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10/2012 .  SESSIÓ  EXTRORDINARIA I URGENT DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 
30 DE JULIOL DE 2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 30 de juliol de 2012,  essent les   20.03 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
extraordinària i urgent 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, ALBERT 
FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I FERRER, 
ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ 
ABAD, LOURDES HERNANDEZ 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. Per part de la senyora SIRA SANZ I 
ROMERA s’excusa l’absència a aquesta sessió. 
 

- Oberta la sessió, el Sr. ALCALDE diu: així com en el Ple anterior felicitàvem a la 
Lourdes pel seu feliç infantament, avui hem de celebrar que la Sira ha sigut mare de 
dues nenes, això vol dir que aquest consistori va endavant, la felicitem també.  
 

   A continuació es passa a l’exàmen dels diferents punts de l’ordre del dia, de 
conformitat amb el detall següent: 
 

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: la urgència ve determinada perquè s’han presentat les 
al·legacions i com és intenció d’aquest equip de govern que entrin en vigor les quotes 
a partir del mes de setembre, no podíem esperar el proper Ple ordinari perquè l’agost 
és inhàbil i per tant s’ha convocat avui. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: de part del nostre grup felicitem a les dues mares 
que ho han sigut aquests dies. El motiu de la intervenció bàsicament era per expressar 
públicament el dubte que teníem sobre el temps previ amb que s’ha convocat aquest 
Ple, enteníem que havia de ser amb 24 hores d’antelació, i aquest era el motiu de la 
intervenció per posar-ho sobre la taula públicament, que enteníem que havia d’haver-
hi com a mínim 24 hores i per això no teníem clar tampoc si amb el temps que s’ha fet 
si ha estat el correcte. 
 
-El Sr. ALCALDE diu: el temps de convocatòria s’ha fet amb el que rigorosament 
marca la llei, no hi ha cap mena de possible il·legalitat. 
 
-Sotmesa la urgència a votació, aquesta resulta acceptada per 10 vots a favor i                    
10 abstencions formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, 
MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES 
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HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA 
FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA, FRANCESC ARPAL 
MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF BARGUÉS I ASTÚRIAS.  
 
      2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE LES TAXES PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES. 
 

-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en aquest primer punt de l’ordre del dia 
tractarem les al·legacions que han fet respecte a les taxes que corresponen a les llars 
d’infants municipals i als serveis esportius. Hi ha hagut al·legacions de persones 
implicades, és a dir, persones afectades per aquesta puja, gent que porta els seus 
infants a les llars d’infants; hi ha hagut al·legacions per part d’Esquerra Republicana i 
al·legacions per part d’Iniciativa per Catalunya Verds. Totes elles segons informe del 
director del patronat, del Sr. interventor i del Sr. secretari proposen que quedin 
desestimades perquè no està suficientment explicat el perquè volen impugnar 
aquestes taxes; per tant el que proposem és no atendre les al·legacions que han 
presentat aquestes persones i aquests grups polítics. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: és evident que no esperàvem avui haver 
d’estar aquí però sembla ser que hi ha hagut bastants al·legacions, per part de 
bastants ciutadans i també dels dos grups municipals, a les taxes i preus públics que 
vam aprovar el passat Ple del mes de juny. S’ha de dir que en aquell Ple tots vam 
manifestar quin era el nostre posicionament, va sortir endavant i va estar aprovat amb 
els vots de l’equip de govern de Convergència i Unió. Nosaltres per tant en el Ple 
d’avui no tornarem a repetir ja el mateix que vam debatre en el passat mes de juny en 
relació a aquests punts de l’ordre del dia, ja que és evident que tots sabem molt bé 
quin és el posicionament de tots nosaltres i en especial quin és el posicionament de 
l’equip de govern en aquest respecte, i avui és evident que el desestimar totes 
aquestes al·legacions que s’han presentat encara ens ratifiquem amb que coneixem 
quin és el seu posicionament. Tots sabem que les subvencions en aquest cas de la 
Generalitat han baixat estrepitosament, sobretot pel que fa al tema de les llars 
d’infants, aquesta és la causa per justificar aquests grans augments que hi ha hagut, 
però tots sabem també que en tot govern hi ha d’haver una sèrie de prioritats i molt 
possiblement les prioritats de l’actual Generalitat de Catalunya, i possiblement també 
de l’actual Ajuntament de Martorell, potser no són les mateixes que les que tenen 
molts dels ciutadans de Martorell. Nosaltres, com he dit abans, no tornarem a debatre 
ja el que vam debatre en el passat mes de juny, per això el nostre posicionament, tant 
en aquest punt de l’ordre del dia com en el punt següent, serà el mateix que ja vam 
tenir en el Ple del passat mes de juny i en la seva aprovació provisional. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: primer que tot volem donar les gràcies a 
les més de 80 persones de Martorell que han fet al·legacions en contra de la pujada de 
preus de les llars d’infants per al proper curs, mostrant així la seva indignació i el seu 
rebuig a aquesta pujada de taxes; ens afegim a les seves reivindicacions i signem al 
cent per cent les al·legacions que han presentat. En segon lloc volem donar les 
gràcies a totes les persones que s’han posat en contacte amb nosaltres per elaborar 
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les al·legacions que hem presentat, fruit d’un procés de participació ciutadana. 
Aquesta primera ordenança núm. 15 regula les taxes per a la prestació de servei 
d’atenció a les persones, que engloba els serveis a les llars d’infants i els equipaments 
esportius entre d’altres. Les al·legacions presentades per nosaltres mostren el nostre 
desacord amb l’increment de preus, la manera en que s’han pres les decisions, les 
formes i les prioritats de l’equip de govern i la gestió caòtica del Patronat que una 
vegada més queda palesa; gestió caòtica que es mostra en la gestió i també en com 
està afectat el personal que hi treballa. Aquesta serà la segona pujada de taxes en un 
any, afegint ara conceptes com l’acolliment i eliminant els horaris parcials, presentant 
uns preus i unes condicions a les famílies a l’hora de fer la pre-matrícula i canviant-ho 
a l’hora de fer la matrícula, arribant aquests increments al 70% quan ja és massa tard 
perquè les famílies puguin buscar una altra solució. 
Per altra banda voldríem que ens aclarissin quantes persones perdran el seu lloc de 
treball pel tancament de la llar d’infants del Pont del Diable. Pel què fa als serveis 
esportius volem mostrar el nostre desacord en com s’han determinat les noves taxes, 
ja que en alguns serveis com el de l’escola d’estiu o l’activitat dirigida d’estiu, segons 
l’informe econòmic i financer mostren superàvit. Algunes taxes com les d’abonat jove, 
adult i pensionista els increments van del 40, 30, 60, respectivament, i altres de serveis 
fins al 100%. Als informes presentats no consta quins han estat els criteris objectius a 
l’hora d’aquests increments, voldria que si pogués ens ho aclarís. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: com hem fet altres vegades el partit 
Socialista evidentment no està d’acord amb la pujada que aquest equip de govern vol 
traslladar a les butxaques dels ciutadans, creiem que aquesta política és equivocada, 
en una cojuntura econòmica on les famílies estan més apretades que mai, amb 
pujades de preus en tots els sentits, no només en l’àmbit domèstic respecte a les 
seves obligacions de despesa ordinària sinó aquells serveis que pot donar un 
ajuntament com és el nostre, amb una vocació de proximitat, de recolzament a les 
persones i a la protecció del seu benestar, doncs evidentment aquesta iniciativa de fer 
aquestes pujades i tocar més la butxaca dels ciutadans doncs no podem estar d’acord. 
Sempre ho hem dit, segurament hi ha altres prioritats, hi ha altres decisions que són 
possibles, creiem que les llars d’infants d’alguna manera és un recurs necessari de 
primer ordre per a moltes famílies que malauradament han de complir amb les seves 
obligacions laborals, i a la vegada buscar acompanyament de polítiques d’educació de 
0 a 3 anys, per tant no podem tolerar que es produeixi aquesta pujada. El mateix 
podem dir respecte el Centre d’esport i salut, és a dir, hem vist també pujades 
increïbles no només del que serien activitats dirigides, sinó les quotes que s’han 
incrementat en moltes ocasions en torn el 100%. Bé, no és una política amb la que 
estigui d’acord el partit Socialista, el que a nosaltres ens agradaria i sempre ho hem 
manifestat és que l’equip de govern tingués aquesta sensibilitat per a la ciutadania, i 
més enllà d’al·legar com es fa en moltes ocasions que tot i així els serveis són d’una 
quantitat assumible, o que estan dintre del que són els barems comarcals, etc; doncs 
el que sempre hem dit que no podem permetre és que és un poble que té uns serveis 
determinats i els està fent a uns preus assequibles, doncs que no reneguem d’això, 
que estiguem orgullosos de tenir uns serveis de benestar que es poden permetre totes 
les famílies, amb uns preus assumibles per a totes les famílies, i que això que és el bo 
que tenim doncs que ara mateix en dos o tres dies, amb mesures com aquesta, no 
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podem permetre que continuem amb això, traslladant el preu al ciutadà i provocant 
aquesta situació de descontent com s’ha vist en aquestes al·legacions. Per tant el 
posicionament del partit Socialista serà votar en contra de l’aprovació definitiva 
d’aquestes ordenances. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: suposo que repetirem una mica els 
arguments que es van donar en el Ple del mes de juny respecte a les pujades 
necessàries o no d’aquestes taxes, concretament en aquest cas estem parlant de les 
llars d’infants i dels serveis esportius. Vagi per endavant Sr. González Abad que 
tampoc és una política d’aquest ajuntament, de Convergència i Unió, el que s’hagin de 
pujar tots els preus i totes les taxes fins a asfixiar la gent, ni molt menys. Ja entendrà 
vostè, i tots vostès també, que en aquest cas si s’han fet aquestes pujades és perquè 
no hi hem vist altra sortida; per tant és una pujada de taxes no volguda, ni tan sols pels 
que les aprovem, però insisteixo el que ja els hi vaig dir en el mes de juny, hi ha 
moments en que tot i que et sembli que políticament no ens fa cap favor s’ha de 
prendre un punt de responsabilitat, que veig que vostès com a mínim no l’estan 
exercint en aquest moment. Nosaltres, jo crec que per responsabilitat, estem retocant 
aquests preus per poder mantenir aquests serveis que tots vostès saben, tots vostès 
saben que són altament deficitaris. Però no solament són deficitaris pel fet que el 
govern de la Generalitat hagi baixat les subvencions, que també, sinó perquè de per si 
aquest ajuntament havia estat aguantant els preus en la mesura en què financerament 
podia aguantar-los al màxim reduïts a preu possible, sabent que hi havia uns dèficits 
absolutament astronòmics però que l’ajuntament en aquests moments s’ho podia 
permetre, i com s’ho podia permetre doncs en favor d’aquesta necessitat que diuen 
vostès que la gent té i que nosaltres també ho diem, doncs en favor d’aquesta gent 
havíem suportat des de l’ajuntament un dèficit absolutament elevadíssim. 
No vull entrar en política de país ni política d’estat dient que la Generalitat abaixa les 
subvencions perquè des de Madrid no li venen els diners, o perquè no tenim pacte 
fiscal; tota aquesta discussió la veiem als diaris cada dia, per tant aquí no crec que 
sigui el moment d’entrar-hi. 
Respecte al tema de llars d’infants, és cert que hi ha hagut, jo crec que 70 no sé si 
vostè s’ha descomptat, 70 al·legacions de pares i mares als que els hi afecta el que 
se’ls hi hagi pujat la taxa aquesta; i tot el respecte a aquests pares i mares que tenen 
el dret de dir: escolti’m és que la pujada que ens ha fet vostè és una pujada 
considerable. Però no podem perdre de vista dues coses: una primera situació que és 
com ens situem nosaltres respecte a la resta de llars d’infants. Vostè ha dit Sr. Simon, 
vostè ens ha dit: no els hi han donat oportunitat a que trobessin una altra llar d’infants 
que estigués més bé de preu. És que no l’haguessin trobat, la llista aquesta que tinc 
aquí és de totes les llars d’infants que ens han facilitat la informació, entre elles 
poblacions manades per tots els grups polítics, en trobarà ben poques que tinguin 
unes taxes inferiors a les que tindrà l’Ajuntament de Martorell després d’haver aprovat 
aquesta modificació, per tant hem de tenir en compte aquesta primera situació. Estem 
tenint una pujada important de preus, és veritat, però ens estem situant a la banda 
baixa de totes les llars d’infants que hi ha a la comarca, o de la majoria de llars 
d’infants que estan a la província perquè notes no les tenim i no ho hem pogut 
comprovar, però ens estem col·locant a la banda baixa. Per què?. Vostès trobaran que 
hi ha llars d’infants que estan igualades amb nosaltres, segueixen tenint l’acolliment, 
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és una cosa que és a la majoria de llars d’infants i, segona, moltes d’elles, no sé si han 
fet l’exercici de mirar-s’ho, moltes d’elles a sobre paguen material, material de l’ordre 
de 60 euros el trimestre, a això no hi hem arribat aquí, no hi hem arribat. Per tant vagi 
per endavant que estem situant els preus de les llars d’infants a un nivell més elevat 
que el que hi havia abans, però al nivell de la banda baixa de les llars d’infants d’arreu 
de la comarca. 
Segona qüestió que hem de tenir en compte, una vegada fet l’increment jo vull 
recordar-los quina serà la situació de les llars d’infants en aquest ajuntament. Tinc aquí 
un document, que tots vostès també han tingut possibilitat de mirar-se’l, i aquest 
document diu: els ingressos que tindrà l’ajuntament comptant que hi hagi 300 usuaris, 
que no hi seran 300 serà quelcom menys; comptant que hi hagi 300 usuaris els 
ingressos seran de 482.000 euros, el cost que té el manteniment d’aquestes 300 
places per l’ajuntament és de 1.562.462,39. Per tant, subvenció de la Generalitat a 
banda, que la subvenció de la Generalitat seria d’uns 270.000 euros aproximadament, 
vol dir que el dèficit, l’aportació que fan tots els martorellencs al manteniment de les 
llars d’infants, el que aporten els que no porten els nens a les llars d’infants, el que 
aporten són 800.000 euros, que és el doble, quasi bé el doble del que aporten els 
pares que hi van. Per tant la subvenció que l’Ajuntament de Martorell segueix donant a 
les llars d’infants està per sobre els 800.000 euros, els pares aporten 482.000, deu ni 
do la subvenció que donem a les llars d’infants, deu n’hi do, 800.000 euros; per tant el 
caire social que hi ha a les llars d’infants segueix sent-hi, menys que abans és veritat, 
menys que abans, però segueix sent-t’hi perquè l’ajuntament hi aporta als seus 
pressupostos 800.000 euros en el manteniment de les llars d’infants. Per tant no 
voldríem haver de fer aquesta pujada, tot i amb això encara hi aportem 800.000 euros; 
per tant no podem abstreure’ns d’aquesta situació i dir: és que vostès han apujat molt 
les quotes de les llars d’infants. D’acord, les hem pujat molt, les hem pujat però tot i 
amb això la gent encara hi aporta 800.000 euros, d’altra manera n’hi aportaria 
1.000.000, i en aquests moments l’Ajuntament de Martorell ja li va just de poder 
aportar aquests 800.000 euros per al manteniment de les llars d’infants. Per tant la 
situació és clara, tindrem unes llars d’infants evidentment més cares que abans però 
que estan a la banda baixa de totes les llars d’infants de la comarca. Segona, encara 
que sigui així, a més d’això l’Ajuntament de Martorell aportarà 800.000 euros al 
manteniment de les llars d’infants, deu n’hi do, deu n’hi do.  
També recordar-los que hi ha un avantprojecte de Pla d’estabilitat per als ajuntaments 
ara, on ens diuen: escolti’m cada any els examinarem per saber quins són els dèficits 
que donen els serveis que no són obligatoris que doni l’ajuntament; els examinarem i 
ja els hi direm, en aquest cas des de Madrid, ja els hi direm què és el que poden fer i el 
que no poden fer, perquè nosaltres la nostra labor ha de ser procurar que aquests 
diners que aporta l’ajuntament a les llars d’infants, així com a altres llocs eh, siguin uns 
diners que els puguem justificar com a suficiència econòmica del servei, sinó no serem 
nosaltres els que pujarem les llars d’infants ens vindrà imposat això, ens vindrà 
imposat, haurem de jugar amb aquestes dues situacions.  
El Sr. Simón em fa una pregunta molt directa, em diu: em pot dir quanta gent perdrà la 
feina de les llars d’infants?. En aquests moments no li puc dir, estem intentant 
reubicar, tal com vam explicar al Comitè d’empresa, estem intentant reubicar el màxim 
possible de personal que fins ara estava a les llars d’infants. El podrem reubicar tot?. 
Jo crec que no, però no sé dir-li si es tractarà de reducció de jornada, si es tractarà de 
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que alguna persona no continuï o si es tractarà de contractes que són eventuals que 
no se’ls hi renovaran. Ara mateix ho estem estudiant, ens vam comprometre amb el 
comitè a tenir una reunió amb ells a principis de setembre per parlar d’aquests temes; 
per tant primer que tot ho parlarem amb el comitè, després quan sapiguem exactament 
de què estem parlant ja els hi comunicaríem. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: Sr. Casasayas a banda de la pujada de 
preus, com hem dit varies vegades, no estem d’acord amb les formes d’actuar del 
Patronat municipal i sota el nostre parer és caòtica i això és un altre exemple: sense 
avisar a les famílies ni als treballadors fan aquestes pujades, primer a la pre-matrícula, 
a la matrícula; han de portar els papers i no avisen a ningú; diuen una cosa a la gent, 
després resulta que la gent va i troba una sorpresa. Creiem sincerament que és una 
mica caòtic, bé, creiem, la gent ens ho ha fet saber, tant les famílies com els 
treballadors, o sigui, avui és 30 de juliol i hi ha molta gent que no sap si el setembre 
comença a treballar, ni quin horari tindrà, ni quines condicions de treball tindrà, com a 
mínim em sembla una mica caòtic en la nostra opinió. Abans li he fet una pregunta que 
no m’ha contestat, la del personal sí, que no sabem quanta gent treballarà i quanta 
gent no treballarà. L’altra era: quins criteris s’han fet servir per pujar els preus 
indiscriminats als serveis?. Ens trobem el CIES, per exemple, que alguns serveis 
pugen el 5% i d’altres pugen el 100 i l’informe econòmic no diu el perquè un puja el 5, 
l’altre el 10, l’altre el 50, el 100. Per exemple l’escola d’estiu que puja el 100%, per quin 
motiu?. Segurament el tindran però nosaltres no el sabem. 
Bé, ens trobem amb aquesta pujada de taxes, són les seves taxes, taxes que adopten 
les seves prioritats, formes i la seva gestió al patronat. La nostra proposta continua 
sent el diàleg, la participació ciutadana i l’aplicació de la tarifació social en els 
impostos;  si algun dia volen tirar per aquest camí ens hi trobaran. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: bé, Convergència diu que aquesta és una 
pujada no volguda, doncs les coses són molt senzilles quan un no vol fer una cosa 
doncs no la fa, i no fa tot el contrari com vostès fan ara que és fer aquesta aprovació 
definitiva de les taxes. Si realment vostès estan fent això a contracor i diuen que no ho 
volen fer doncs no ho facin, vostès tenen majoria, són l’equip de govern, i si no estan 
convençuts els animo a que tirin enrere aquest procés que l’únic que fa és fer mal, fa 
mal a les butxaques de la gent. 
Per altra banda al·leguen que ho fan per responsabilitat i fins i tot crec que la 
responsabilitat que al·leguen potser nosaltres no tenim per fer aquest posicionament, 
creiem que tot el contrari, nosaltres des del que és la nostra responsabilitat el que fem 
és això posicionar-nos en contra i denunciar una injustícia, que la injustícia és 
precisament carregar contra el graó més dèbil, que és aquell que no té marge de 
maniobra. És a dir, el que passa a Madrid després a la Generalitat, després a 
l’ajuntament i, al final, qui paga els plats trencats és el de sempre que és el ciutadà de 
peu, i amb això no volem estar nosaltres d’acord i creiem que sempre hi ha 
alternatives. Vostès diuen que no hi ha alternatives i nosaltres creiem que sí que n’hi 
ha, es tracta de fer un inventari d’aquelles coses que dintre l’ajuntament realment es 
poden generar economies i segurament es trobaran en aquest diàleg de dir: això és 
prioritari, això no, les floretes menys floretes, no sé què, no sé “quantos”, i començar 
menys política d’aparador i més d’això, de suport d’una situació de benestar, i una 
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situació que les famílies segur que els hi agrairan molt més que no pas altres 
iniciatives. Ja els hi diem que nosaltres en aquest punt de l’ordre del dia, igual que 
farem en el següent, farem el que hem fet des del primer dia: plantejar i fer reflexionar 
sobre la possibilitat que s’estudiïn altres alternatives i, per altra banda, denunciar el 
que per a nosaltres són retallades, unes retallades que al cap i a la fi les està rebent 
de manera indiscriminada la població. Precisament creiem que és aquesta la que ara 
més que mai ens necessita, perquè són les que precisament no han participat en tota 
la festa que aquí s’ha muntat, des d’un punt de vista d’administració pública o de 
gestió del que és públic, i no parlo d’ara parlo de fa ja molts anys o de moltes gestions 
anteriors. Per tant hem d’intentar en la mesura del possible que precisament dins del 
full de ruta i full de prioritats establir aquelles que podem prescindir, per a mi i per 
aquest equip que és el partit Socialista les llars d’infants s’han de protegir perquè estan 
donant resposta al sistema educatiu de 0 a 3 anys, i l’educació és una cosa que s’ha 
de protegir. Amb el tema del CIES doncs miri és salut i tal però segurament ens 
trobaríem en un altre context que ens convidaria a fer una reflexió del que pot ser més 
prudent o el que pot ser una pujada més raonable, però de totes maneres és el que 
diem que considerem que no hi ha dret, i que no podem permetre que aquest equip de 
govern amb aquesta majoria aplastant, la mateixa que hi ha a la Generalitat, i la 
mateixa es troba a Madrid facin el que els doni la gana i sense comptar amb ningú, i 
nosaltres a tragar que per això hi ha les majories absolutes, i aquí foto a la bossa tant 
al partit Popular com a Convergència i Unió que quan els interessa van de la ma, i per 
fer pràctiques és el que diem es fan abans a Catalunya que a l’Estat, i després ens 
trobem que el que s’ha fet aquí a Catalunya ens ho hem de menjar dos plats i dues 
cullerades, la d’aquí més la que ve de Madrid. I vagi per endavant que som conscients 
de la situació crítica en la que estem, estem en una situació crítica des d’un punt de 
vista de país i des d’un punt de vista de govern central, però coi posem la balança una 
mica equilibrada, una mica, que és el que espera la gent; una mica, anem a protegir 
aquells serveis que considerem que poden ajudar, i no acabem tancant barraca en 
aquells que precisament estan donant una cobertura a la gent i que són serveis de 
primer ordre, és l’únic que podem dir des del nostre equip. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: jo crec que no és l’únic que poden dir, 
poden dir moltes més coses, poden dir que fa 3 anys el Sr. Rodríguez Zapatero, 
voluntàriament i perquè li venia de gust, va reduir un 5% el salari de tots els 
funcionaris; perquè segons el mateix raonament que diu que nosaltres ja que no volem 
podríem no fer-ho, doncs el Sr. Zapatero ja que ho va fer devia ser que li venia molt de 
gust treure-li el 5% a tots els funcionaris que, no s’oblidi, són molts més diners que el 
que ara puja les llars d’infants. Per tant jo crec que ha fet servir uns arguments que 
vostè mateix ni se’ls creu, perquè jo estic convençut i aquí ho dic que el Sr. Rodríguez 
Zapatero ni voluntàriament ni per gust va abaixar un 5% el salari a tots els funcionaris, 
cobressin 1.000 o cobressin 300.000, a tots, aquesta és la progressivitat que 
preconitza el partit dels Socialistes eh, va treure un 5% a tots els funcionaris, i ens va 
deixar amb un forat en 7 anys de 125.000 milions d’euros. Per tant, escolti’m, siguem 
tots una mica seriosos, tots vostès estan convençuts, estan absolutament convençuts 
que si fem aquesta pujada no és perquè vulguem, és perquè no hi ha més solucions 
que aquesta i vostès ho saben, i tot i amb això diuen el que diuen. 
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Sr. Simón jo li haig de reconèixer una cosa, la forma d’actuar que ha tingut en aquesta 
pujada de les llars d’infants no ha sigut caòtica ha sigut millorable, és veritat, ha sigut 
millorable, això li haig de reconèixer, no ho hem fet del tot bé, ja ho sé això; perquè tot 
i que tota la informació estava posada a tot arreu, home, ho havies de llegir, la veritat, 
ho havies de llegir, però hi estava posat perquè deia un asterisc i deia: les tarifes estan 
pendents d’aplicació i explicava que aquelles eren les de l’any anterior, i això ho deia 
el primer document. Posteriorment quan es truca a la gent per fer la matriculació se’ls 
hi explica ja per on aniran els “tiros”, ja se’ls hi explica, perquè de fet el què estan dient 
en alguna al·legació és: escolti’m és que sense haver estat aprovades definitivament 
les taxes ja ens deien que ens apujarien. Això no estava definitivament aprovat. Això, 
vostès se’n recordaran, perquè la Sra. Olga Fernández també va firmar una al·legació 
d’aquest tipus i allà ho deia; per tant vostès mateixos saben que la informació sí que hi 
era i es donava, sinó no té raó de ser això que estan dient. 
Respecte al personal també fa vostè una aportació pel seu compte, el 30/07 hi ha gent 
que no sap si l’1 de setembre continuarà treballant o no. L’1 de setembre, ara per ara, 
a 30/07 han de saber que han d’anar al seu lloc de treball, hi han d’anar a treballar 
perquè ningú està fora de qualsevol feina fins que no li diuen. És com si jo li digués: 
escolti’m jo és que no sé si l’1 de setembre tindré feina allà on treballo?. Ai carai, no 
m’han dit pas res que no hi vagi, i en tot cas si s’ha de fer alguna reestructuració ja 
m’ho diran, però de moment tots els que tenen contracte en vigor han de tornar al seu 
lloc de treball el dia 1 de setembre. 
Per tant, i per acabar, mantinc que és una pujada de taxes no volguda, que l’hem de 
fer entre altres coses perquè no ens la facin fer des de fora, cosa que gràcies a les 
gestions dels partits que governaven a Madrid ens ho fan fer des de fora ara, ens ho 
fan fer des de fora; doncs per no passar aquest estadi que des de fora ens la fotin més 
grossa hem d’anar, diguéssim, modulant l’aportació que l’ajuntament pot fer a la llar 
d’infants que, probablement, seria zero si per comptes de gastar-se els 1.400 milions 
d’euros a l’Agència Catalana de l’Aigua, tal com deia el Sr. Benaiges en aquest mateix 
Ple, haguessin dit: mira les llars d’infants seran gratuïtes quan nosaltres governem; en 
lloc d’això es van endeutar amb 1.400 milions d’euros a l’ACA, perquè deuria ser una 
altra prioritat, deuria ser una altra prioritat. Però les llars d’infants desgraciadament en 
l’època que van estar, els 7 anys que van estar, els socialistes manant, igual que 
Esquerra Republicana i Iniciativa, no van ser capaços de fer les llars d’infants 
gratuïtes; i això jo no ho critico, el que critico és que parlin de que uns retallen i 
l’ajuntament apuja, això és el que critico, però tot té una història eh, tot té una història. 
Per tant com a conclusió els hi diré que hem de fer el que hem de fer per 
responsabilitat i per mantenir una mica l’estabilitat d’aquest ajuntament que prou feina 
té, prou feina té a tirar endavant tota la quantitat i quantitat de gent que hi té empleada. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 10 vots a favor, 8 vots en contra 
dels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA i ADOLF BARGUÉS I ASTÙRIAS, i 2 abstencions dels senyors 
FRANCESC ARPAL MACIÀ i JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA, acorda: 
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I.- En sessió plenària celebrada el dia 18 de juny de 2012 es va aprovar 
provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes 
per la prestació de serveis d’atenció a les persones. 
 
II.- L’acord d’aprovació provisional, així com la modificació de l’Ordenança fiscal 
número 15 es van exposar al públic durant trenta dies hàbils, mitjançant anunci inserit 
als taulers d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat, 
al diari “La Vanguardia” de 21 de juny de 2012 i al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona de 21 de juny de 2012. 
 
Dintre del termini d’exposició al públic, que va finalitzar el dia 26 de juliol de 2012, es 
van presentar reclamacions per part de les persones que es relacionen en el certificat 
emès pel secretari en data 30 de juliol de 2012. 
 
III.- El director del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell,  
l’interventor i el secretari de la Corporació, en data 30 de juliol de 2012, van emetre 
l’informe sobre les al·legacions presentades que a continuació es transcriu: 
 
“Informe sobre les al·legacions formulades dintre del termini d’exposició al 
públic de la modificació de l’ordenança fiscal número 15, reguladora de les taxes 
per la prestació de serveis d’atenció a les persones, aprovada provisionalment 
en la sessió plenària del dia 18 de juny de 2012. 
 
I.- Escrits d’al·legacions formulats per les següents persones: 
. senyor Juan José Díaz Urbaneja (núm. E2012004473 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 5/7/2012) 
. senyora Laura Bermúdez Pérez (núm. E2012004474 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 5/7/2012) 
. senyora Aurèlia Villalobos De La Iglesia (núm. E2012004487 del registre d’entrada de 
la Corporació, de 6/7/2012) 
. senyor Abraham Bailén Ortiz (núm. E2012004488 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 6/7/2012) 
. senyor David Gil Montserrat (núm. E2012004518 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 9/7/2012) 
. senyora Mònica Pérez Rodríguez (núm. E2012004520 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 9/7/2012) 
. senyora Judith Vallejos Pérez (núm. E2012004549 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 9/7/2012) 
. senyor Juan Aguilera Osed (núm. E2012004551 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 9/7/2012) 
. senyora Verónica Tejero Mateo (núm. E2012004553 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 9/7/2012) 
. senyora Carmen Valenzuela Fernández (núm. E2012004554 del registre d’entrada de 
la Corporació, de 9/7/2012) 
. senyora Iyari Izarra Marchena (núm. E2012004555 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 9/7/2012) 

http://www.martorell.cat/
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. senyora Eva Pérez Golobardes (núm. E2012004556 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 9/7/2012) 
. senyora Marta Gasulla Alonso (núm. E2012004557 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 9/7/2012) 
. senyora Marta Palau Escrig (núm. E2012004558 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 9/7/2012) 
. senyora Aida Soriano Paños (núm. E2012004560 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 9/7/2012) 
. senyor Miguel Ángel Gimeno Grasa (núm. E2012004581 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 10/7/2012) 
. senyora Montserrat Llanas Perea (núm. E2012004590 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 11/7/2012) 
. senyora Remedios Sánchez de la Campa Bonet (núm. E2012004654 del registre 
d’entrada de la Corporació, de 12/7/2012) 
. senyora Carolina Aguilar García (núm. E2012004655 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 12/7/2012) 
. senyora Susana Bonet Lechuga (núm. E2012004656 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 12/7/2012) 
. senyor Óscar Bonet Lechuga (núm. E2012004657 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 12/7/2012) 
. senyora María Aránzazu Pardo de la Fuente (núm. E2012004658 del registre 
d’entrada de la Corporació, de 12/7/2012) 
. senyor David Vidal Mitjans (núm. E2012004659 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 12/7/2012) 
. senyora María Belén Díaz Jurado (núm. E2012004660 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 12/7/2012) 
. senyora Vanesa Rey Gil (núm. E2012004662 del registre d’entrada de la Corporació, 
de 12/7/2012) 
. senyor Francesc Rosales Corbera (núm. E2012004663 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 12/7/2012) 
. senyora Estela Mata Soto (núm. E2012004664 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 12/7/2012) 
. senyora Mª. Isabel Ros García (núm. E2012004769 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 18/7/2012) 
. senyors/senyores Aida Soriano Paños, Juan Aguilera Osed, Óscar García Pino, 
Néstor Roger Velazco Lira, Benito Gimeno Cuartero, Mª Isabel Ros García, Carolina 
García Villajos, Rafael Aguilar Molinero, Marisol Solís Fernández, Judit Vallejos Pérez, 
Javier Guardo Gómez, Julio Núñez Arienzar, Mª Belén Díaz Jurado, Rosa Mª. Grasa 
Sanpériz, Óscar Montes Torres, Juan Peña Cuadras, Ángela Paños Ruiz, Olga 
Fernández Ochoa, Julio César Domingo, Susana Moral Bou, Jesús Méndez Sanz, 
Alberto Ruiz Donoso, José Mª. Teruel Cuevas, Carmen Valenzuela Fernández, Mª 
Ángeles Oliva Gracia, Andrés Paredes Herrera, Jaime Ventaja de la Fuente, Miguel 
Ángel Gimeno Grasa, Carolina Aguilar García, Marcos Andreu Enric, Mónica Pérez 
Rodríguez, Marta Palau Escrig, Montserrat Llanas Perea, María Aránzazu Pardo de la 
Fuente, Iyari Izarra Marchena, María Vega Castellano Ortega, Estela Mata Soto, Lidia 
Lozano Espigares, Francesc Rosales Corbera, Karen Rodríguez Ponce, Guillermo 
Martín Angüels, Jesús Manuel Álvarez Pérez, Antonia Herrera Vigara, Pere Casals 
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Mitjans, Mónica Marina García, David Gil Montserrat, Oscar Bonet Lechuga i Vanessa 
Rey Gil (núm. E2012004822 del registre d’entrada de la Corporació, de 20/7/2012). 
. senyor Miguel Alberto González Fuentes (núm. E2012004823 del registre d’entrada 
de la Corporació, de 20/7/2012). 
. senyora Mª José Hurtado Tirado (núm. E2012004824 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 20/7/2012). 
 
1. Tots les al·legacions contingudes en aquests escrits es refereixen a la modificació 
de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal. En qualsevol cas, els 
motius i els arguments d’impugnació de la taxa no són de legalitat, sinó d’oportunitat, 
per la qual cosa no es poden estimar pels sotasignats, per bé que siguin molt legítims i 
respectables. 
 
2. L’única impugnació que podria considerar-se basada en motius de legalitat (que 
només es formula en alguns dels escrits d’al·legacions) és la consistent en què el 
document de comprovant d’inscripció, on s’especificava la quantitat de la taxa 
d’escolaritat i les taxes d’acolliment del matí i migdia, s’havia de retornar complimentat 
amb les dades de l’alumne i del compte bancari abans del dia 3 de juliol, quan encara 
no havia finalitzat el termini d’al·legacions de la modificació de l’Ordenança fiscal. 
 
Amb l’actuació descrita no s’ha vulnerat cap precepte legal, ni s’han infringit els 
terminis establerts, perquè encara no s’ha procedit al cobrament de la taxa, que només 
es podrà fer efectiu quan entri en vigor la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15. 
L’entrada en vigor es produirà un cop el ple resolgui les al·legacions formulades, 
aprovi definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15 i es publiqui el text 
íntegre d’aquesta modificació en el Butlletí Oficial de la província, tal com estableix 
l’article 17, apartats 3 i 4, 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. En resum, si no s’ha 
cobrat cap import de la taxa que es modifica abans de l’entrada en vigor de la 
modificació de la seva Ordenança fiscal, no s’ha comés cap il·legalitat. 
 
Conclusió: es proposa la desestimació de totes les al·legacions contingudes en 
els escrits relacionats en aquest epígraf I, sense perjudici de què el ple de la 
Corporació acordi el que estimi oportú. 
 
II.- Escrit d’al·legacions formulat per la senyora Judith Vallejos Pérez (núm. 
E2012004548 del registre d’entrada de la Corporació, de 9/7/2012.) 
 
Totes les al·legacions contingudes en aquest escrit es refereixen a la modificació de la 
taxa per la utilització dels equipaments i dels serveis esportius. En qualsevol cas, els 
motius i els arguments d’impugnació de la taxa no són de legalitat, sinó d’oportunitat, 
per la qual cosa no es poden estimar pels sotasignats, per bé que siguin molt legítims i 
respectables. 
 
Conclusió: es proposa la desestimació de totes les al·legacions contingudes en 
l’escrit relacionat en aquest epígraf II, sense perjudici de què el ple de la 
Corporació acordi el que estimi oportú. 
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III.- Escrit d’al·legacions formulat pel senyor Xavier Gómez Revuelta, en nom i 
representació de l’Agrupació Municipal de Martorell d’Iniciativa per Catalunya Verds 
(núm. E2012004866 del registre d’entrada de la Corporació, de 24/7/2012). 
 
1. Les al·legacions contingudes en aquest escrit relatives a la modificació de la taxa 
per la prestació del servei de llar d’infants municipal es fonamenten en motius 
d’oportunitat, no de legalitat, per la qual cosa no es poden estimar pels sotasignats, 
per bé que siguin molt legítims i respectables. 
 
2. Pel que fa a les al·legacions formulades en relació a la modificació de la taxa per la 
utilització dels equipaments i dels serveis esportius, s’ha de manifestar el següent: 
 
2.1. L’al·legant addueix  que a l’informe econòmic-financer no es justifiquen les 
pujades indiscriminades de les tarifes dels serveis esportius, ni consten els criteris 
objectius que s’han utilitzat per determinar els increments proposats per a determinar 
les taxes proposades.  
 
Però qui formula una al·legació ha de fonamentar-la o justificar-la, encara que sigui 
succintament, cosa que no fa l’al·legant, que es limita a impugnar l’informe econòmic-
financer sense aportar cap raonament o motivació per sustentar la seva impugnació.  
 
L’article 20.1 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics estableix quina és 
la finalitat de la memòria econòmica financera (determinar el cost o valor del recurs o 
activitat de què es tracti i justificar la quantia de la taxa proposada), però no especifica 
ni concreta quin ha de ser el seu contingut, ni les seves determinacions. En idèntic 
sentit, l’article 25 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, tampoc regula quin ha de ser el 
contingut d’aquest informe, sinó que es limita a exigir que en el cas de les taxes 
establertes per a finançar totalment o parcialment nous serveis ha de posar de 
manifest la previsible cobertura del seu cost. I això és així perquè la memòria 
econòmica financera és un document mitjançant el qual, primer, es determina quin és 
el cost del servei que es vol finançar amb una taxa; en segon lloc, s’acredita si l’import 
de la taxa cobreix totalment o parcialment el cost del servei; i, per últim, es justifica el 
compliment de la prescripció imposada per l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, consistent en què l’import fixat no excedeixi, en el 
seu conjunt, del cost real o previsible del servei. 
 
En definitiva, el contingut de l’informe econòmic-financer que figura en l’expedient és 
més que suficient per a les finalitats que ha de complir, i no té cap mancança, ni és 
incomplet. 
 
2.2. Per bé que els ingressos previstos en l’informe econòmic-finacer per a l’Escola 
esportiva d’estiu i l’Activitat dirigida intensiva d’estiu són superiors als seus costos, cal 
tenir en compte que l’import dels costos per la utilització dels equipaments i serveis 
esportius (2.357.314,76 €) és bastant superior al dels ingressos previstos 



 13 

(2.235.183,46 €), essent l’estimació del dèficit de finançament del servei de 122.131,30 
€. 
 
L’article 24.2., paràgraf primer, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, estableix: 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas 
por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en 
su defecto, del valor de la prestación recibida.”  
 
La taxa per la utilització dels equipaments i dels serveis esportius comprèn un total de 
40 tarifes, que corresponen a 40 prestacions o activitats diferents que integren els 
serveis d’esports prestats pel Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones 
de Martorell. Malgrat que hi ha dues activitats on els ingressos previstos són superiors 
als costos, l’import de la taxa referida és bastant inferior al cost previsible del servei en 
el seu conjunt, com s’acredita en l’informe tècnic-econòmic. 
 
En els costos de l’escola d’estiu i de les activitats dirigides d’estiu s’hi ha imputat 
exclusivament els costos derivats pròpiament de l’activitat. No s’hi ha inclòs els costos 
dels equipaments que s’utilitzen per a aquestes activitats, costos que han estat 
imputats íntegrament en l’informe econòmic-financer en les activitats més genèriques 
d’activitats per abonats, inscrits i cursetistes. D’altra banda, tampoc s’hi ha imputat la 
part corresponent a costos de personal del servei d’esports que realitza tasques per a 
les activitats d’escola d’estiu i d’activitats dirigides d’estiu. 
 
Conclusió: es proposa la desestimació de totes les al·legacions formulades en 
l’escrit relacionat en aquest epígraf III, sense perjudici de què el ple de la 
Corporació acordi el que estimi oportú. 
 
IV.- Escrit d’al·legacions formulat pel senyor Adolf Bargués Asturias, en nom i 
representació del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (núm. 
E2012004929 del registre d’entrada de la Corporació, de 26/7/2012). 
 
1. En els apartats A i B de l’escrit d’al·legacions s’addueix la carència d’un estudi de 
costos fefaent de tots i cadascun dels serveis que s’ofereixen des de les diferents 
àrees, així com que l’informe econòmic-financer no es pot basar en sumatoris, restes i 
divisions quan els números que hi participen no han tingut en compte un aspecte prou 
important de qualsevol estat econòmic. També s’assenyala que la proposta s’ha limitat 
a dir: quan costa, quan ingressem i quin increment fem per fer més petit el dèficit i que 
més o menys sigui pagable per l’usuari.  
 
L’article 24.2.del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix: 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas 
por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en 
su defecto, del valor de la prestación recibida. 
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Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes 
directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado 
y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo 
razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, 
todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El 
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se 
calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.” 
Al seu torn, l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
prescriu:  
“Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los 
nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los 
que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de 
aquéllos, respectivamente.” 
 
 D’acord amb els preceptes transcrits, l’informe tècnic-econòmic és un document 
mitjançant el qual, primer, es determina quin és el cost del servei que es vol finançar 
amb una taxa; en segon lloc, s’acredita si l’import de la taxa cobreix totalment o 
parcialment el cost del servei; i, per últim, es justifica el compliment de la prescripció 
consistent en què l’import de la taxa fixat no excedeixi, en el seu conjunt, del cost real 
o previsible del servei. 
 
El contingut de l’informe econòmic-financer que figura en l’expedient és més que 
suficient per a les finalitats que ha de complir, no té cap mancança, ni és incomplet i 
acredita perfectament que l’import de la taxa no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
real o previsible del servei. 
 
2. En l’apartat C de l’escrit d’al·legacions es formulen un seguit de crítiques o 
apreciacions sobre la comptabilitat municipal, basades en l’examen del llibre major del 
Patronat, concloent que hi ha poc rigor a l’hora d’assignar cada despesa als seus 
centres de cost. 
 
El contingut d’aquesta al·legació no té res a veure amb la modificació d’una ordenança 
fiscal reguladora d’una taxa. 
 
3. En l’apartat D de l’escrit d’al·legacions s’assenyala que no s’ha fet cap estudi 
coherent sobre l’optimització i/o adequació de l’oferta o cartera de serveis que es 
poden oferir des de les diferents àrees, ni dels seus costos. 
 
Aquesta al·legació tampoc té res a veure amb la modificació d’una ordenança fiscal 
reguladora d’una taxa. 
 
També en aquest apartat s’addueix que no s’ha fet, o no s’ha presentat, un estudi 
ponderat en el que quedi palès com afectarà l’augment de quotes al nombre d’abonats 
dels diferents serveis i com aquest previsible decrement també afectarà als ingressos 
per a la utilització dels serveis. 
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Hem de reiterar que l’informe econòmic-financer que figura en l’expedient és més que 
suficient per a les finalitats que ha de complir, no té cap mancança, ni és incomplet i 
acredita que l’import de la taxa no excedeix, en el seu conjunt, del cost real o previsible 
del servei.  
 
D’altra banda, resulta extremadament difícil preveure quin serà el nombre d’usuaris 
d’un servei quan es produeix un increment de les tarifes que aquells han d’abonar. Per 
aquest motiu, l’article 24.2. del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
només detalla quins costos directes i indirectes s’han de tenir en compte, però no 
explica com s’han de determinar els ingressos. 
 
En qualsevol cas, inclús en la hipòtesi que minvés notablement el nombre d’usuaris del 
servei com a conseqüència de l’increment de tarifes, això no invalidaria l’informe 
tècnic-econòmic, perquè es continuaria complint la prescripció de què l’import de la 
taxa per la prestació del servei no excedeixi, en el seu conjunt, del cost real o 
previsible del servei.  
 
4. En l’apartat E de l’escrit d’al·legacions es diu que l’oferta esportiva està 
sobredimensionada sobre altres tipus d’oferta. 
 
En l’apartat F del mateix escrit es reitera que l’oferta esportiva està 
sobredimensionada, bàsicament pels seus costos respecte a altres serveis del 
PMSAPM que tenen una major incidència social. S’afegeix també que falta una 
proposta de priorització dels serveis. 
 
En l’apartat G del referit escrit es fa una consideració sobre les instal·lacions 
associades a la cartera de serveis del Patronat. 
 
Totes aquestes qüestions són totalment alienes a la modificació d’una ordenança fiscal 
reguladora d’una taxa. 
 
5. En l’apartat H de l’escrit d’al·legacions es pregunta si el personal “traslladat” 
(personal d’altres instal·lacions esportives que ha passat a treballar al CIES) s’imputa 
al centre de cost original o al nou centre on desenvolupa l’activitat. 
 
Sobre aquest extrem s’ha de replicar que no és funció de l’informe econòmic-financer 
determinar quines són les despeses de personal imputables a cada centre de cost. 
Aquest informe, en compliment de l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, el que ha de determinar són els costos directes i indirectes, 
inclosos els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i, en el seu cas, els 
necessaris per a garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o 
activitat per la prestació o la realització de la qual s’exigeix taxa. 
 
En qualsevol cas, els costos directes i indirectes del servei d’esport s’han de calcular 
en el seu conjunt, tal com prescriu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, essent irrellevant a aquests efectes el centre de cost en el que 
aquests treballadors exerceixen les seves tasques. 
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Conclusió: es proposa la desestimació de totes les al·legacions formulades en 
l’escrit relacionat en aquest epígraf IV, sense perjudici de què el ple de la 
Corporació acordi el que estimi oportú.” 
 
 
 
        Primer: Desestimar totes les al·legacions formulades envers la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per la prestació de serveis 
d’atenció a les persones, en base als motius i les raons exposats en l’informe transcrit. 
 
        Segon: Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15, 
reguladora de les taxes per la prestació de serveis d’atenció a les persones. El 
contingut de la modificació és el que a continuació es transcriu: 
 
ANNEX Nº 2: 
TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
 

a) Horari  de 9 a 12 i de 15 a 17 

PREU ALUMNE 
145,00 € 
al mes  

1R GERMÀ 
123,00 € 
al mes 

2N GERMÀ 
116,00 € 
al mes 

b) Acolliment 1 hora  PREU ALUMNE 
 29,00 € 
al mes 

c) Acolliment 2 hores  PREU ALUMNE 
40,00 € al 
mes 

d) Acolliment puntual 1 hora PREU ALUMNE 5,00 € dia 

e) Acolliment puntual 2 hores PREU ALUMNE 7,00 € dia 

 
ANNEX Nº 4 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS 
ESPORTIUS  
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes 
següents: 

1. Abonat infantil: Aquesta taxa s’aplicarà als nens i nenes fins a 14 anys d’edat i 
dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les 
pistes d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops i a la reserva de plaça 
en les activitats dirigides aplicant les taxes destinades a abonats. 
1.1. Inscripció 33,00 € 
1.2. Quota mensual 24,00 € 
 

2. Abonat jove: Aquesta taxa s’aplicarà a persones des dels 15 als 25 anys 
d’edat. Dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, 
les pistes d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops i a la reserva de 
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plaça en una de les activitats dirigides destinades a les persones del seu grup 
d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats.  
2.1. Inscripció 40,00 € 
2.2. Quota mensual 28,00 € 
 

3. Abonat adult: Aquesta taxa s’aplicarà a persones a partir dels 26 anys d’edat i 
dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les 
pistes d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops i a la reserva de plaça 
en les activitats dirigides destinades a les persones del seu grup d’edat, 
aplicant les taxes destinades a abonats.  
3.1. Inscripció 43,00 € 
3.2. Quota mensual 30,00 € 
 

4. Abonat gent gran: Aquesta taxa s’aplicarà a persones més grans de 64 anys 
d’edat. Dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, 
les pistes d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops, a la reserva de 
plaça en les activitats dirigides destinades a les persones del seu grup d’edat, 
aplicant les taxes destinades a abonats i a accedir dos dies a la setmana fins a 
les 16’00 hores al Centre Integral d’Esport i Salut. 
4.1. Inscripció 16,50 € 
4.2. Quota mensual 11,00 € 
 
 

5. Abonat pensionista/jubilat: Aquesta taxa s’aplicarà a persones titulars del 
benefici d’una pensió menors de 65 anys. Dóna dret a la utilització del Complex 
Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu 
Torrent de Llops, a la reserva de plaça en les activitats dirigides destinades a 
les persones del seu grup d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats i a 
accedir dos dies a la setmana fins a les 16’00 hores al Centre Integral d’Esport i 
Salut. 
5.1. Inscripció 16,50 € 
5.2. Quota mensual 15,00 € 
 

6. Abonat total: Aquesta taxa dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La 
Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de 
Llops, a la reserva de plaça en les activitats dirigides destinades a les persones 
del seu grup d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats i a accedir dos dies 
a la setmana al Centre Integral d’Esport i Salut. 
6.1. Inscripció 44,00 € 
6.2. Quota mensual 32,00 € 
 

7. Abonament Complex Esportiu “La Vila”: Aquesta taxa dóna dret a la 
utilització dels espais esportius i complementaris del C.E. La Vila i la piscina 
d’estiu. 
7.1. Inscripció. 33,00 € 
7.2. Quota mensual  28,00 € 
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8. Abonament Pàdel: Aquesta taxa dóna dret a la utilització de les pistes pàdel 
del C.E. La Vila i del Centre Integral d’Esport i Salut, prèvia reserva. 
8.1. Inscripció. 33,00 € 
8.2. Quota mensual  28,00 € 
 

9. Abonament Pista d’Atletisme del Complex Esportiu “Torrent de Llops”: 
Aquesta taxa dóna dret a la utilització de la pista d’atletisme del Complex 
Esportiu del Torrent de Llops. 
9.1. Inscripció  23,50 € 
9.2 Quota mensual  14,00 € 
 

10. Abonament Centre Integral d’Esport i Salut (CIES): Aquesta taxa dóna dret 
a l’accés al CIES en la franja horària seleccionada, a la participació a les 
activitats que s’hi realitzin, a la piscina d’estiu, a la pista d’atletisme de C.E. 
Torrent de Llops, al C.E. La Vila i a la reserva de plaça en una activitat dirigida 
aquàtica aplicant les taxes destinades a abonats. 
10.1. Inscripció 35,00 € 
10.2. Quota mensual (de dilluns a divendres amb accés abans de les:) 
10.2.1. 8.00 h. 33,00 € 
10.2.2. 13.00 h. 34,00 € 
10.2.3. 16.00 h. 35,00 € 
10.2.4. 17.00 h. 37,00 € 
10.2.5. 18.00 h. 39,00 € 
10.2.6. 19.00 h. 43,00 € 
10.2.7. 20.00 h. 47,00 € 
10.2.8. Qualsevol hora 50,00 € 
 
10.3. Quota mensual cap de setmana a qualsevol hora 22,00 € 
 
10.4. Quota mensual accés de dilluns a divendres a partir de les 19’30 h. 
  38,00 € 
10.5. Quota mensual (de dilluns a divendres + cap de setmana amb accés 
abans de les:) 
10.5.1. 8.00 h. 39,00 € 
10.5.2. 13.00 h. 40,00 € 
10.5.3. 16.00 h. 41,00 € 
10.5.4. 17.00 h. 43,00 € 
10.5.5. 18.00 h. 45,00 € 
10.5.6. 19.00 h. 49,00 € 
10.5.7. 20.00 h. 53,00 € 
10.5.8. Qualsevol hora 57,00 € 
 
10.6. Entrada puntual  20,00 € 
 
10.7. Entrada puntual abonat CIES fora del seu horari 3,00 € 
 
10.8. Entrada puntual acompanyant un abonat CIES 6,00 € 
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10.9. Reserva individual pista pàdel 7,00 € 
 
10.10. Servei programació wellness amb suport informàtic 21,00 € 
 
 

11. Activitat dirigida infantil sense competició esportiva: Aquesta taxa 
s’aplicarà per la participació en les activitats dirigides sense competició 
esportiva adreçades a nens i nenes fins a 14 anys d’edat, exceptuant les 
activitats aquàtiques. 
11.1.Inscripció 
11.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
11.1.2. No abonats als serveis esportius.  26,50 € 
11.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 150 i 180 
minuts) 
11.2.1. Abonats als serveis esportius. 
11.2.1.1. Primera activitat 0,00 € 
11.2.1.2. Per cada nova activitat 5,25 € 
11.2.2. No abonats als serveis esportius. 19,50 € 
 
 

12. Activitat dirigida infantil amb competició esportiva: Aquesta taxa s’aplicarà 
per la participació en activitats dirigides amb competició esportiva adreçades a 
nens i nenes fins a 14 anys d’edat, exceptuant les activitats aquàtiques. 
12.1.Inscripció 
12.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
12.1.2. No abonats als serveis esportius. 26,50€ 
12.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 150 i 200 
minuts) 
12.2.1. Abonats als serveis esportius. 
12.2.1.1. Primera activitat 6,40 € 
12.2.1.2. Per cada nova activitat 9,50 € 
12.2.2. No abonats als serveis esportius. 28,00€ 
 

13.  Activitat dirigida per a pares o mares i fills: Aquesta taxa s’aplicarà per la 
participació en activitats dirigides, excepte les activitats aquàtiques, en que pel 
seu desenvolupament hagi de participar un nen acompanyat del seu pare o la 
seva mare. 
13.1.Quota mensual per cada hora de classe: 
13.1.1.Abonats als serveis esportius. (s’aplicarà quan sigui abonat el nen/a o el 
pare o la mare)  7,00 € 
13.1.2.No abonats als serveis esportius. 12,00€ 
 

14. Activitat dirigida joves i adults: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en 
activitats dirigides, no aquàtiques, adreçades a persones 15 a 64 anys d’edat 
amb un màxim de dues hores de durada setmanals. 
14.1.Inscripció 
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14.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
14.1.2. No abonats als serveis esportius. 43,00 € 
14.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 80 i 120 
minuts) 
14.2.1. Abonats als serveis esportius. 
14.2.1.1. Primera activitat 0,00 € 
14.2.1.2. Per cada nova activitat 13,00 € 
14.2.2. No abonats als serveis esportius. 28,00 € 
 

15. Activitat Física Gent Gran: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en 
activitats dirigides, no aquàtiques, adreçades a persones més grans de 64 anys 
d’edat amb un màxim de dues hores de durada setmanals:  
15.1. Inscripció 
15.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
15.1.2. No abonats als serveis esportius. 15, 75 € 
15.2. Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 80 i 120 
minuts) 
15.2.1. Abonats als serveis esportius. 2,00 € 
15.2.2. No abonats als serveis esportius. 9,00 € 
 

16. Activitat dirigida aquàtica: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en 
activitats dirigides aquàtiques, excepte cursets de natació, amb un màxim de 
dues sessions setmanals: 
16.1. Inscripció 
 
16.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
16.1.2. No abonats als serveis esportius. 33,00 € 
Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 90 i 100 minuts) 
16.2.1. Abonats als serveis esportius. 
16.2.1.1. Primera activitat 0,00 € 
16.2.1.2. Per cada nova activitat 13,00 € 
16.2.2. No abonats als serveis esportius. 30,00 € 
 

17. Cursets de Natació: 
Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 90 i 100 
minuts) 
17.1.1. Menors de 3 anys (acompanyats de una persona adulta) 
17.1.1.1. Abonats als serveis esportius. (s’aplicarà quan sigui 
abonat el nen o bé la persona que l’acompanyi) 36,00 € 
17.1.1.2. No abonats als serveis esportius. 59,00 € 
 
17.1.2. A partir dels 3 anys d’edat 
17.1.2.1. Abonats als serveis esportius. 28,00 € 
17.1.2.2. No abonats als serveis esportius. 45,00 € 
 

18. Servei de medicina esportiva: 
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Les persones que vulguin participar en les activitats esportives dirigides han de 
realitzar una revisió d’aptitud medico esportiva al Servei de Medicina Esportiva 
del ens gestor del servei, de conformitat amb els següents criteris: 

 De 0 a 6 anys d’edat: A requeriment dels pares o tutors i únicament en el cas 
de que els antecedents clínics ho facin aconsellable. 

 7 anys d’edat: En complir els set anys d’edat és obligatori  que els nen o nena 
realitzi la revisió d’aptitud medico esportiva. 

 De 7 a 17 anys d’edat:  És obligatori per participar de les activitats dirigides 
realitzar la revisió d’aptitud mèdic esportiva,en el moment de donar-se d’alta, i 
renovar-la com a mínim cada dos anys i sempre que es modifiquin les 
circumstàncies de l’estat de salut dels usuaris. 

 Des dels 18 anys d’edat: És obligatori per participar de les activitats dirigides 
realitzar la revisió d’aptitud mèdic esportiva,en el moment de donar-se d’alta, i 
renovar-la sempre que es modifiquin les circumstàncies de l’estat de salut dels 
usuaris. 
 
Tots els usuaris de les activitats dirigides resten obligats a passar la 
corresponent revisió d’aptitud mèdic esportiva quan així siguin requerits pel 
servei de medicina de l’esport del ens gestor del servei. 
Per gaudir d’aquest servei cal que l’usuari utilitzi l’horari programat pel servei de 
medicina de l’activitat física i de l’esport del ens gestor del servei. En el cas de 
no presentar-se haurà d’abonar integrament l’import establert del servei no 
utilitzat, així com l’import de la nova programació. 

 En el cas de que qualsevol persona desitgi  realitzar la revisió d’aptitud medico 
esportiva a qualsevol altre servei de medicina, haurà de recollir el formulari  a 
una de les oficines d’informació de l’ens gestor del servei i retornar-lo 
degudament emplenat (en tots els seus apartats), amb la signatura del metge 
que l’hagi realitzat. 
 
18.1.Reserva per a revisió d’aptitud física per a la pràctica de l’activitat física i 
esportiva 
18.1.1. Abonats als serveis esportius. 33,00 € 
18.1.2. No abonats als serveis esportius. 50,00 € 
 
18.2.Reserva per a visita o consulta 
18.2.1. Abonats als serveis esportius. 20,00 € 
18.2.2. No abonats als serveis esportius. 35,00 € 
 

19. Servei de fisioteràpia: 
19.1.Per sessió 
19.1.1. Abonats als serveis esportius. 27,50 € 
19.1.2. No abonats als serveis esportius. 39,00 € 
 

20. Taxa de Manteniment d’Inscripció: Aquesta taxa s’aplicarà prèvia sol·licitud 
de l’usuari, dóna dret a conservar la vigència de la inscripció, amb la renúncia 
voluntària i temporal a la utilització de les activitats i serveis. 
Quota mensual: 50% de la mensualitat. 
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21. Escola Esportiva d’Estiu: 

(4 setmanes d’activitat) 
21.1. Abonats als serveis esportius. 105,00 € 
21.2. No abonats als serveis esportius. 172,00 € 
 

22. Activitats dirigides infantils intensives d’estiu: 
(Per 4 hores diàries i 4 setmanes d’activitat) 
22.1. Abonats als serveis esportius. 200,00 € 
22.2. No abonats als serveis esportius. 232,00 € 
 

23. Entrada a Complex Esportiu La Vila i Piscina d’Estiu: Aquesta taxa 
s’aplicarà al Complex Esportiu La vila i a la piscina municipal d’estiu, i dóna dret 
a l’accés a l’equipament a on s’hagi fet efectiu el pagament. 
Més grans de 5 anys d’edat: 
23.1. De dilluns a divendres 7,00 € 
23.2. Dissabtes, diumenges i festius 10,00 € 
 
23.3 Entrada puntual acompanyat d’un abonat: 
23.3.1. De dilluns a divendres 4,00 € 
23.3.2. Dissabtes, diumenges i festius  6,00 € 
 

24. Utilització Pista de tennis de pala i frontó: 
24.1. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,00 € 
 

25. Utilització Pista Esportiva Coberta: 
25.1. Preu hora 55,00 € 
25.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 

26. Utilització Pista Esportiva Descoberta: 
26.1. Preu hora 40,00 € 
26.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 

27. Utilització Carrer de la Piscina Municipal Coberta: 24,00 € per hora. 
 

28. Utilització Camp de Futbol: 
28.1. Preu hora 66,00 € 
28.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 

29. Utilització Gimnàs:      4,00 € per hora. 
 

30. Utilització casquet de bany: Per jornada de bany: 3,40 € 
 

31. Utilització armariets vestidors amb clau (al mes) 10,00 € 
 

32. Taxa de reposició clau armariet     5,00 € 
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33. Utilització pilotes d’altres esports: 
33.1. Preu hora 4,40 € 
33.2. Per pilota perduda o no retornada 20,00 € 
 

34. Utilització espais esportius per entitats no esportives: Es faculta al òrgan 
competent de l’ens gestor del servei per a la fixació a través de convenis dels 
imports a satisfer per les entitats sol·licitants. 
 

35. Utilització espais esportius per activitats no esportives: Es faculta al òrgan 
competent de l’ens gestor del servei per a la fixació a través de convenis dels 
imports a satisfer per les persones o entitats sol·licitants. 
 

36. Utilització espais publicitaris als equipaments esportius municipals: Es 
faculta al òrgan competent de l’ens gestor del servei per a la quantificació a 
través de convenis dels imports a satisfer per les persones o entitats 
sol·licitants. 
 

37. Abonament de temporada d’estiu per la utilització de les piscines 
municipals: Aquesta taxa dóna dret a la utilització de les piscines municipals 
en els horaris establerts pel bany durant la temporada d’estiu: 
 
37.1. Abonament infantil: Aquesta taxa s’aplicarà als nens i nenes més grans 

de 5 anys i fins els 14 anys d’edat 59,00 € 

 
37.2. Abonament jove: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones amb edats 

compreses entre els 15 i els 25 anys. 68,00 € 

 
37.3. Abonament adult: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones amb edats 

compreses entre els 26 i els 64 anys. 78,00 € 

 
37.4. Abonament gent gran: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones més 

grans de 64 anys d’edat. 33,00 € 

 
37.5. Abonament familiar: Aquesta taxa inclou tots els membres de la unitat 

familiar, excepte els fills més grans de 18 anys d’edat. 140,00 € 

 
38. Taxa de reemissió de carnet:   4,00 € 

 
39. Altres activitats organitzades amb caràcter eventual: És faculta a l’òrgan 

competent per a la quantificació de la taxa a aplicar a cadascuna d’aquelles 
activitats que amb caràcter eventual organitzi l’ens gestor del servei. 
 

40. Activitats formatives: Les activitats formatives que organitzi o co-organitzi 
l’ens gestor del servei, que per raó de les seves característiques no quedin 
recollides a la present ordenança, s’aplicaran els imports establerts pels 
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organismes públics o federacions que expedeixin els certificats oficials 
d’assistència o titulacions a les que donin dret. 

 L’import de la inscripció es pagarà una sola vegada en el moment de donar-se 
d’alta com a abonat o a l’activitat desitjada. 

 Per activitats dirigides amb durada diferent a la prevista en cada taxa s’aplicarà 
l’import proporcional a la durada. 

 L’ens gestor del servei podrà signar convenis amb entitats, per regular les 
condicions d’utilització per part d’aquestes, dels serveis i equipaments esportius 
municipals, aquests convenis hauran d’ésser aprovats l’òrgan competent. 
 
Exempcions  
Estaran exempts de la present taxa: 

a. L’ús dels Equipaments Esportius Municipals per a activitats organitzades o 
patrocinades per l’Ajuntament de Martorell. 

b. L’ús dels Equipaments Esportius Municipals per a activitats escolars. 
c. Les entitats esportives sense ànim de lucre que reuneixin els següents 

requisits, i sempre prèvia aprovació per part del òrgan competent de l’ens 
gestor dels serveis: 

i.  L’entitat ha d’ésser de la Vila de Martorell. 
ii. L’entitat haurà d’estar degudament legalitzada, motiu pel que haurà d’aportar 

el número de registre d’entitat atorgat pel Registre d’Entitats Esportives del 
Consell Català de l’Esport, i el número de registre d’entitats del Registre de 
l’Ajuntament de Martorell. 

iii. L’entitat haurà de justificat la seva participació en les competicions oficials 
corresponents. 
Per tal d’optar a la exempció de la present taxa, és imprescindible presentar a 
la secretaria de l’ens gestor del servei, una sol.licitud degudament raonada 
adreçada a la Presidència de l’ens gestor del servei, adjuntant la documentació 
acreditativa dels requisits esmentats. 

 
La resta del contingut de l’Ordenança fiscal queda inalterat. 
 
        Tercer: Publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona aquest acord i 
el text íntegre de la modificació de l’Ordenança fiscal  esmentada. 
 
        Quart: Notificar aquest acord a les persones al·legants, així com als 
departaments municipals d’intervenció i de gestió tributària, i a la direcció del Patronat 
municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA NÚM. 27, GENERAL DE PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: aquest punt és similar a l’anterior perquè es 
tracta d’una altra ordenança que afecta el Patronat municipal de servei d’atenció a les 
persones, i també hem rebut un escrit d’al·legacions formulat pel Sr. Xavier Gómez. 
Unes al·legacions formulades per una sèrie de pares però que no fan referència a res 
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d’aquest preu públic sinó que feien referència a la taxa anterior i ho han presentat 
també en aquest punt; i una altra al·legació del partit d’Esquerra Republicana. En els 
tres casos també, i previ informe efectuat pel Secretari, Intervenció i director del 
patronat, desestimem les al·legacions que han presentat. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: estem d’acord amb vostès que aquesta no és 
una decisió volguda, és una decisió necessària, ara és necessari també determinar 
quin d’aquests serveis facultatius, que el Pla d’estabilitat ens marcarà de manera 
obligatòria quan s’aprovi, haurem de prendre la decisió política, no econòmica sinó 
política, basada en criteris econòmics de quins serveis facultatius es continuen fent o 
no es continuen fent. M’he esperat una mica a la segona intervenció perquè clar, li 
agraeixo l’aclariment de l’Alcalde que és plenament legal poder convocar un Ple 9 
hores abans, en aquest cas m’he esperat mitja horeta més també per acabar d’imbuir-
me en coses que normalment doncs necessiten de certa preparació.   
Els senyors de l’equip de govern l’exercici de responsabilitat és el que cal fer quan 
abans de presentar una nova proposta de modificació de taxes i preus públics; és un 
exercici de responsabilitat fer un anàlisi exhaustiu de cada unitat de cost de tots i 
cadascun dels serveis que ofereix el patronat. És un exercici de responsabilitat reduir, 
si s’escau, de la cartera serveis, és a dir, valorant el que és substancial socialment 
parlant i allò que és prescindible, socialment parlant en aquests moments. És un 
exercici de responsabilitat fer els càlculs ponderats entre els costos reals i els 
ingressos reals, i com aquests poden fluctuar en funció de l’augment o decrement de 
les taxes dels diferents serveis i sobretot dels usuaris que es poden veure afectats 
amb aquestes mesures, bàsicament perquè si pugem probablement la baixada 
d’usuaris faci que sigui molt, molt important. És un exercici de responsabilitat 
determinar quina prioritat de serveis oferim. És un exercici de responsabilitat fer les 
modificacions pressupostàries de cara als futurs pressupostos per ajustar-se a les 
noves consideracions que resultarien d’aplicar els punts anteriors. És un exercici de 
responsabilitat explicar a la ciutadania aquestes propostes amb els números clars, 
inequívocs, i plantejant les mesures no de forma circumstancial, és a dir, 9 hores 
abans, sinó estratègica de cara al futur. I és un exercici de responsabilitat buscar 
acords amb la resta d’equips municipals; aquí ens hi tindran al costat, això no és 
volgut, ho entenem, no portem ulleres de batre, això ho veiem. 
Per últim és un exercici, això sí, d’irresponsabilitat el voler-nos fer veure que aquesta 
crisi és com si vingués d’aquest trimestre, perquè si el Sr. Zapatero els hi va fotre una 
baixada a tots els funcionaris d’un 5%, mentre ell estava fent això vostès amb el 
director del patronat li estaven fotent una pujada substancial del salari. I perquè quan 
haguem de tenir el Pla d’estabilitat, aquesta crisi no ve d’ara ja ve de fa dies, per tant 
amb un exercici i mig que estem aquí portar tres pujades de preus al Patronat realment 
és excessiu i és de manca de responsabilitat. Potser si des de fora amb aquest Pla 
d’estabilitat al final ens trobarem exactament amb el mateix, a prendre la decisió 
política de quin servei, és a dir, si hem de decidir si ens interessa més el bodygim o 
potser les guarderies, però clar això és una decisió que han de prendre no vostès sinó 
tots, per això feia esment que és un exercici de responsabilitat buscar acords amb la 
resta d’equips polítics. I res més en aquest segon punt, hagués pogut participar en el 
primer però he pensat que seria millor participar en aquest segon punt.  
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-El Sr. ALCALDE diu: sap que té el dret a participar quan vostè vulgui.  
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: primer que tot Sr. Casasayas li agraeixo 
que reconegui que el tema de les llars d’infants ho han fet malament, gràcies, com a 
mínim ho reconeix. Ja veig que cada vegada que presentem al·legacions, com l’altra 
vegada, avancem una miqueta més en com es gestiona el patronat, a veure si la 
propera vegada encara ho fan una mica millor. Deia que els preus amb el que van 
enviar a les famílies deia que els preus es podien modificar. Sí, deia els preus, però no 
deia totes les condicions de la llar d’infants que les han modificat totes, no n’ha quedat 
ni una. El nostre posicionament en aquest punt serà el mateix que l’anterior, trobem 
que és una gestió caòtica i nul·la disponibilitat a negociar amb la resta de grups. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: abans s’ha comentat en varies ocasions que 
no ens creiem els nostres arguments, no sé aquestes al·lusions a què es refereixen 
però nosaltres sí que ens creiem els nostres arguments, i precisament continuem 
defensant prioritzar la despesa de l’ajuntament davant del que és una situació que 
sabem que és atípica, que és excepcional i que obliga a un major enginy i una millor 
manera de protegir el benestar de les persones. A vegades es diu que tot té una 
historia i volem fer veure fantasmes sobre si el Zapatero que si no sé què. Escolti el 
Zapatero quan va venir per aquí i va posar damunt la taula 3.500.000 euros per 
reconvertir el Centre esportiu de la Vila i fer-lo nou, ningú va dir que es quedés els 
diners a Madrid. Quan el Sr. Zapatero va venir aquí i va posar 4.000.000 d’euros per 
agafar i soterrar els contenidors ningú va dir que se’ls quedés a la butxaca. D’alguna 
manera tothom sap, des d’un punt de vista d’economia, que quan la iniciativa privada 
no tira l’obligació de l’Administració Pública es posar calés en circulació, i promoure i 
fer polítiques actives; per tant el que no val ara és dir: no, no, és que tot, si ens posem 
així podem dir que l’Aznar va fer la Llei d’alliberament del sòl i que tothom s’ha posat a 
especular aquí amb el sòl, i que ha estat un finançament estupend per a molts 
ajuntaments. No sé, de què serveis això de tirar?. I s’ha parlat del Sr. Benaiges que ja 
no sé ni la de temps que va passar per aquí, és que a vegades hi ha uns arguments 
que a mi em toquen perquè de què estem parlant?. Ens toca governar a nosaltres, o 
fer oposició nosaltres, o arribar a enteses a nosaltres, i la gent el que està esperant de 
nosaltres és això, solucions i prioritats i política; i si resulta que nosaltres no podem fer 
política perquè estem manats per buròcrates, doncs que vinguin els tecnòcrates i 
buròcrates i ens anem a casa. Perquè si això és la democràcia la següent reflexió és 
molt clara: què pot esperar la ciutadania de nosaltres, si som els seus representants i 
no podem ni tan sols incidir una mica amb prendre decisions que puguin millorar la 
seva qualitat de vida?. Doncs bé, aquí sembla que estem davant d’un punt de 
resignació; doncs no, els Socialistes no ens resignem, volem trobar un encaix i volem 
trobar solucions i volem arribar a un diàleg on puguem prioritzar, i hi ha serveis que per 
a nosaltres són prioritaris, per davant de moltes altres coses que segurament a 
l’ajuntament poden ser prescindibles. I compte, que no sigui dit que tota la 
problemàtica evidentment ve de la gestió més pròxima, perquè també és el graó més 
feble; i és el que està rebent tota la conjuntura de les decisions de les administracions 
supramunicipals, en aquest cas autonòmiques, que van ser les primeres que van 
decidir no tornar a posar els calés necessaris compromesos amb el tema de les llars 
d’infants. I el mateix passa amb Madrid, ja sabem que és una cadena, però coi sempre 
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li toca pagar al mateix. I diem que tot té una historia?. Doncs clar que té una historia, hi 
ha una historia que nosaltres vivim sempre que és la de la lluita contra una dreta, que 
aprofita els moments com aquests per desballestar models de benestar, per arribar a 
una societat de dues velocitats: la que pot pagar uns serveis i la que no pot pagar uns 
serveis, és així de senzill. Fa 4 dies hi havia algú que estava disposat a condonar el 
deute dels defraudadors que se’n anaven a fora i els hi deien que portessin els 
dinerets, que no passava res que només els hi cobraríem un 10% i carreguem contra 
les famílies; això sí eh els dels paradisos fiscals que portin els dinerets que no els hi 
farem res; el mateix amb els bancs. No, ens estem equivocant, que la política ha de 
servir per a una altra cosa, i si nosaltres no som capaços de plantar cara a unes 
situacions injustes, i creiem que són injustes, doncs tenim un problema de 
representativitat, i jo i aquest partit que és el Socialista no jugarà. Jugarem a trobar 
solucions, a trobar un encaix, a buscar alternatives, però a tragar-nos-ho tot no, amb 
això no juguem, ni per resignació, ni perquè vingui de Madrid ni d’on vingui, no, no 
volem. Per tant els encoratgem a trobar solucions, a buscar alternatives i a prioritzar 
que segur que hi ha alternatives, que segur que hi ha coses que són prescindibles, i si 
al final resulta que només podem fer serveis econòmicament rendibles, que és aquest 
el model que anirem, doncs ja em diran vostès quin tipus de societat i quin tipus de 
clima podem tenir en un futur. Perquè al cap i a la fi el benestar de cadascú de 
nosaltres depèn d’alguna manera d’una protecció i d’un sosteniment de serveis que no 
tothom pot pagar, i a vegades utilitzem el recurrent de, bé, escolti les llars d’infants, 
clar l’ajuntament posa 800.000 euros de subvenció, per exemple, o amb altre cas, amb 
el CIES o amb l’escola de música que és el punt que estem tocant ara. Per què hem 
de pagar algú que vulgui tocar música?. Hi tornem al mateix. I perquè hem de pagar 
perquè tinguem dos camps de gespa si jo no vaig ni a trepitjar-lo?. I per què he de 
pagar el reg si ni l’he vist a la meva vida i més quan es va enfonsar. No podem arribar 
a aquesta situació de qüestionar-nos tots els serveis, els ajuntaments és això són 
serveis a la ciutadania; si resulta que anirem a un model on no farem serveis que 
siguin del tot deficitaris, o no farem serveis perquè no són rendibles, doncs no sé què 
quedarà. Doncs això, quedarà una democràcia de joguina, eh, a ser manats des 
d’Europa o a ser manats des de ves a saber on, des del pur capital i para de comptar; i 
aquí les titelles i les marionetes del què ens vulguin fer manar. I no, hem de protegir 
uns serveis tot i que no siguin les nostres competències, que no ho són, coi que com a 
mínim qui les té que les posi damunt la taula i que no les minvi; i davant les 
circumstàncies excepcionals en les que estem, estem convençuts que hi ha un 
posicionament de trobada i hi ha una oportunitat única de poder fer entendre a la 
ciutadania la situació excepcional en la que es troben els ajuntaments, les autonomies, 
el govern central i arribar a un full de ruta i de prioritats, aquest seria el camí, el diàleg, 
el diàleg amb la societat a la que representem. Ara, aprofitem majories absolutes per 
fer el que toqui i a resignar-nos?. Doncs mira, ja anirem. De totes maneres el nostre 
posicionament serà com el d’abans, votarem en contra d’una aprovació definitiva que 
precisament va en contra del que ens agrada i el que desitjaríem; per tant votarem en 
contra novament en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: no ho dubtava gent que votés en contra, i 
això sempre passa quan es posa la rendibilitat política per sobre de  la responsabilitat, 
sempre passa, ja se sap això. És el que vostès estan fent de nou, posar la rendibilitat 
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política per davant de la responsabilitat, nosaltres com manem no ho podem fer, i no 
ho podem fer perquè portaríem l’ajuntament a fer punyetes i, aleshores, vostès 
mateixos vindrien i ens dirien: i com és que l’ajuntament se n’ha anat a fer punyetes?. 
Vostès mateixos ens ho dirien. Per tan de què estem parlant?. De què estem parlant?. 
Estem fotent una altra vegada demagògia. Quina és la decisió política que ha pres 
aquest equip de govern?. Doncs miri-ho al revés, ha sigut donar 800.000 euros de les 
arques municipals per al manteniment de les llars d’infants; 800.000 euros a repartir 
entre 300 nanos. Compti, compti. Per tant aquesta és una decisió política, no és una 
decisió tècnica, tecnòcrata o com vostè digui, és una decisió política. Que podíem 
haver posat 1.000.000 o podíem haver posat 600.000?. Això sempre depèn de si estàs 
al govern o a l’oposició; estan a l’oposició probablement vostès hi haguessin posat no 
800.000, no, 1.000.000 o 1.200.000; però ah “amigo” quan t’assentes a l’altre costat, 
llavors potser no haguessin posat ni els 800.000 aquests, no haguessin sabut potser ni 
d’on treure’ls. Per tant què estem dient?. Nosaltres hem pres la decisió política 
aquesta d’apujar les taxes, hem pres la decisió política de deixar, i hem refereixo a les 
taxes perquè tots vostès m’estan parlant de taxes no de preus públics que és el que 
toca ara; la decisió política de deixar els preus de les llars d’infants per la banda baixa 
de totes les llars d’infants que hi ha arreu, per la banda baixa, i per fer això hem hagut 
de portar 800.000 euros, decisió política, que les persones que necessiten el servei de 
llar d’infants diran: carai és que m’han fet una pujada forta. Ja ho entenc això, ja ho 
entenc, però no en trobaran d’altra més econòmica, no en trobaran d’altra; és fàcil 
parlar sense entrar una mica en el detall. 
El Sr. Bargués ens critica que hem plantejat un Ple 9 hores abans de la seva 
celebració. Quantes hores li van sobrar a vostè per presentar l‘al·legació que va tenir 
un mes i mig per presentar-la i la va presentar l’últim dia a última hora?. L’últim dia a 
última hora, no li van sobrar ni 9 hores, ni 9 hores li van sobrar. Diu: és que amb 9 
hores no he pogut preparar-ho. Que no la va fer vostè l’al·legació?. Li van fer?. Si li 
van fer clar que s’ho ha de preparar, però si l’hagués fet vostè no caldria preparar res 
perquè ja ho portaria preparat de casa, perquè l’al·legació és el que hem de parlar, el 
que passa és que l’al·legació seva no es sustenta per enlloc; una al·legació s’ha de 
poder sustentar amb dades, vostè les ha volgut anar a veure però no ha entès ni papa 
i clar surt el que surt, 5 pàgines de text sense cap tipus de fonament, diuen: és que 
vostès el que haurien de fer és pensar a veure si hi ha alguns altres serveis que es 
podien treure. Que no hem renegociat amb els de les escombraries, amb els de la 
neteja?. Des de fa temps ja estem apagant les llums de la meitat dels carrers; que no 
n’hem fet de coses?. La gent que es jubila no la substituïm, n’hem fet moltes de coses 
per intentar que l’ajuntament en un moment en que els ingressos minven poder 
mantenir el màxim de serveis possibles, que és el que estem intentant. Però clar és 
molt fàcil parlar ex-càtedra com parla vostè, sense cap tipus de rigor i sense cap tipus 
de preparació, i presentant una al·legació que no té ni cap ni peus 3 minuts abans que 
es tanqui el termini, tenint un mes i mig per presentar-la. I ara diu que l’ha de 
preparar?. Si la va presentar divendres?. Si la va fer vostè, que ho dubto, l’hauria de 
tenir fresca, perquè la va presentar divendres i va mirar-s’ho tot, o almenys això va dir, 
que s’ho miraria tot i que ens presentaria uns números alternatius; ni un, ni un, i 
m’explica a l’al·legació que la imputació de costos no és una imputació adequada 
perquè hi ha despeses de tinta però no de paper. Escolti que estem parlant de 800.000 
euros de diferència, 800.000 euros de diferència i vol justificar-ho amb paper i amb 
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tinta?. Per favor, una mica més de seriositat a l’hora de portar textos a aquest Ple que 
ens fan dedicar-hi temps que el podríem estar dedicant a altres coses, i no intentant, 
bé, intentant dir les coses d’una manera com a mínim una mica apaivagades. 
Una altra de les seves frases celebres és que hem fet tres pujades amb poc més d’un 
any. Quantes pujades creu que es fan amb poc més d’un any sempre?. Dues, sempre 
dues, n’hi ha una més. No és que n’ha hagin 3, normalment n’hi ha 2 sempre, una es 
fa al setembre i l’altra l’altre setembre, o al maig i després l’altre maig, sempre n’hi ha 
dues en un termini d’un any i poquet, aquest any n’hi ha una de més, és veritat n’hi ha 
una de més. Per què n’hi ha una de més?. N’hi ha una de més perquè des de la 
responsabilitat que ens han donat els ciutadans hem intentat no arribar a unes pujades 
tan importants, i vam intentar, fent una pujada més moderada, intentar que ens 
sortissin els números, però no els hi ha d’estranyar que les coses han anat malament 
en l’últim any; o això els hi estranya a vostès?. Vostès es pensen que l’Ajuntament de 
Martorell està a banda de la resta del món?. No, nosaltres ho estem passant igualment 
de malament que altra gent, potser amb el rigor i la responsabilitat que hi estem posant 
no ho passem tan malament, potser; però la nostra feina ens costa i la fem de gust 
perquè així ens ho van encomanar els votants. 
Sr. Simón jo no he dit que les coses les haguem fet malament, per què tergiversa les 
meves paraules?. Jo he dit: escolta les podíem fer millor, i prova de que millorarem és 
que quan ho fem malament ho veiem, veiem que això es pot millorar i que la propera 
vegada ho millorarem; vostè si no fa aquesta reflexió sempre ho farà igual de 
malament, i aquesta reflexió o aquest autoanàlisis no el fa mai, sinó el fa mai, diu les 
coses que li passen per la barretina sense cap ni peus, i no hi ha ningú que li digui a 
vostè: escolta compte que no vas bé per aquí, no li deuen dir, així no millorarà mai. El 
primer fet per millorar és reconèixer que les coses són millorables i aquest el tenim 
nosaltres, no ens costa dir; però vostè això sí, canviar les paraules volent fer dir coses 
que jo no he dit. Insisteixo: sí que analitzem les coses que fem per poder-les millorar la 
pròxima vegada. Per tant estem amb el mateix que abans, estem amb el mateix que 
abans, en aquesta al·legació; és que no és ni tan sols al·legació, no han portat 
arguments per debatre, moltes de les al·legacions les contesta el mateix Secretari 
dient: és que això no va amb el punt aquest, és que no hi va. Per tant una vegada més 
i fent un acte de responsabilitat apugem aquests preus públics, i els apugem en una 
mesura, que tot i que pugui semblar que és una pujada forta, es queda en un nivell 
que està dintre de la franja baixa del que hi ha pel voltant i sinó, ja sé que no els 
interessa mirar-ho, no els interessa perquè llavors m’hauran de donar la raó; però el 
que haurien de fer vostès és demanar la mateixa informació que ens demanen a 
nosaltres demanar-la als altres ajuntaments on vostès governen i se’n donaran compte 
on tenim situats els preus públics i les taxes en aquest ajuntament. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: Sr. Casasayas cada vegada que vostè em fa 
esment a mi de debò que em sento com una novia rebutjada, perquè en realitat el que 
li he estat dient tota l’estona és que cal un exercici de responsabilitat política. Aquí 
vostès no tenen ni rendibilitat política però es que ni tampoc responsabilitat perquè 
vaja, jo no sé si té vostè tan clara que aquesta crisi ja fa anys que va començar i que 
no ve d’ara, que haguem de fer aquest Ple ara, jo crec que això s’hagués pogut 
estalviar aquest Ple, no sé si valia la pena aquí que els costos que implica el fet 
d’haver tingut un Ple extraordinari es pogués renunciar o no renunciar, però vaja això 
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em sembla que és un tema de responsabilitat, això si ho haguessin fotut dos mesos o 
tres enrere potser ara no caldria fer aquest Ple extraordinari. Però clar, ja hi tornem, li 
reitero que potser ens tindrà al seu costat quan haguem de començar a decidir quins 
serveis facultatius hem d’oferir o no hem d’oferir, i això des d’aquí, des de l’ajuntament, 
des dels que estem aquí assentats en aquesta taula, perquè al final jo a vostès els 
estimo molt, tots són gent que tenen un sentit transcendental d’altruisme i servei al 
ciutadà; però clar quan parla vostè, com diu el bolero: “Contigo en la distancia amado 
mio estoy”. És a dir, estic al seu costat, m’agradaria poder-lo ajudar però clar facin el 
favor de començar el toro per les banyes, potser volem el govern dels valents, el 
govern dels millors no sé com petarà això. 
 
-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: Sr. Casasayas només per donar-li les 
gràcies per aclarir amb la seva intervenció, a la gent que ens està escoltant, quina és 
la seva manera d’actuar, la disponibilitat a arribar a acords i el grau que tenen de 
reconèixer errors. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: no li accepto que vostè se senti com una 
novia rebutjada, no ho pot ser mai a la vida de novia vostè, mai, no ens entendríem 
mai, no ens entendríem, no ho veu que no ens entendríem. A mi m’agraden les coses 
ben preparades i vostè tira per la via del mig sense preparar-ho, per tant no ens 
entendríem mai; sóc un senyor ordenat i vostè no ho és tant, no ens entendríem mai. 
Em miro els papers i els treballo, vostè pel que sembla aquí no ho fa, no ens 
entendríem, és impossible, és com aigua i oli això, seria molt difícil. 
Ja li he explicat abans però ho torno a dir: a ningú li agrada haver de pujar preus, i si 
això no em diuen que tinc raó ja se’ls hi veu el llautó; si amb això no em diuen que tinc 
raó ja se’ls hi veu el llautó perquè a mi que m’importa haver de pujar preus, no 
m’agrada, no m’agrada perquè jo, vostè ho sap, i parlo personalment, passo pel carrer, 
tinc amics que porten nens a la llar d’infants i em diuen: osti vaya pujada ens has fet. 
No escolta’m no li fet jo, és l’ajuntament i jo hi he participat, però escolta’m s’ha de fer, 
s’ha de fer perquè estem passant un temps, tenim un context excepcional. Ja fa un 
any i mig que estem passant penúries, ja ho sé; si haguéssim fet aquesta pujada fa un 
any i mig, fa un any, fa sis mesos, miri tot això que haguessin hagut de pagar de més 
els de les llars d’infants, els del Centre integral d’esport i salut, tothom. Les pujades si 
les fem intentem fer la mínima possible, per això en el seu moment vam fer de 107 a 
120 perquè volíem passar amb això, però és impossible saben que després 
posteriorment els ingressos han anat baixant. Què passarà l’any que va amb els tributs 
de l’Estat?. Perquè ara el que estem fent és pensar ja amb l’any que ve; què passarà 
amb els tributs de l’Estat?. Vostès ho saben?. Hi ha més recaptació o menys 
recaptació a l’Estat?. Hi ha menys IVA o més IVA a l’Estat?. Hi ha menys IRPF o més 
IRPF a l’Estat?. L’Estat està recaptant menys, per tant es veu claríssim que la 
participació en els tributs de l’Estat l’any que ve anirà a la baixa. Què hem de fer, les 
mesures prendre-les l’any que va?. Si el 2012, tal com es deia el 2010, la cosa ja havia 
de remuntar, “brotes verdes” n’hi havia ja al 2008 perquè la cosa ja havia de remuntar 
o ja semblava que pogués remuntar, no ens hagués calgut fer aquest increment, 
probablement hagués sigut molt més mesurat, molt més mesurat. Però la situació tots 
vostès ho saben, suposo que tots llegeixen el diari, tots miren la tele; no pots obrir un 
diari sense que et surti el malament que està ara un banc, ara una comunitat 
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autònoma, ara un ajuntament, ara una empresa, cada dia del món. Nosaltres fins ara 
anem més o menys bé, però hem de preveure que ens succeirà l’any que ve, i l’any 
que ve baixaran, tots els tributs de l’Estat baixaran; segurament, i millor que no sigui 
així eh però, segurament i donada la situació delicada per la que passen cada vegada 
més famílies i cada vegada més empreses ingressarem menys, d’impostos nostres eh, 
d’IBI, d’IAE també ingressarem menys. Doncs tot això fa que l’aportació de més d’un 
milió d’euros que fèiem a les llars d’infants no es pugui fer, i tot això fa, i més donat les 
condicions que ens posen pel Pla d’estabilitat, tot això fa que s’hagin de prendre 
mesures evidentment no volgudes però amb vistes a l’any que ve, amb vistes a l’any 
que ve. Aquest any intentem no tancar amb massa dèficit i l’any que ve intentarem fer 
un pressupost que lligui, ja ho veurem si ho aconseguirem, ja ho veurem perquè la 
cosa no està absolutament fàcil. Per tant si en un moment determinat vostès 
volguessin agafar aquesta responsabilitat que jo els hi trobo a faltar, i vostès diran: no, 
si això és cosa seva. D’acord és la meva opinió; si tinguessin aquesta responsabilitat 
no ens farien aquests papers aquí en el Ple quan estem parlant d’això, no farien tanta 
demagògia. Ara em permetrà que jo no li canti un bolero però que també faci un símil, 
si em permet li faig un símil, no se m’ofengui jo li faig un símil, no dic que sigui vostè 
així eh sinó que ho sembla. Sap aquells “vaqueros” que anaven de poble en poble a 
“l’Oeste” venent “crecepelo” i venent allò contra el mal de queixal; que enganyaven uns 
quants perquè tenien una retòrica i tal, i sí sí, els “vaqueros” els hi compraven això 
però aquell senyor no tornava a entrar en aquell poble, perquè ni els hi creixia el pèl ni 
els hi deixaven de fer mal els queixals, això és el que vostè està fent, està explicant 
unes coses que quan els de Martorell, que no són de “l’Oeste” se’n donin compte que 
el que diu no té contingut ni té res no el deixaran tornar a entrar. 
 
-Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 10 vots a favor, 8 vots en contra 
dels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA i ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, i 2 abstencions dels senyors 
FRANCESC ARPAL MACIÀ i VICENTE CASAL CARRIEDO, acorda; 
 
I.- En sessió plenària celebrada el dia 18 de juny de 2012 es va aprovar 
provisionalment la modificació de l’Ordenança núm. 27, general de preus públics per la 
prestació de serveis d’atenció a les persones. 
 
II.- L’acord d’aprovació provisional, així com la modificació de l’Ordenança número 27 
es van exposar al públic durant trenta dies hàbils, mitjançant anunci inserit als taulers 
d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat, al diari “La 
Vanguardia” de 21 de juny de 2012 i al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 
21 de juny de 2012. 
 
Dintre del termini d’exposició al públic, que va finalitzar el dia 26 de juliol de 2012, es 
van presentar reclamacions per part de les persones que es relacionen en el certificat 
emès pel secretari en data 30 de juliol de 2012. 
 

http://www.martorell.cat/
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III.- El director del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell,  
l’interventor i el secretari de la Corporació, en data 30 de juliol de 2012, van emetre 
l’informe sobre les al·legacions presentades que a continuació es transcriu: 
 
“Informe sobre les al·legacions formulades dintre del termini d’exposició al 
públic de la modificació de l’ordenança número 27, general de preus públics per 
la prestació de serveis d’atenció a les persones, aprovada provisionalment en la 
sessió plenària del dia 18 de juny de 2012. 
 
I.- Escrit d’al·legacions formulat conjuntament per les següents persones: 
senyors/senyores Aida Soriano Paños, Juan Aguilera Osed, Óscar García Pino, Néstor 
Roger Velazco Lira, Benito Gimeno Cuartero, Mª Isabel Ros García, Carolina García 
Villajos, Rafael Aguilar Molinero, Marisol Solís Fernández, Judit Vallejos Pérez, Javier 
Guardo Gómez, Julio Núñez Arienzar, Mª Belén Díaz Jurado, Rosa Mª. Grasa 
Sanpériz, Óscar Montes Torres, Juan Peña Cuadras, Ángela Paños Ruiz, Olga 
Fernández Ochoa, Julio César Domingo, Susana Moral Bou, Jesús Méndez Sanz, 
Alberto Ruiz Donoso, José Mª. Teruel Cuevas, Carmen Valenzuela Fernández, Mª 
Ángeles Oliva Gracia, Andrés Paredes Herrera, Jaime Ventaja de la Fuente, Miguel 
Ángel Gimeno Grasa, Carolina Aguilar García, Marcos Andreu Enric, Mónica Pérez 
Rodríguez, Marta Palau Escrig, Montserrat Llanas Perea, María Aránzazu Pardo de la 
Fuente, Iyari Izarra Marchena, María Vega Castellano Ortega, Estela Mata Soto, Lidia 
Lozano Espigares, Francesc Rosales Corbera, Karen Rodríguez Ponce, Guillermo 
Martín Angüels, Jesús Manuel Álvarez Pérez, Antonia Herrera Vigara, Pere Casals 
Mitjans, Mónica Marina García, David Gil Montserrat, Oscar Bonet Lechuga i Vanessa 
Rey Gil (núm. E2012004822 del registre d’entrada de la Corporació, de 20/7/2012). 
 
Malgrat que el títol d’aquest escrit és “Al·legació conjunta front a la modificació de les 
ordenances fiscals nº 15 i nº 27 de l’Ajuntament de Martorell”, les quatre al·legacions 
que hi conté i les sol·licituds que s’hi formulen es refereixen únicament i exclusiva a la 
modificació de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal, regulada en 
l’Ordenança fiscal núm. 15, sense impugnar cap aspecte de la modificació de 
l’ordenança número 27, general de preus públics per la prestació de serveis d’atenció 
a les persones. 
Conclusió: Es proposa que no s’admeti a tràmit aquest escrit d’al·legacions, 
perquè el seu objecte no és la modificació de l’ordenança número 27, general de 
preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones, sinó només la 
modificació de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal, 
regulada en l’Ordenança fiscal núm. 15. 
 
II.- Escrit d’al·legacions formulat pel senyor Xavier Gómez Revuelta, en nom i 
representació de l’Agrupació Municipal de Martorell d’Iniciativa per Catalunya Verds 
(núm. E2012004865 del registre d’entrada de la Corporació, de 24/7/2012). 
 
L’al·legant afirma que, segons les dades que consten a l’estudi econòmic-financer, 
l’Aula d’idiomes té un superàvit de 71.810,31 €, i les tarifes per la prestació d’aquest 
servei pugen un 20,82% i un 41,17%. Addueix també que en època de crisi aquestes 
pujades de tarifes provoquen moltes més dificultats d’accés als serveis educatius i 
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culturals, engrandint l’escletxa entre els ciutadans que tenen més recursos i els que 
tenen menys, i afegeix que amb la prestació d’aquests serveis no s’haurien de tenir 
beneficis. 
 
Els motius exposats d’impugnació dels preus públics no són de legalitat, sinó 
d’oportunitat, per la qual cosa no es poden estimar pels sotasignats, per bé que siguin 
molt legítims i respectables. 
 
A més a més, cal tenir en compte que l’article 44.1 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, estableix que l’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del 
servei prestat o de l’activitat realitzada. Per tant, de conformitat amb el precepte 
esmentat, l’import dels preus públics pot ser superior al cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada. 
 
Conclusió: es proposa la desestimació de totes les al·legacions formulades en 
l’escrit relacionat en aquest epígraf II, sense perjudici de què el ple de la 
Corporació acordi el que estimi oportú. 
 
III.- Escrit d’al·legacions formulat pel senyor Adolf Bargués Asturias, en nom i 
representació del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (núm. 
E2012004929 del registre d’entrada de la Corporació, de 26/7/2012). 
 
1. En els apartats A i B de l’escrit d’al·legacions s’addueix la carència d’un estudi de 
costos fefaent de tots i cadascun dels serveis que s’ofereixen des de les diferents 
àrees, així com que l’informe econòmic-financer no es pot basar en sumatoris, restes i 
divisions quan els números que hi participen no han tingut en compte un aspecte prou 
important de qualsevol estat econòmic. També s’assenyala que la proposta s’ha limitat 
a dir: quan costa, quan ingressem i quin increment fem per fer més petit el dèficit i que 
més o menys sigui pagable per l’usuari.  
 
Els preceptes del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals relatius als 
preus públics no exigeixen l’elaboració d’un informe econòmic-financer. Aquesta 
exigència, no obstant, ve imposada per l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics, precepte que es limita a establir quina és la finalitat de la 
memòria econòmica financera (justificar l’import dels preus públics que es proposin i el 
grau de cobertura financera dels costos corresponents), però que no especifica ni 
concreta quin ha de ser el seu contingut, ni les seves determinacions. I això és així 
perquè l’informe econòmic- financer és un document l’objectiu del qual és saber si 
l’import del preu públic permet cobrir o no el cost total del servei, perquè l’article 44.1 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, prescriu que l’import dels 
preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat 
realitzada. 
 
En definitiva, el contingut de l’informe econòmic-financer que figura a l’expedient és 
més que suficient per a la finalitat que ha de complir, no té cap mancança, ni és 
incomplet. 
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2. En l’apartat C de l’escrit d’al·legacions es formulen un seguit de crítiques o 
apreciacions sobre la comptabilitat municipal, basades en l’examen del llibre major del 
Patronat, concloent que hi ha poc rigor a l’hora d’assignar cada despesa als seus 
centres de cost. 
 
El contingut d’aquesta al·legació no té res a veure amb la modificació d’una ordenança 
reguladora d’un preu públic. 
 
3. En l’apartat D de l’escrit d’al·legacions s’assenyala que no s’ha fet cap estudi 
coherent sobre l’optimització i/o adequació de l’oferta o cartera de serveis que es 
poden oferir des de les diferents àrees, ni dels seus costos. 
 
Aquesta al·legació tampoc té res a veure amb la modificació d’una ordenança 
reguladora d’un preu públic. 
 
També en aquest apartat s’addueix que no s’ha fet, o no s’ha presentat, un estudi 
ponderat en el que quedi palès com afectarà l’augment de quotes al nombre d’abonats 
dels diferents serveis i com aquest previsible decrement també afectarà als ingressos 
per a la utilització dels serveis. 
 
Hem de reiterar que l’informe econòmic-financer que figura en l’expedient és més que 
suficient per a les finalitats que ha de complir, no té cap mancança, ni és incomplet.  
 
D’altra banda, resulta extremadament difícil preveure quin serà el nombre d’usuaris 
d’un servei quan es produeix un increment de les tarifes que aquells han d’abonar. Per 
aquest motiu, l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics es 
limita a establir quina és la finalitat de la memòria econòmica financera (justificar 
l’import dels preus públics que es proposin i el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents). 
 
4. En l’apartat E de l’escrit d’al·legacions es diu que l’oferta esportiva està 
sobredimensionada sobre altres tipus d’oferta. 
 
En l’apartat F del mateix escrit es reitera que l’oferta esportiva està 
sobredimensionada, bàsicament pels seus costos respecte a altres serveis del 
PMSAPM que tenen una major incidència social. S’afegeix també que falta una 
proposta de priorització dels serveis. 
 
En l’apartat G del referit escrit es fa una consideració sobre les instal·lacions 
associades a la cartera de serveis del Patronat. 
 
Totes aquestes qüestions són totalment alienes a la modificació d’una ordenança 
reguladora d’un preu públic. 
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5. En l’apartat H de l’escrit d’al·legacions es pregunta si el personal “traslladat” 
(personal d’altres instal·lacions esportives que ha passat a treballar al CIES) s’imputa 
al centre de cost original o al nou centre on desenvolupa l’activitat. 
 
Els costos del personal adscrit al servei d’esports afecten únicament i exclusiva a la 
taxa per a la utilització dels equipaments i dels serveis esportius, però en cap cas als 
preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones. 
 
Conclusió: es proposa la desestimació de totes les al·legacions formulades en 
l’escrit relacionat en aquest epígraf III, sense perjudici de què el ple de la 
Corporació acordi el que estimi oportú.” 
 
        Primer: Declarar la no admissió a tràmit de l’escrit d’al·legacions presentat 
conjuntament per diverses persones (núm. E2012004822 del registre d’entrada de la 
Corporació, de 20/7/2012) envers la modificació de l’Ordenança núm. 27, general de 
preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones. 
 
No s’admet a tràmit perquè el seu objecte no és la modificació de l’ordenança número 
27, general de preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones, sinó 
només la modificació de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal, 
regulada en l’Ordenança fiscal núm. 15. 
 
        Segon: Desestimar totes les al·legacions formulades envers la modificació de 
l’Ordenança núm. 27, general de preus públics per la prestació de serveis d’atenció a 
les persones, per part del senyor Xavier Gómez Revuelta, en nom i representació de 
l’Agrupació Municipal de Martorell d’Iniciativa per Catalunya Verds (núm. 
E2012004865 del registre d’entrada de la Corporació, de 24/7/2012), i del senyor Adolf 
Bargués Asturias, en nom i representació del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (núm. E2012004929 del registre d’entrada de la Corporació, de 
26/7/2012).  
 
La desestimació es basa en els motius i les raons exposats en l’informe transcrit. 
 
        Tercer: Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança núm. 27, general de 
preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones. El contingut de la 
modificació és el que a continuació es transcriu: 
 
ANNEX DE TARIFES DE PREUS PÚBLICS 
 
1. PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE TIPUS CULTURAL O RECREATIU 
 
A. SERVEIS CULTURALS 
 
A. 1. Escola Municipal de Música 
Matrícula 
Aquest preu públic dóna dret a la reserva d’una plaça a l’Escola Municipal de Música. 
 Quota matrícula 50,00 € 
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PREUS PÚBLICS DE 4 A 18 ANYS: 
 Ensenyament elemental 106,00 €/mes 
 Ensenyament mig 118,00 €/mes 
 Sensibilització 4-5 anys 30,00 €/mes 
 Sensibilització 6-7 anys 40,00 €/mes 
 Ensenyament bàsic 78,00 €/mes 
 Aprofundiment 79,00 €/mes 
 Nivell avançat 120,00 €/mes  
 
ENSENYAMENT PER A ADULTS (A PARTIR DE 19 ANYS): 
 Ensenyament elemental 109,00 €/mes 
 Ensenyament adults  75,00 €/mes 
 
QUALSEVOL EDAT 
 Instrument 79,00 €/mes 
 Conjunt instrumental 20,00 €/mes 
 
A. 2. Escola Municipal Ca l’Oller 
   
Matrícula 
Aquest preu públic únic dóna dret a la reserva d’una plaça a qualsevol dels serveis de 
l’Escola Municipal Ca l’Oller: Aula d’Idiomes, Aula d’Arts i Aula d’Oficis.  A l’hora de 
matricular-se tindran prioritat els ciutadans de Martorell. 
 Quota matrícula. 40,00 €  
 
Aula d’Idiomes: 
 Anglès per a nens 33,00 €/mes 
 Anglès per a adults 43,00 €/mes 
 
Aula d’Arts: 
 Infantil (Fins a 14 anys) 33,00 €/mes 
 Adults (15 i més anys) 49,00 €/mes 
 
Aula de Moda: 
 Costura i patronatge 34,00 €/mes 
 Labors 34,00 €/mes 
 Patchwork 20,00 €/mes 
 
La resta del contingut de l’Ordenança queda inalterat. 
 
        Quart: Publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona aquest acord i el 
text íntegre de la modificació de l’Ordenança esmentada. 
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        Cinquè: Notificar aquest acord a les persones al·legants, així com als 
departaments municipals d’intervenció i de gestió tributària, i a la direcció del Patronat 
municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell. 
 

 

     ====== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 21.08 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 

 


