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CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
Martorell reclama a la Generalitat la deuda de las
guarderías
Luz verde a la nueva residencia Arc de Sant Martí
Febrero
Martorell reclama pagar menos por el transporte público
Marzo
Abre el nuevo parque de Europa inclusivo
Paula Sánchez-Valverde gana el segundo concurso
de canto Palet
Abril
El presidente de Seat, Luca de Meo, reiteró que la
empresa se quedará en Martorell sea cual sea el futuro de Cataluña
Nace El Bloc, el nuevo colectivo joven de Martorell
Mayo
La Policía Nacional detiene al exalcalde Salvador
Esteve, que queda en libertad sin cargos más tarde
Martorell: capital de los esplais catalanes
Junio
Aprueban el PDUI de la rótula Martorell-Abrera y
el PDU del actividad económica del norte del Baix
Llobregat

Julio
Agosto
Seat producirá 10.000 coches menos hasta diciembre
por la falta de motores homologados por la nueva ley
de emisiones

MARTORELL, EN CIFRAS

L

a deuda de Martorell, en los últimos años, se
ha mantenido siempre por encima del 30%.
Durante el año pasado, de hecho, se ha vuelto a incrementar el importe de esta, pasando de 13,2
millones € a 14,3 millones con un ratio de deuda del
39%.
En cuanto a pago de proveedores, el ayuntamiento ha aportado datos muy positivos, resgitrando
en los ultimos trimestres un periodo de pago medio
inferior al periodo legal. En concreto en este año se
encuentra en los 4 días por debajo.
Vivienda y urbanismo se ha converido en 2017
en la principal inversión con 6,99 millones €. Eso sí,
por la otra parte se registra una reducción de 450.000
€ en cuestiones de deuda pública.
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Septiembre
El movimiento por el Corredor Mediterráneo llega
a Martorell
Presentación de Seat Tarraco, desarrollado en la
planta de Seat en Martorell
Octubre
Martorell prueba a Èrica, el primer autobús sin conductor de Cataluña
Martorell inaugura el pabellón deportivo de Can Cases
Noviembre
Martorell y Sant Esteve se disputan los impuestos
que paga Seat
Diciembre
El Prat y Martorell lideran la facturación de empresas en la comarca

Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en Martorell
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BALANÇ DE MANDAT

ENQUESTA OPOSICIÓ

Respon Xavier Fonollosa, alcalde (PDeCAT)

Respon Lluís Tomàs, portaveu del PSC

“Mantinc intacta la
meva il·lusió per
continuar aquesta
feina d’avançar
el progrés de
Martorell”
- Quins han estat els principals projectes que s’han portat
a terme durant aquesta legislatura?

- Hem actuat de manera integral en la reforma de carrers i
places a tot el poble. I hem fet actuacions en especial als
barris de El Pla i Can Carreras. Hem millorat els equipaments escolars i hem reformat el Centre Cultural, on hem
ubicat el nou Espai Jove de Martorell.
Aquest mandat també hem treballat amb la Fundació
Arc de Sant Martí per a la construcció d’una nova residència per a nois i noies amb discapacitat intel·lectual, un
projecte especialment important pel Govern, que inverteix
en l’obra un milió i mig d’euros.
Com a equipament nou, també és molt destacable
l’estrena del nou Pavelló Esportiu Municipal Can Cases,
un edifici molt treballat amb les entitats, molt modern i
integrat al casc urbà. Es tracta de 4.700 metres quadrats
construïts, amb capacitat per a 2.800 persones. Permet la
pràctica del bàsquet, el futbol sala, l’handbol i el voleibol.
A més, al costat del pavelló, també hi hem ubicat tres pistes de pàdel.
Si pensem en la feina feta en l’àrea de Cultura, podem subratllar la consolidació de la Fira de Vins i Caves
Vimart, l’acte central de la Festa del Roser, que fa 8 anys
que congrega milers de persones al voltant de la Plaça de
l’Església. Així mateix, s’ha consolidat el festival musical
Pont a les Arts Sonores, el PAS, que fa 5 anys que creix
en oferta i públic i que s’ha convertit en un referent, amb
música de qualitat i gratuïta.
- Hi haurà cap projecte que es porti a terme o es finalitzi

en el que queda abans de les municipals de l’any que ve?

- Volem desenvolupar un projecte d’habitatge social en un
barri de nova construcció, a la Sínia. L’Ajuntament disposarà d’uns 300 nous pisos a preus de protecció oficial.
L’objectiu és aconseguir que els joves i les famílies no hagin de marxar del municipi, que puguin arrelar a Martorell.
- Què quedarà sense fer-se?

- Queda feina per fer en la reforma de la via pública. Creiem en l’ urbanisme al servei de les persones: la millora de
l’espai públic ens millora com a societat, perquè ens ajuda
a cohesionar el poble. Per això, si els electors així ho decideixen, aquest seguirà sent el fil conductor de la nostra política d’urbanisme. Pel que fa a projectes concrets, tenim
prevista la rehabilitació de l’antiga colònia industrial, al
barri de Can Bros, on hi farem 300 habitatges de protecció
oficial. També hi ha sobre la taula la millora i ampliació
del Pavelló Esportiu Municipal situat al barri de Buenos
Aires, i la nostra participació, a través de la Fundació, en
una important reforma de l’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell.
- Repeteix com a candidat?

- Sí, després de 4 anys treballant pel municipi, mantinc intacta la meva il·lusió per continuar aquesta feina d’avançar en la transformació i el progrés de Martorell perquè
tots els veïns i veïnes gaudeixin del poble i estiguin orgullosos de viure-hi. Crec que tenim molts projectes de
present i de futur, i compto amb el millor equip per tirar
endavant tot el que ens proposem.

“La tasca del govern
municipal ha estat
correcta, tirant a discreta”
-Com valora la tasca del govern municipal en aquesta
legislatura?

Una tasca correcta, tirant a discreta, molt pendent de
realitzar grans projectes i no tant del dia a dia, especialment en la atenció a les persones i al manteniment de les
infraestructures existents.
-Ha implementat o aprovat l’equip de govern alguna
proposta seva? Quina/es?

La veritat és que no gaires, sí que han tirat endavant temes com la implantació de jocs inclusius , la aprovació
del salari mínim de 1075 euros als treballadors/as municipals, la sensibilització en temes com l’orgull LGTBI o
la lluita contra la violència masclista.
-Especifiqui tres decisions o mesures encertades del govern municipal en aquesta legislatura.

El suport als centres especials de treball, la construcció
de la nova deixalleria, y el suport donar per fer realitat
la construcció de la nova residencia de l’Arc de Sant
Martí.
-Quina nota posaria a l’equip de govern?
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