 
polítiques de les quals estem aquí, però altres que també estan al Parlament de 
Catalunya, que el que demanen és precisament el dret a decidir, que els catalans 
puguin decidir lliure i voluntàriament el seu futur, el futur del seu país, això és 
estrictament democràtic, no hi ha cap pega amb això és rigorosament democràtic, no 
hi ha absolutament res, és a dir, vostès no poden dir res davant d’això, els costa. I a 
més a més es vol fer amb unes bones relacions amb l’Estat Espanyol, amb molt bones 
relacions, això ho ha dit el President Mas en més d’una ocasió. Escolti’m nosaltres no 
hem de trencar res, no hem de dir adéu a ningú, no ha de passar res, ni aixecarem 
fronteres ni passarà absolutament res, l’únic que demanem és que es pugui consultar 
el poble de catalunya, i en funció del que el poble de Catalunya expressi doncs el 
govern del país haurà d’actuar; vostès davant d’això doncs la Constitució i la política 
de la por. 
M’ha dit que Catalunya no havia estat mai un Estat propi, escolti jo li volia dir que no sé 
quina història ha estudiat vostè, potser ha estudiat la història del Sr. Wert, clar si ha 
estudiat la història del Sr. Wert probablement no sigui així, però si vostè agafa 
qualsevol historiador, i agafa la Història de Catalunya, veurà que fins fa 300 anys 
Catalunya formava part d’un Estat que està molt diferenciat de l’Estat de Castella, 
absolutament diferenciat, l’únic que els unia era una corona, com en alguns territoris 
europeus hi havia un rei que tenia diversos estats. Però li diré més, amb producció 
legislativa pròpia, amb institucions pròpies, amb una cultura evidentment molt diferent 
i, fins i tot, amb una mena d’ambaixadors que hi havia a cada cort, per tant Sr. Arpal 
això que, m’ha recordat la Cospedal eh que avui també ho deia: “somos el estado más 
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antiguo de Europa”, que tampoc no en sap passa d’història eh perquè n’hi ha bastants 
més que Espanya de més antics; deia: “hacia 500 años que España era un Estado”; 
escolti’m no és ben bé així això, no és ben bé així. De tota manera jo ja li dic si vostè 
ha llegit la història del Sr. Wert o com vol que estudiem allò de “una grande y libre” 
potser sí, però si estudia la història amb rigor veurà que Espanya fins fa 300 anys era 
un Estat diferenciat de la Corona de Castella. També ens ha dit que, ah si ha parlat 
d’Escòcia, vostè diu: clar és que Escòcia des que se’ls hi planteja el referèndum amb 
una pregunta concreta que, per cert, la pregunta no és independència eh, la pregunta 
encara està per fer però que avui el Sr. Cameron deia que aniria en el sentit de si 
Escòcia volia seguir formant part del Regne Unit o no, i que només es podria contestar 
amb un si o amb un no, és exactament això el que ha dit i ho he confirmat ara, m’ho 
han confirmat ara ja que vostè m’ha dit que això no era ben bé així. I vostè deia: clar 
des que ja han convocat el referèndum hi ha un 10% d’escocesos que s’ha tirat enrere. 
Escolti’m és que jo no ho sé quin serà el resultat, però sap quina és la gran 
diferència?, que Escòcia podran veure quin és el resultat, perquè allà els hi permeten 
fer aquest referèndum o aquesta consulta, cosa que aquí el govern de l’Estat 
Espanyol, ja ho veiem amb la seva posició i la de la gent del seu partit, que 
constantment faran tot allò que sigui possible per evitar-ho, però ja li dic jo Sr. Arpal 
que si la major part dels catalans volem fer una consulta la farem. 
 
-Sotmesa a votació la moció de referència, aquesta resulta aprovada per 19 vots a 
favor i  2  vots en contra dels senyors FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL 
CARRIEDO: 
 
“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes 
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, 
afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquest 
catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional 
al si de l’Estat espanyol mitjançant l’aportació d’estabilitat econòmica i regeneració en 
les formes de Govern, a canvi del reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura 
i un cert nivell d’autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha hagut, també 
des del catalanisme, una proposta que ha plantejat una redefinició complerta de l’Estat 
espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la unió voluntària de diferents 
nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla d’igualtat. Igualment, ja des 
dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de l’Estat propi, 
entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya trobaria un marc de relació 
estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de la Península Ibèrica i d’Europa. 
 
En els darrers trenta anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el 
seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment 
democràtic a través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits 
respecte a la situació viscuda sota el franquisme, el balanç d’aquest període és 
clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat. Les 
propostes d’acord que han significat els estatuts d’autonomia de 1979 i 2006, la 
col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i a l’euro, la contribució a la 
modernització econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara voluntat de 
recentralització i de laminació de l’autogovern –expressada amb les continuades 
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invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la Sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels compromisos 
continguts en els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en 
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i 
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal continuat durant 
aquest període equivalent anualment al 8% de la creació de riquesa que avui posa en 
perill la cohesió social i el progrés econòmic. 
 
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a 
una part important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i polítics a 
proposar nous escenaris de futur. Disposar d’un Estat propi, tant dependent o 
independent com la resta d’Estats europeus, que tingui per objectiu servir al benestar, 
el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu 
origen o condició, és vist avui com una necessitat inajornable per una part creixent de 
la ciutadania de Catalunya. El passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans 
i catalanes va protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de civisme i de 
compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De forma molt massiva els 
manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que Catalunya 
esdevingui <<un nou Estat d’Europa>> i van recollir un anhel que, en aquests 
moments, és compartit per una part molt important de la societat catalana, que 
reclama que el nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat; eina imprescindible per 
fer front als reptes de la nostra societat. 
 
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb plena 
llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques 
parlamentàries i pel President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre 
de 1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al 
dret a l’autodeterminació; i, igualment, va expressar la possibilitat <<d’incrementar les 
cotes d’autogovern fins allà on cregui convenient i, en general, adequar la regulació 
dels drets nacionals a les circumstàncies de cada moment històric>>. 
 
Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tan 
significativa, s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la 
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. 
 
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent: 
 
Resolució 
 
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme 
èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de 
Barcelona, sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”. 
 
2.- El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una 
part molt important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de 
l’Estat espanyol per poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres 
aspiracions nacionals, a la nostra voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com 
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a nació. Però els intents d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades 
respostes són avui una via sense recorregut. Catalunya ha d’iniciar una nova etapa 
basada en el dret a decidir. 
 
3.- És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu 
propi camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i 
democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el 
desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la 
llengua pròpies. 
 
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents 
socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme 
aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat 
internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de 
Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, 
foment del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap mena. 
 
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui 
determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una 
consulta prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
Per tot això, els grups municipals de CIU, ICV I ERC proposen al Ple municipal 
l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 
de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de 
Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 
 
         5. MOCIÓ DE DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, QUE 
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS llegeix la moció: 
 
 “Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus 
grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma 
unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva 
de la constitució d'un estat català lliure, independent, democràtic i social. 
 
El nostre municipi esta adherit com a membre de ple dret a l’associació de municipis 
per la independència; el nostre alcalde ja va recolzar públicament, també des de 
l’ACM, la celebració del referèndum sobre la independència, que el 25 d abril de 2010 
organitzà “Martorell decideix”. I poc desprès el 10-J omplia el cap i casal  amb  una 
manifestació per al dret a decidir amb el recolzament de la majoria de les forces 
politiques del nostre parlament (excepte PP i C's). 
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En aquesta diada la proclama de "Catalunya nou estat d'Europa" fou escoltada per tot 
el món i en particular pels nostres representants del govern de la Generalitat i el 
parlament. La base municipalista no pot desentendre’s d'aquest clam i d'ajudar al 
nostre govern a assolir els nous objectius de llibertat i democràcia plena que els temps 
demanen. 
 
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present, així com a declarar el 
municipi de Martorell com a territori català lliure i, a l'espera que el Parlament de 
Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d'abast 
espanyol seran vigents de forma provisional. 
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que 
pateixen els convilatans i convilatanes de Martorell i, per extensió, de tot el poble de 
Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l'Estat Espanyol. Avui, a 
Catalunya, l'atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de 
la pobresa, el 40 % d'activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l'espoli 
fiscal suposa 16.000 milions d'euros per Catalunya. És, doncs, davant d'aquest context 
crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos 
col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L'Estat 
Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de 
forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions 
financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un Estat que es  
troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert 
de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat 
de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en 
descrèdit internacional les seves institucions.  
Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel 
dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns 
recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels 
ajuntaments. A més, ara s'anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans 
canvis legals que atemptarien, si es donen, contra l'autonomia local i, fins i tot, contra 
la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt 
de la ciutadania. 
  
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la 
seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d'acollida i de diàleg. 
 
 És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels convilatans 
i convilatanes de Martorell, i per tal d'impedir que l'agreujament d'aquesta situació de 
crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats 
empresarials i en més increments de l'atur i la pobresa de les classes treballadores 
que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments 
històrics que ens està tocant viure. 
 
 En base a aquestes raons, tal com s'ha indicat, DEMANEM: 
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PRIMER. Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de 
sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim de DOS MESOS i, si s'escau, 
convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya. 
 
SEGON. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat 
d'emprendre accions immediates com, entre d'altres, les següents: la creació dels 
corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d'una hisenda 
pròpia i d'un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament 
dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d'una administració fiscal i 
de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; l'anunci a tota la comunitat 
internacional de l'inici del procés d'independència de Catalunya i l'obertura de 
negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició 
cap al nou estat català. 
 
TERCER. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures 
que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l'estat 
català i, en especial, les següents: 
. Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, 
l'estelada. 
. Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 
resolucions que limitin l'ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública 
o acadèmica catalana. 
. Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per 
a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya. 
. Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d'octubre com a dia laborable. 
. Que demani l'empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió 
Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic. 

 
QUART. L'Ajuntament de Martorell s'adhereix a l'Assemblea Nacional Catalana en les 
diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Finalment, des de la vila de Martorell, apel·lem a l'esperit cívic de tot Europa, 
inclòs l'Estat espanyol, per tal que s'imposi una resolució democràtica dels conflictes i 
s'avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l'amistat i la germanor entre els 
pobles del món. 
 
SISÈ. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups 
parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del 
Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a 
l'Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als 
seus municipis adherits, i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 
Federació de Municipis de Catalunya.”  
 
-El Regidor Sr. VICENTE CASAL diu: ”No vamos a entrar a debatir todos los puntos 
porque esto es un poco la moción que hemos hablado, el mismo tema que hemos 
hablado en la anterior moción sobre si independencia sí, independencia no. Lo que yo 
sí quiero decir desde el grupo municipal del partido Popular es que mociones como 



 70 

esta banalizan la independencia. Nosotros respetamos a la gente que está a favor de 
la independencia, pero con coherencia. Es decir, haber, aquí hay datos que no son 
ciertos, otros que están inflados y otros que de manera perversa están ahí metidos. 
Dices: “l’atur afecta a 700.000 persones”. “El paro afecta a 700.000 personas, la 
competencia de trabajo es una competencia por ejemplo que está transferida a las 
comunidades, y tu partido Esquerra Republicana ha estado 7 años, que es cuando se 
ha generado esta cifra de paro y tampoco han hecho mucho, o sea no le hemos 
echado la culpa a un tío de Extremadura o a un tío de Galicia de que en Catalunya hay 
700.000 parados. Después, el 40% de actividades económicas están en peligro de 
desaparecer y más. Fíjate, ya hay empresas que con el temor a la independencia se 
están yendo, se van, una es Ausonia; por ejemplo Editorial Planeta, que ha dicho el Sr. 
Lara, 1.500 puestos de trabajo que se van a ir fuera, porque evidentemente es una 
empresa privada y él tiene derecho a llevársela donde quiera. Volkswagen, 
Volkswagen grupo Seat, no lo ha dicho el operario de la línea lo ha dicho el Sr. Ludger 
Fretzen, director de Volkswagen Audi en España, que en caso de independencia, hay 
que verlo, que se llevarían la producción a Madrid, y la producción no sólo la Seat, 
todas las fábricas que tenga Volkswagen en Catalunya. Por lo demás yo pensaba que 
en independentismo lo había escuchado todo, pero te tengo que felicitar, yo hasta 
hace un mes no había escuchado lo de, es cachondísimo lo de”: que es declari a 
efectes administratius el 12 d’octubre com a dia laborable”. Me parece bien y yo le 
felicito porque yo pensaba, insisto, que lo había escuchado todo. 
Después, haber, yo por una parte tampoco me sorprende, usted tiene su electorado, 
tiene que posicionarse, tiene que ganarse el favor de los suyos, tiene  competencia, 
pero claro a mi me sorprende que mociones de este tipo, partidos que supuestamente 
defienden el orden constitucional como el Partit Socialista de Catalunya, que votan de 
una manera o voten de otra, yo no sé si somos catalanistas no somos catalanistas, si 
me tengo que creer lo que dice Chacón, si me tengo que creer lo que dice el sector 
catalanista, allá ellos. Yo creo que mociones como estas no van a ningún lado, 
mociones como estas no sirven para nada más que para fomentar la crispación entre 
catalanes, y evidentemente más allá de entrar y pormenorizar los aspectos que 
fundamentan la misma, que yo considero erróneos y malintencionados en la gran 
mayoría. Nosotros evidentemente vamos a votar en contra por los motivos que 
nosotros hemos expuesto y porque no creemos en toda esta retahíla que usted nos ha 
contado. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: des del nostre grup municipal entenem 
perfectament els motius d’Esquerra Republicana per presentar aquesta moció, de fet 
fins i tot la pretensió era haver-la presentat al Ple anterior però per diferents motius no 
va ser així. Ho haguéssim entès més que aquesta moció hagués passat per aquest Ple 
fa un mes o fa més temps, o en qualsevol cas abans del debat de política general en la 
que es va aprovar aquesta resolució, que en el Ple anterior tots els grups exceptuant el 
partit Popular havíem votat d’acord. Ho diem una mica per entendre el context en el 
qual ara discutim una moció que parla d’un seguit de coses que, en alguns casos, 
entenem que entren en contradicció amb el punt aprovat anteriorment; per això deia 
que aquesta moció abans del debat de política general tenia un sentit determinat però 
avui, i més encara més després que hi ha hagut l’acord, exceptuant el partit Popular, 
amb la moció anterior, entenem que no té sentit debatre una altra vegada qüestions 
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que ja queden anul·lades diguéssim per la decisió anterior, per tant el nostre 
posicionament serà tampoc debatre el contingut de la mateixa i ens abstindrem. 
 
-El Regidor Sr. ADRIÀ ARQUÉ diu: de la mateixa manera que abans dèiem que la 
moció d’abans era una moció plana, que cada paraula estava molt estudiada com 
havia d’estar al seu lloc; la teva, Adolf, és una moció que és ben bé un salt al buit i 
sense paracas, vull dir que va directe, independentisme directe i a més una declaració 
unilateral, o sigui, tenim un Parlament no?. Doncs tenim un Parlament i és el nostre 
Parlament, doncs aprofitem-lo. Des del municipi no podem fer això, com aquella 
fàbrica de mobles que costen tant de muntar no?, la república independent, ens a 
sembla que no.  
Per altra part, a veure, els Socialistes, i li contesto també al Sr. Fonollosa, sabem on 
anem, sabem on anem des de Raventós, des de Obiols, des de Maragall, sabem on 
anem, un partit catalanista amb vocació federal. Vostès no poden dir el mateix, amb la 
política de peix al cove sí que van donar molts cops de timó cap a una banda i cap a 
l’altra, em sembla que sí amb això som claríssims; i a tu també t’ho dic Adolf, penso 
que l’Estatut d’Autonomia el tenim per alguna cosa, podríem profunditzar l’Estatut 
d’Autonomia, optar cap a un estat federal, un estat federal dintre d’una Europa federal 
també, i em sembla que li devem com sempre ho han fet i com ho continuen fent a 
l’Estat Espanyol, seria com Catalunya estaria millor; l’altra opció és respectable però 
no és la que nosaltres podem recolzar. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: en primer lloc i ho subscric al cent per cent, 
i que no serveixi de precedent això tampoc, les paraules que deia el meu company 
d’Iniciativa perquè exactament és el que nosaltres volíem dir quant a aquesta moció. A 
més li demanaria al company d’Esquerra Republicana que tenint en compte la moció 
que hem aprovat anteriorment doncs que pogués retirar aquesta moció. Jo crec que és 
el que tocaria perquè aprovant una moció en la qual recolzem una resolució del 
Parlament de Catalunya que el que fa és impulsar la sol·licitud d’una consulta pel dret 
a decidir, pel dret a l’autodeterminació, és incompatible, només per semántica, amb el 
fet de declarar unilateralment la sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim 
de dos mesos, és impossible casar una cosa amb l’altra. Entre altres coses també jo 
crec que aquesta moció, que ha corregut per alguns ajuntaments, jo crec que com 
darrerament els esdeveniments corren molt i molt depressa, doncs s’ha quedat 
desfasada, és com les mocions que nosaltres podíem portar, i vostè em sembla que 
m’ho va dir, recolzant el pacte fiscal, ha quedat superat. Jo crec que això en aquests 
moments, tenint en compte una certa unitat que hi ha de les forces sobiranistes a 
Catalunya, i tenint en compte el que hem aprovat fa 10 minuts, jo crec que queda 
totalment superat, i per un exercici de coherència doncs jo li demanaria al company 
d’Esquerra Republicana de Catalunya que retirés la moció; i en tot cas queda expèdita 
la via perquè el mes següent si volem una sèrie de forces polítiques, representades en 
aquest ajuntament, presentem un altre tipus de text més adequat als moments actuals 
perquè, repeteixo, els esdeveniments corren i fàcilment una moció queda superada, jo 
entenc que aquesta ha quedat superada perquè a més a més el que demana és 
totalment oposat al que demanem en l’anterior, i l’anterior és una resolució del 
Parlament de Catalunya del 27 de setembre i avui li donem recolzament. Per tant no 
podem demanar alhora al Parlament de Catalunya, que ara està dissolt a més a més, 
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doncs que declari unilateralment la independència del país; per tant nosaltres no hi 
podem donar suport i per tant el que li demanaríem al company d’Esquerra és que la 
retirés. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: la idoneïtat la dóna el moment i aquest és el 
moment, el temps potser corre tant i potser la manca aquesta de coherència pot ser 
que per algunes de les consciències dels grups municipals que estan avui aquí, o dels 
regidors que són avui aquí sigui òbvia, però clar la manca de coherència política amb 
Esquerra Republicana no se li pot dir. Per a nosaltres el dret a decidir ja fa 20 anys 
que l’estem defensant profundament, que s’hagi visualitzat el dia 26 de setembre de 
2012, per a nosaltres, per a Esquerra és un anacronisme. Si Esquerra fins ara ha 
tingut el paper d’excèntric; si Esquerra ha tingut fins ara el paper d’anar estirant cap a 
la centralitat política la independència i els anhels de llibertat d’aquest poble, 
evidentment avui en aquest Ple no deixarà de fer-ho, seguirem tirant de la corda. Sr. 
Casal, els empresaris poden tenir alguns defectes però li asseguro que cap d’ells anirà 
en contra d’un mercat de 7 milions de consumidors. Per altra banda el 12 d’octubre 
escoles de molt a prop d’aquí van fer dies feiners, ajuntaments van treballar i Caps 
d’atenció primària també van estar treballant. I Sr. Arqué la declaració unilateral 
d’independència no l’ha de declarar un sol partit polític; la declaració unilateral 
d’independència no l’ha de declarar aquest municipi, sortint el nostre alcalde al balcó 
fent unes declaracions d’independència, sinó que ha de ser el nostre Parlament de 
Catalunya.  
Hagués volgut llegir aquesta moció amb la solemnitat amb que la vaig sentir a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló aquest passat 3 de setembre, i viure els 
moments amb una plaça plena de gent d’un poble còmplice d’aquesta moció i del que 
aquesta moció implica. Nosaltres la recolzem i la volem presentar ara perquè no 
voldríem que baixés el “suflé”, i perquè no voldríem que les mateixes directrius 
signades pels 4 presidents de la Diputació amb el President Mas, preparant l’agència 
tributària pròpia, volem que segueixin dempeus. Voldríem que allò que 70 municipis i 
un consell comarcal, en aquest cas el de la Garrotxa, amb el recolzament de 
Convergència i Unió la majoria i del PSC alguns, alguns de tan grans com ara 
Igualada, o de tan propers com ara Collbató, fossin realitat. 
Finalment també voldríem que a ningú li tremolessin les cames quan arribi el moment i 
que aquest 26 de novembre el nou govern a la Generalitat, el nou govern electe, tingui 
el màxim d’ajuntaments al seu costat per fer menys feixuc aquest nou i esperançador i 
prometedor projecte de construcció d’un estat propi; seria un cas d’alta traïció pujar a 
l’onada popular d’aquesta diada i voler-ne treure profit polític, obviant després el què 
realment demanava el clam popular, el què demanava la gent que era: Catalunya un 
nou estat d’Europa. 
Senyors la llei no fa política, és la política la que fa les lleis, el motiu d’aquesta moció 
és reforçar aquest missatge. Per últim, avui 72 anys després de l’afusellament del 
President Companys, el millor homenatge que li pot fer Martorell seria aprovar aquesta 
moció. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER FONOLLOSA diu: intervindré per dues raons: la primera 
perquè, escolti’m aquesta causa és molt grossa, és seriosa, és important, i el que ens 
fa por a alguns és que alguns altres l’espatllin. En aquest país i a la vida en general el 
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que s’ha d’intentar és ser coherent, i precisament demanar fa 10 minuts que sigui el 
poble de Catalunya el que s’expressi lliure i voluntàriament, i 10 minuts després dir: 
demano al Parlament de Catalunya que en dos mesos declari la independència de 
forma unilateral. Escolti’m tan greu a vegades és això com que em diguin: això és 
impossible “porqué lo digo jo desde Madrid”. Escolti’m, i el que sobretot s’ha de ser és 
seriós, rigorós i coherent, que fa 10 minuts que vostè ha votat una altra cosa Sr. 
Bargués. Que no veuen que amb segons quins plantejaments fan n’hi ha d’altres que 
els hi va molt bé?. Que no ho veuen això?. Que no ho veuen que fent actes com 
botifarra a Espanya no aconsegueixen gran cosa?. Que aquest país té catalans de 
molts orígens diferents i que sense tots ells no arribarem a allà on volem anar?. En 
aquesta moció ens diuen que en dos mesos s’han de crear els corresponents registres 
civils, mercantils i de la propietat; crear una hisenda pròpia, un banc nacional que 
gestioni un règim fiscal i de finançament dels serveis i institucions públiques; la 
constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia catalana, en dos mesos: 
Però que no ho veuen?. Per favor que és seriós això, a veure si se’n adonen que és 
seriós això. Que no és qüestió de penjar l’estelada al Govern Civil; que ja ho hem fet 
molts anys això, que ara això és seriós i que segueix una coherència i un fil, i una 
legitimitat estrictament democràtica basada en la sobirania popular, amb la gent 
d’aquest país que hem de poder entrar tots, convocar una consulta, referèndum, 
diguem-li com vulguin, perquè s’expressin lliurement i els catalans serem allò que 
vulguem ser majoritàriament, i s’han de construir majories socials.  
Hi ha vegades que francament no els entenc, perquè volent fer un pas endavant en fan 
tres enrere i vostès ho saben això, i caram és seriós això, que estem amb una cruïlla 
històrica, estiguin a l’alçada per favor. Això és el que els he intentat transmetre, li he 
demanat abans i ara, no toca, no toca, ja ho sé que la tenia que presentar el mes 
passat i no la va presentar però no toca ara perquè n’hem presentat una altra, una 
altra que segueix un fil conductor, que la seva font és el Parlament de Catalunya, que 
han signat no una sinó cinc forces polítiques, per favor, que no ho veuen?. És que el 
mateix que vostès redacten aquí és impossible, però a banda de ser impossible és que 
pica de front amb el que acaba d’aprovar vostè fa 10 minuts, que és consultar el poble 
de Catalunya perquè lliure i voluntàriament decideixi; i aquí vostè em diu que demana 
al Parlament de Catalunya que faci una declaració unilateral d’independència; 
escolti’m que és seriós això home, per favor. Per tant jo li segueixo demanant que la 
retiri, jo ja ho sé que vostès no tenen marxa enrere, jo ja ho sé això, són com són ja ho 
han dit moltes vegades, però jo els hi demano un pèl de responsabilitat i coherència 
pel bé d’aquest país, del futur d’aquest país, ara toca estar a l’alçada; i és que a més a 
més si ho fan bé fins i tot tindran rendibilitat electoral, caram, però toca estar a l’alçada, 
toca estar a l’alçada. Per tant nosaltres no donarem suport a aquesta moció perquè el 
que diu: primer passa per sobre la voluntat de la gent d’aquest país, no es poden fer 
declaracions unilaterals; segon perquè hi ha obert un procés electoral que constituirà 
un nou Parlament de Catalunya, que per tant encara que s’aprovés avui no es podria 
adreçar perquè el Parlament de Catalunya està dissolt, i en tot cas per responsabilitat 
hem de deixar que aquells que surtin de les urnes, en democràcia les forces polítiques 
que surtin de les urnes facin allò que creguin que han de fer, i que moltes d’elles, la 
seva, la meva, la del Sr. Gómez, aposten clarament per intentar consultar el poble de 
Catalunya i ho farem a través de la legalitat espanyola vigent o a través d’una llei que 
surti del Parlament de Catalunya, però seguim un fil conductor, seguim una lògica 



 74 

democràtica, estrictament democràtica, res de declaracions unilaterals perquè ara 
senzillament això no toca i la forma no és la correcta, ha de ser el poble de Catalunya 
majoritàriament qui decideixi el seu futur, no un partit polític determinat. Perquè això va 
molt més enllà dels partits polítics, i això m’agradaria Sr. Bargués que vostè ho 
entengués, i que a casa seva també ho entenguessin, jo crec que tots plegats aniríem 
molt millor si ho entenguéssim tots, nosaltres també, tots plegats; per tant jo acabo i li 
demano que la retiri. 
 
- El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: la nostra seriositat i coherència no ens permet 
retirar aquesta moció, i no ens permet retirar-la perquè precisament el seu parer és 
que ara no toca, aquest parer ha sigut el dels darrers 30 anys que vostès han tingut el 
poder, i ara quan els sembla que ha de tocar ara. L’agenda política de cada partit la 
marca cada partit, l’agenda política del país la tiba la gent del país no els partits 
polítics. Abans com ha fet, ha donat una mica de classes d’història i tal, que no els hi 
passi a vostès com els hi va passar als seus avantpassats de la lliga que durant el 
directori d’en Primo de Rivera, l’única finalitat que van tenir “in columne” va ser la de la 
lliga, així ho van pagar després a les urnes a l’any 31; que no es repeteixi aquesta 
història perquè vostès ara estan jugant amb el sentiment de milers i milers de 
ciutadans catalans, que estan disposats a avançar amb les llibertats d’aquest país, i 
que vostès probablement el dia 26 deixaran tirats a la cuneta, els fils que mouen tot 
això jo li proposo, si vostè diu que dos mesos la barbaritat i ha anat repetint dos 
mesos, dos mesos, és el temps; sí, sí, ja ho sé que ho diu aquí ho he escrit jo eh, ho 
diu aquí perquè ho he escrit jo. Si vostè va repetint els dos mesos, dos mesos és el 
temps que vostè ha tingut per mirar-se aquesta moció i per dir: escolta’m Adolf això 
dels dos mesos. Doncs sap jo li proposo el mateix que li ha proposat el Sr. Adrià 
Arqué, els hi proposo exactament el mateix; no, no, el títol ja ens està bé, canviem els 
mesos, si vostè insisteix tant que el problema són els mesos, i fem que coincideixi amb 
l’entrada del nou Parlament, amb la presa de possessió del nou Parlament de 
Catalunya. Però clar la seva seriositat, vaja, és equiparable al meu pensament a la que 
vostè pugui tenir de nosaltres, així que la moció, creiem que ara toca presentar 
aquesta moció, perquè el dret a decidir és quelcom inalienable que tenen els pobles, i 
que no feia falta que el dia 26 de setembre ens ho digués el Parlament de Catalunya, 
el que fa falta és avançar en aquesta línia.  
            
-Sotmesa a votació la  Moció referenciada, aquesta resulta rebutjada per  1 vot a favor, 
                                                      2 vots en contra dels senyors FRANCESC ARPAL 
MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO, i 18 abstencions formulades pels senyors/es 
SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS, XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ 
MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, 
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUIS 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 i JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA. 
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II.- PART DE CONTROL 
 

A.  DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte de: 
 
  Relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 01.09.2012 i fins el dia 28.09.2012, en 
compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 2586/87, de 28 de novembre. 
 
B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
 No n’hi ha. 
 
C.  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL REGULAT PER L’ARTICLE 
QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. 
 
 Es dóna compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la LLei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: revisant la documentació havíem vist 
algunes coses que agrairíem que algú de l’equip de govern ens aclarís com factures 
que diu pendent d’aclariment, que no sabem perquè posa això de pendent 
d’aclariment; factures per exemple que hi ha com la de Tibus des del mes de maig; 
sobretot per conèixer com és que hi ha factures del mes de maig o juny que no estan 
pagades, si és per algun criteri específic que tenen que unes estan pagades i altres no 
estan pagades que nosaltres desconeixem.  
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: és un pèl difícil contestar-li el que pregunta 
però precisament en el cas de Tibus és perquè ens van passar una factura que estava 
malament; primer es registre la factura i després es comprova si està bé o està 
malament, no és que estigui pendent d’aclarir és que l’han de canviar la factura 
aquesta, això va succeir en el moment que es va canviar el nombre de rutes que hi 
havia i ens van seguir facturant el mateix que ens estaven facturant quan havien de 
facturar un altre import. La resta de factures quan posa això de “pendent d’aclarir o 
pendent de”, no sé com ho ha fet anar vostè, són aquelles factures que estan 
pendents d’autoritzar pels ens gestors, pels que a la pràctica diuen que aquella obra 
s’ha fet o que aquell servei s’ha prestat, per això estan en aquest estadi. 
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D. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2012, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA 
SITUACIÓ, CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2012.   
 
 Es dóna compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General 
de 2012, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no 
pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al tercer trimestre de 2012. 
 
E. INTERPEL.LACIONS. 
 
 No n’hi ha. 
 
F. PREGUNTES. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: de cada 100 euros recaptats a un convilatà 
convilatana de Martorell des del nostre ajuntament; quants van a parar a l’Estat; 
quants al govern de la Generalitat; quants a la Diputació de Barcelona; quants al 
Consell Comarcal i quants a la nostra vila?. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: quan vaig llegir la pregunta em va costar 
una mica d’entendre cap on dirigia la pregunta, darrera una pregunta sempre hi ha una 
intenció sigui la que sigui, no li vaig saber veure perquè en definitiva per aquest Ple 
cada any, i vostè ho ha de saber perquè hi era, passem un pressupost que s’aprova, 
amb els vots de qui sigui però s’aprova, per tant haig de suposar que aquest 
pressupost tots vostès se l’han llegit, tots ho han vist el que hi ha en el pressupost. 
Veurà que en el pressupost nosaltres cobrem de la Diputació, tots els ajuntaments eh, 
cobrem de l’Estat, cobrem de la Generalitat; al Consell Comarcal li paguem una 
aportació que ens fa la Generalitat i que, saben tots vostès perquè passa per Ple i 
vostès van votar-hi a favor, es cedeix al Consell Comarcal, és una subvenció que ens 
donen, i que tots els ajuntaments ho cedeixen al Consell Comarcal per tant, una 
vegada més eh, o no es llegeix els papers o no els entén, però allà no hi ha res, no hi 
ha cap caler cobrat als ciutadans de Martorell que vagi a parar en aquests llocs, a 
aquestes entitats. Què pot succeir?. Pot succeir que alguna d’aquestes entitats ens 
doni un servei o nosaltres donem un servei a alguna d’aquestes entitats; aleshores hi 
ha contractes generals que parlen de que si jo faig una feina per algú, sigui qui sigui, 
cobraré, si em fan una feina a mi cobraran; per exemple si vostè recorda vam cobrar 
pel Pla de mobilitat, per exemple, però vam pagar una part a una empresa després, 
això no és cobrat dels ciutadans de Martorell, això són subvencions que es mouen 
entre uns i altres; però de l’IBI no hi ha res que vagi a la Generalitat, ni al Consell 
Comarcal, ni a l’Estat ni a ningú; de les escombraries no hi ha res que vagi enlloc, per 
tant; hi ha una excepció i és que amb l’IAE precisament hi ha una part que l’ajuntament 
fa la gestió de cobrament però és una part que és de la Diputació, per tant quan s’ha 
recaptat nosaltres hem fet la gestió i li passem a la Diputació els calés cobrats, però 
això és un tema que no és de l’Ajuntament de Martorell sinó que és un tema de tot 
Catalunya. 
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Preguntes “in voce” 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: voldríem saber en quina situació actual es troba 
el tràmit del pagament i cobrament de l’IAE de Seat amb l’Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: li serà respost adequadament. 
 
 
G. PRECS. 

 
 No n’hi ha. 
 

El Sr. Alcalde diu: abans d’acabar el ple volldria fer una reflexió que va dirigida 
sobretot al senyor Bargués, que la porto escrita perquè digui exactament allò que vull 
dir: 
Sostreure qualsevol cosa d’altri és una mala acció que la podríem qualificar de furt o 
de robatori, segons sigui el valor de la cosa sostreta. 
Sostreure-ho de l’Ajuntament és encara pitjor perquè el que es sostreu ho acaba 
pagant tot el poble de Martorell. 
Si el que sostreu és un regidor del mateix Ajuntament, l’acte és encara més indigne. 
I, si a més ho fa emparant-se amb la permissivitat que li dóna ser el president d’una 
entitat local, l’acte es converteix, a més d’indigne, en reprovable, ja que alhora 
compromet a l’entitat que representa. 
 
Moltes gràcies, s’aixeca la sessió a les 22.12 hores, de la qual s’estèn la present acta, 
i jo com a Secretari, en DONO FE. 
 

 


