
 
4/2018. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2018. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 16 d’abril de 2018, essent les 20:05 hores, es reuneix 
l’AJUNTAMENT PLE, a la Sala  de Plens de la Casa de la Vila, en sessió ordinària presidida pel 
Sr. Alcalde, Xavier Fonollosa i Comas. 
 
Amb l’assistència dels regidors/es senyors/es:  
- Núria Canal i Pubill 
- Lluís Esteve i Balagué 
- Cristina Dalmau i Cerdà 
- Lluís Amat i Ferrer 
- Belén Leiva Herrera 
- Albert Fernández i Claramunt 
- Lluís Tomás i Moreno 
- Remedios Márquez Ortega 
- Raúl Rozalén Llanos 
- Antonio Carvajal Jiménez 
- José A. Simón Cabrera 
- Laura Ruiz Sigüenza 
- Asunción Moreno López 
- Adolf Bargués i Asturias 
- Míriam Riera i Creus 
- Sergi Corral i Barón 
- Vicente Casal Carriedo 
- Sergio Rodríguez Márquez 
 
S’excusa l’absència a aquesta sessió per part dels regidors senyors: 
- Josep Casasayas i Puig 
- Ricard Sánchez Gaya. 
 
Assistits pel Secretari accidental el senyor: 
-Marco A. Sabe Bernal 
 
A) PART RESOLUTIVA 

 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018041601?ts=8 
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1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (19-03-18). 
 
Intervencions: 

 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018041601?ts=8 
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Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de març de 
2018 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

 

 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ 
I RÈGIM INTERIOR. 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018041601?ts=8
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2. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, SOL·LICITADA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ 
A LES OBRES CONSISTENTS EN LA SUBSTITUCIÓ D’ELEMENTS DE FIBROCIMENT EN 
L’ESCOLA JOSÉ ECHEGARAY, SITUADA A LA PLAÇA DEL DOCTOR FLEMING S/N DE 
MARTORELL (EXP. 986/2018). 

Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 

I.- En data 8 de març de 2018 (número 2018-E-RC-2385 de registre d’entrada), la Directora dels 
Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d’Ensenyament va sol·licitar la bonificació 
del 95% sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres a l’empara de l’article 103.2 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l’execució de les obres 
consistents en la substitució d’elements de fibrociment en l’Escola José Echegaray, que es 
tramiten amb el número d’expedient de llicència urbanística 11/18-OM – G888/2018. 
II.- L’article 103.2 a) del  Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix:  
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto:  
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del 
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 
L’article 5è., apartat 3, de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres determina: 
“3. Podran gaudir d’una bonificació del 95% les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta 
declaració correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, 
pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres”. 
III.- Les obres descrites poden ser d’especial interès municipal per concurrència de 
circumstàncies socials, en contribuir a la millora de les condicions de salubritat d’un centre 
educatiu d’activitat reglada. 
Vist l’informe favorable de la tècnica d’administració general de l’àrea d’intervenció i disciplina 
urbanístiques i activitats obrant a l’expedient, i atès que d’acord amb l’article 103.2 a) del Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, correspon al Ple municipal valorar les 
circumstàncies concurrents en cada cas per formular la declaració d’interès o utilitat municipal. 
En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Declarar d’interès municipal les obres a executar pel Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, en la substitució d’elements de fibrociment en l’Escola José 
Echegaray, que es tramiten amb el número d’expedient de llicència urbanística 11/18-OM – 
G888/2018. 
Segon.- Concedir al Departament d’Ensenyament una bonificació del 95% sobre la quota de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que s’ha de liquidar amb motiu de l’expedient 
de llicència urbanística esmentat. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada, a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i als departaments municipals de territori i sostenibilitat, intervenció i 
tresoreria. 
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3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, SOL·LICITADA PER LA 
FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ, EN RELACIÓ A LES OBRES CONSISTENTS 
EN LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA LLAR RESIDÈNCIA “ARC DE SANT MARTÍ” I 
REFORMA PUNTUAL DE L'EDIFICI EXISTENT, SITUAT A L’AV. CAMÍ FONDO, 18-20 DE 
MARTORELL.(EXP. 930/2018). 

Intervencions: 
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HASH del audio:”pmtr15b0Jw+P+xms9SqJKrlp+8Ei11oN34i+bzSeSRk=“ inicio en: 0:02:50 

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 

I.- En data 8 de març de 2018 (número 2018-E-RC-2518 de registre d’entrada), la legal 
representant de la Fundació Privada Arc de Sant Martí va sol·licitar la bonificació del 95% sobre 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres a l’empara de l’article 5.3 de l’ordenança fiscal 
número 4, reguladora de l’esmentat Impost, en relació a l’execució de les obres consistents en 
la construcció d’una nova llar  residència “Arc de Sant Martí” i reforma puntual edifici existent, 
que es tramiten amb el número d’expedient de llicència urbanística 12/18-OM – G924/2018. 
II.- L’article 103.2 a) del  Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix: 
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto: 
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del 
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 
L’article 5è., apartat 3, de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres determina:  
“3. Podran gaudir d’una bonificació del 95% les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta 
declaració correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, 
pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres”. 
III.- Les obres descrites poden ser d’especial interès municipal, perquè hi concorren 
circumstàncies socials, en anar destinades a la millora d’un centre on es presta un servei social, 
i es fan efectius uns fins d’interès general i municipal com són la prevenció de l’exclusió social, 
la prestació de suport personal, la inserció i integració social, la informació, l’atenció i l’ajut 
adreçades al col·lectiu dels discapacitats intel·lectuals, tal i com resulta dels seus estatuts 
fundacionals i documentació aportada amb la sol·licitud de llicència urbanística.  
Vist l’informe favorable de la tècnica d’administració general de l’àrea d’intervenció i disciplina 
urbanístiques i activitats obrant a l’expedient, i atès que d’acord amb l’article 103.2 a) del  Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, correspon al Ple municipal valorar les 
circumstàncies concurrents en cada cas per formular la declaració d’interès o utilitat municipal. 
En conseqüència el Ple adopta el següent acord:  
Primer.- Declarar d’interès municipal les obres a executar per la Fundació Privada Arc de Sant 
Martí, consistents en la construcció d’una nova llar residència “Arc de Sant Martí” i reforma 
puntual edifici existent, que es tramiten amb el número d’expedient de llicència urbanística 12/18-
OM – G924/2018. 
Segon.- Concedir a la Fundació Privada Arc de Sant Martí una bonificació del 95% sobre la quota 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que s’ha de liquidar amb motiu de 
l’expedient de llicència urbanística esmentat. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada, a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i als departaments municipals de territori i sostenibilitat, intervenció i 
tresoreria. 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DUES FESTES LOCALS PER A 
L'ANY 2019. (EXP. 1080/2018).  

Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 16 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve i 
Balagué, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i Herrera, Albert Fernández 
Claramunt, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl Rozalén Llanos, Antonio 
Carvajal Jiménez, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus, Sergi Corral i Barón, Vicente 
Casal Carriedo i Sergio Rodríguez Márquez. 
- 3 abstencions dels senyors/es José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza i Asunción 
Moreno López. 
 
I.- En data 16 de març de 2018 s’ha rebut requeriment del departament de treball. Afers socials i 
famílies de la Generalitat de Catalunya relatiu a la determinació de les dues festes locals per al 
2019. 
II.- D’acord amb el que disposen l’art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors i el Decret 177/1980, de 
3 d’octubre, per  la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019, en 
relació a les festes laborals. 
En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Proposar com a festes locals al terme municipal de Martorell durant l’any 2019 les 
següents: 
-         29 d’abril 
-         16 d’agost. 
Segon.- Traslladar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i disposar es doni publicitat d’aquest a la població de Martorell. 

5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MOVEM MARTORELL COM A PROPOSTA DE LA 
PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECA BAIX LLOBREGAT NORD RELATIVA AL 
PROCEDIMENT D'EMPADRONAMENT AL MUNICIPI. 

Intervencions: 
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Es retira de la moció. 
 

6. MOCIÓ PRESENTADA PER MOVEM MARTORELL PER A DECLARAR MARTORELL 

CIUTAT LLIURE DE MALTRACTAMENT ANIMAL I DE FESTES TAURINES. 

 

Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 18 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve i 
Balagué, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i Herrera, Albert Fernández 
Claramunt, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl Rozalén Llanos, Antonio 
Carvajal Jiménez, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción Moreno López, Adolf 
Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus, Sergi Corral i Barón i Sergio Rodríguez Márquez. 
- 1 abstenció del senyor Vicente Casal Carriedo. 
 
La sensibilització del conjunt de la població contra el maltractament dels animals és creixent i 
empeny en la direcció de crear un marc normatiu cada cop més exigent en el respecte pels 
seus drets. Un exemple d’això és l’enduriment del Codi Penal en els casos de maltractaments. 
Entre les modificacions recents que inclou el Codi Penal destaquen: 
- L’extensió del número d’animals objecte de protecció penal més enllà dels domèstics 
- L’augment de penes de presó pels casos més greus de maltractament animal, que poden 
representar ara fins 18 mesos de presó 
- La inhabilitació per a la tinença d’animals com a condemna accessòria 
- El càstig, per primera vegada a la nostra legislació, de l’explotació sexual dels animals. 
- La consideració com a circumstància agreujant que el maltractament hagi tingut lloc en 
presència d’un menor. 
Es tracta, en resum, d’un seguit d’avenços i millores en la protecció dels animals davant del 
maltractament, l’abandonament i l’explotació sexual que, tot i quedar encara lluny de les 
normatives establertes a molts països del nostre entorn, sí representen un canvi substancial 
respecte del que fins ara existia. 
Atès que els estudis han constatat que els animals són éssers capaços d’experimentar 
sentiments com plaer, por, estrés, ansietat, dolor o felicitat. 
Atès que Martorell compta amb una sensibilització ciutadana i també institucional molt important 
respecte a la protecció animal . 
Atès que la llei  de protecció dels animals defineix que “són éssers vivents dotats de sensibilitat 
física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent-ne 
bàsicament les necessitats etològiques, en procuri del benestar” i que “ningú no ha de provocar 
sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d’ansietat o por”.  
Atès que la mateixa norma prohibeix maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a 
qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.  
Atès que la Ley de Protección de Animales estableix que els Ajuntaments tenen responsabilitats 
concretes en relació al benestar animal.  
Per tot això el Ple Municipal adopta els següents acords: 
Primer.- Declarar Martorell Ciutat lliure de maltractament animal. 
Segon.- Establir el sacrifici zero en animals sans o amb malalties curables. L’eutanàsia es 
realitzarà sempre per veterinaris, de manera instantània, indolora i prèvia sedació.  
Tercer.- Prohibició de l’ús de permisos, recursos públics i subvencions a activitats lúdiques, 
espectacles, festes, proves esportives o recreatives i concursos que tinguin com a finalitat 
lesionar,matar,vexar qualsevol animal.    
Quart.- Treballar en coordinació amb altres Ajuntaments i entitats animalistes per tal de crear una 
Xarxa de Municipis pel Benestar Animal a Catalunya.  
Cinquè.- Al mateix temps demanar al Govern d´Espanya la derogació de la llei 18/2013 de 2 de 
novembre “para la regularización de la tauromaquia como patrimonio cultural”. 
Sisé.-  Instar al govern d’Espanya i al de la Generalitat de Catalunya per a la promulgació d’una 
llei de protecció animal més exigent que acabi amb qualsevol festa, espectacle o celebració a la 
que els animals siguin objecte de maltractament. 



 
7.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PdeCat I ERC A FAVOR DEL 
DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR 
L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA. 

Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 17 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve i 
Balagué, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i Herrera, Albert Fernández 
Claramunt, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl Rozalén Llanos, Antonio 
Carvajal Jiménez, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción Moreno López, Adolf 
Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus i Sergi Corral i Barón. 
- 2 abstencions dels senyors Vicente Casal Carriedo i Sergio Rodríguez Márquez. 
  
L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de desemparament 
en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies 
que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura 
energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de 
manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que 
afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a 
la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne. 
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, des 
de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i 
l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit de 
mur de contenció per pal·liar la greu situació dels que pateixen.  
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als 
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions 
com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha 
requerit als governs per tal de que donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de morir a 
Europa per no tenir calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el govern regional o local” 
és capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta 
política, que es faci”. 
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es 
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el 
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint 
la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que 
es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies 
en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març. 
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població catalana, 
la resposta política per part del govern central ha estat la d’interposar recursos 
d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una constant en la 
legislatura, la judicialització de conflictes polítics.  
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que el 
Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen competències 
estatals en matèria de règim energètic. 
També han actuat contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió 
residencial i de pobresa energètica que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per 
unanimitat. L’objectiu era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les 
persones més afectades per la crisis econòmica i social.  
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Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar 
cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del tall en 
els subministraments bàsics d’energia.  
Una llei que, malauradament va ser recorreguda al Tribunal Constitucional per part del govern 
central. El govern del PP va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei demostrant 
una vegada més la seva manca de sensibilitat social.  
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més properes 
als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de normatives, 
ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més vulnerables, és la 
nostra raó de ser. 
Per tot això abans esmentat, el Ple adopta els següents acords: 
Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra 
normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació 
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica. 
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol 
que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció 
dels consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament. 
Tercer.- Donar suport al Parlament i entitats municipalistes i socials per  recuperar eines 
d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la Generalitat.  
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en la 
solució dels conflictes habitacionals. 
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar solucions 
conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de proximitat, 
continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.  
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de 
Greuges, a l’Agència Catalana de l’habitatge, al govern espanyol i a la Unió Europea. 
 
8. MOCIÓ QUE PRESENTAN EL GRUP MPAL. PSC-CP  I SOM MARTORELL DE SUPORT A 
LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. 
 
Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
  
La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots els 
grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta aprovació va ser fruit de la 
Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida, 
formada per desenes d'entitats socials, sindicats i partits polítics, i té com a objectiu el 
desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims 
d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal 
de promoure llur autonomia i participació activa en la societat. 
 
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a aplicar-se el 
passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han informat d'aquest nou dret 
subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i l’assistent  virtual del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, les oficines de Treball i les Oficines d’Afers Socials i Famílies 
Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel mateix 
departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat cita prèvia per tramitar 
la renda garantida encara estan pendents de ser ateses. S'han obert 36.000 expedients, dels 
quals s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels expedients). Per tant, podem afirmar que fins el 
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febrer, encara més de 51.000 persones estaven esperant una resolució per part del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient 
sigui resolt. 
La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del sistema de 
protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a Catalunya tingui ingressos 
per sota de l'índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Les famílies sol·licitants han 
d'acreditar la manca d'ingressos suficients per poder optar a la renda garantida, durant els 6 
mesos anteriors a la sol·licitud, a més d'altres requisits recollits en la Llei. La manca de celeritat 
en la seva tramitació perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies. 
Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'inserció han passat a cobrar 
automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels nous beneficiaris que van 
sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017 estan encara a l'espera de resolució. 
La tramitació de l’accés a aquest nou dret subjectiu per part del departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha sol·licitants sense cita prèvia tot i haver-la demanat 
fa mesos, el programes informàtics no estaven suficientment testats i validats i la seva 
implantació ha estat desigual al conjunt dels organismes implicats en la tramitació. S’ha fet una 
distribució poc efectiva dels professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta 
prestació i una formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es. Es realitzen requeriments de  
documentació ja presentada que provoquen un allargament dels terminis. Es detecten 
resolucions denegatòries poc o vagament motivades i problemes en l'admissió com a perceptors 
de la renda garantida a persones sense sostre. Aquests casos, junt amb d'altres, han fet que el 
Departament hagi incomplert els terminis que fixa la Llei per a la resolució dels expedients, 
recollits a l'article 26 i a la disposició transitòria segona. L'única opció de reclamació de les 
famílies afectades és interposar un recurs d'alçada davant la pròpia Administració.  
Per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del Servei Català d'Ocupació 
i dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la tasca d'acompanyament i 
assessorament dels/les beneficiaris/àries. Els plans d'inserció laboral encara no s'han 
implementat per donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius, tampoc s'han posat en 
marxa els ajuts a empreses per a la contractació, ni les taules territorials de coordinació, ni s'ha 
avançat en el desplegament reglamentari de la llei. 
L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la Generalitat de 
Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la prestació, tal com es va informar des 
del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats que formaran part de la 
Comissió de Govern de la renda garantida de ciutadania. Els anteriors beneficiaris/àries d'una 
Renda Mínima d'Inserció han cobrat la nova renda sense problemes, mentre que els nous 
beneficiaris no l'han cobrat per manca de resolució i execució dels nous expedients. 
Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies d'una Llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els partits polítics i les entitats 
que formen part de la Comissió Promotora. Una Llei que reconeix un dret subjectiu, i en la que 
cal posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç i efectiva, més encara si tenim en compte 
que tant la data d'inici de la Llei com els terminis per a la resolució dels expedients van ser 
acordats amb els/les responsables del Departament. Avui dia, continuen sent els Ajuntaments 
els qui donen resposta efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als beneficiaris/àries 
potencials de la renda garantida de ciutadania. 
 
Per tot l’exposat, el Ple adopta els següents acords: 

1. El Ple d’aquest Ajuntament vol expressar el seu recolzament a la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania, i exigeix a la Generalitat de Catalunya el seu 
correcte desplegament. 

2. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
a: 

a) Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de 
ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera 
més curta. 



 
b) Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la 

Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l'Autoempresa per a aquesta finalitat. 

c) Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els 
terminis que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients 
que finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones 
amb dependència i dones víctimes de violència masclista.  

d) Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera. 
e) Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de 

reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries 
que hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la Llei. 

f) Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de 
qualitat a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials 
Bàsics. 

g) Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin 
presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, 
dels Serveis Socials i dels ajuntaments o Consells Comarcals. 

h) Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la 
renda garantida de ciutadania. 

i) Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones 
beneficiàries de la renda garantida. 

j) Realitzar un exercici de transparència en la gestió i a informar-ne en temps i 
forma tant a la Comissió promotora de la RGC com a les entitats municipalistes 
i els municipis, fent públiques les dades i l’estat de situació, del desplegament 
de la Renda Garantida de Ciutadania. 

3. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Família que la prestació s’apliqui sense 
caràcter restrictiu. 

4. Instar el govern en el moment que es formi, la posada en marxa de la Comissió de 
Govern de la RGC que ha de realitzar les funciones d’òrgan de seguiment de la RGC. 

5. Donar trasllat dels presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i 
a la Comissió promotora de la renda garantida de ciutadania i les entitats municipalistes 
de Catalunya. 

 

9.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP I SOM MARTORELL PER 
LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI 189 DE L'OIT SOBRE LES PERSONES TREBALLADORES 
DE LA LLAR. 

Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 18 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve i 
Balagué, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i Herrera, Albert Fernández 
Claramunt, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl Rozalén Llanos, Antonio 
Carvajal Jiménez, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción Moreno López, Adolf 
Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus, Sergi Corral i Barón i Sergio Rodríguez Márquez. 
- 1 abstenció del senyor Vicente Casal Carriedo. 
 
El conveni és un tractat internacional vinculant per als estats membres que el ratifiquin, cosa que 
no ha fet encara l’Estat espanyol.  
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Davant aquesta situació, la ratificació del conveni 189 de l’OIT sobre el treball digne pels 
treballadors i treballadores domèstiques, si bé no cobriria la totalitat de les demandes de les 
treballadores de la llar, significaria una inqüestionable millora de les condicions de treball dins del 
sector, donat que el conveni 189:  
- Garanteix el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva  
- Dóna preferència als contractes escrits en conformitat amb la legislació nacional o amb convenis 
col·lectius.  
- Garanteix el descans diari de les treballadores, incloses les que resideixen en la llar pel qual 
treballen, i que no estaran obligades a romandre en la llar o a acompanyar als membres de la llar 
durant els períodes de descans diaris i setmanals o durant les vacances anuals.  
- Assegura la igualtat de tractament entre les treballadores domèstiques i les treballadores en 
general en relació a les hores normals de treball, la compensació de les hores extraordinàries, 
els períodes de descans diaris i setmanals i les vacances anuals pagades. (Article 10)  
- Assegura que les treballadores domèstiques gaudeixin de condicions no menys favorables que 
les condicions aplicables a les treballadores en general amb respecte a la protecció de la 
seguretat social (Art. 14), el que hauria de significar la fi del sistema especial discriminatori per a 
les treballadores de la llar.  
- Facilita la inspecció del treball, l’aplicació de les normes i les sancions, fixant fins i tot la 
necessitat d’especificar les condicions d’acord amb les quals es podrà autoritzar l’accés al 
domicili de la llar (Art. 17 p.2 i 3).  
Per tot l’exposat, el Ple adopta els següents acords:  
1.- Instar al Congrés dels diputats i al Govern de l’Estat Espanyol a:  
a. Ratificar de forma immediata el Conveni 189 de l’OIT, que obliga a l’equiparació dels 
drets laborals de les persones treballadores de la llar als de la resta de treballadores del Règim 
General de la Seguretat Social.  
b. Eliminar el Sistema Especial de la Seguretat Social per a les persones treballadores de 
la llar i a la seva incorporació immediata al Règim General de la Seguretat Social per la igualtat 
de drets amb el conjunt de les persones treballadores. Fent especial menció a l’equiparació en 
el dret a la prestació d’atur, la cobertura de maternitat, les prestacions per incapacitat laboral 
transitòria; així com la introducció de mesures correctores en les cotitzacions per garantir el dret 
a una jubilació digna. 
c. Eliminar la finalització del contracte per lliure desistiment –que equival a un 
acomiadament lliure–, i que es garanteixi la protecció dels drets fonamentals de les persones 
treballadores. 
d. Complir amb l’obligatorietat de que tots els contractes siguin per escrit, per garantir els 
drets laborals de totes les persones treballadores de la llar i, especialment, per facilitar l'accés a 
la regularització administrativa i per evitar la irregularitat sobrevinguda. 
e. Flexibilitzar els requisits i tràmits previstos en la Llei d’Estrangeria per a l’obtenció i 
renovació de les autoritzacions de residencia i treball.  
2.-Donar trasllat dels següents acords a les Corts Generals, al Govern de l’Estat Espanyol, a 
l’associació de dones del municipi de Martorell i a totes les entitats de Catalunya que treballen 
amb persones treballadores de la llar i de les cures. 
 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
Intervencions: 
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10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE MARÇ DE 2018. 
 
Intervencions: 
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Es dóna compte. 

11.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL REGULAT PER L’ARTICLE QUART DE 
LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE 
DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. (EXP. 1307/2018). 

Intervencions: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018041601?ts=8630 

 
HASH del audio:”pmtr15b0Jw+P+xms9SqJKrlp+8Ei11oN34i+bzSeSRk=“ inicio en: 02:23:50 

 
Es dóna compte. 

12.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2018, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA SITUACIÓ, 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. (EXP. 1321/2018). 

Intervencions: 
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Es dóna compte. 

13.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT D’ALLÒ PREVIST SOBRE PERSONAL 
EVENTUAL PER L’ARTICLE 104 BIS DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE 
LES BASES DEL RÈGIM LOCAL. (EXP. 1494/2015). 

Intervencions: 
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Es dóna compte. 

14.- DONAR COMPTE DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), QUE PASSA A DENOMINAR-SE GRUP MUNICIPAL DE 
PARTIT DEMÒCRATA "PDeCat". 

Intervencions: 
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Es dóna compte. 
 
15.- INTERPEL·LACIONS.  
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Intervencions:  
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16. PREGUNTES. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018041601?ts=10209 
 

HASH del audio:”pmtr15b0Jw+P+xms9SqJKrlp+8Ei11oN34i+bzSeSRk=“ inicio en: 02:50:09 

 
17.PRECS. 
 
Intervencions:  
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18.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR. RICARD SÁNCHEZ GAYA AL 
SEU CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL. 

Intervencions: 
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I.- El ple de la Corporació pren coneixement de la renúncia del senyor Ricard Sánchez Gaya al 
seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell. 
II.- Es trametrà a la Junta Electoral Central certificació d’aquesta presa de coneixement, 
indicant que, com l’esmentat regidor va concórrer a les passades eleccions locals dins de la 
candidatura “MOVEM MARTORELL-ENTESA (MM-E)” corresponent al municipi  de Martorell, i 
ha presentat la seva renúncia a substituir-lo la persona que figurava en cinquè lloc dins de la 
candidatura, la persona a qui, a judici d’aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant és la 
senyora Àngels Cardona Quintana, que figurava en sisè lloc dins de la mateixa candidatura. 
 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la sessió, 
que s’alça a les 23:54 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, en DONO 
FE.  
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