
 
5/2018. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 21 DE MAIG DE 2018. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 21 de maig de 2018, essent les 20:04 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 
- Josep Casasayas i Puig 
- 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 
-Àngels Cardona Quintana 
- Adolf Bargués i Asturias 
- Míriam Riera i Creus 
- Sergi Corral i Barón 
- Vicente Casal Carriedo 
- Sergio Rodríguez Márquez 
 
Assistits pel Secretari el senyor: 
-Jaume Tramunt i Monsonet  
 
1.- PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. ÀNGELS CARDONA 
QUINTANA (EXP. 70/2015). 
 
Intervencions:  

 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=17 

 
El secretari llegeix la fórmula de jurament o promesa. 
 
S’ha rebut la credencial estesa per la Junta Electoral Central de la regidora de l’Ajuntament de 
Martorell, senyora Àngels Cardona Quintana, pertanyent a la candidatura Movem Martorell-
Entesa (MM-E), que substitueix al regidor que va renunciar al seu càrrec, senyor Ricard 
Sánchez Gaya i al candidat que la precedia dins de la candidatura i que va renunciar 
anticipadament. La senyora Àngels Cardona Quintana va presentar el dia 7 de maig de 2018 
les preceptives declaracions de béns patrimonials, així com de causes de possible 
incompatibilitat i d’activitats. 
Tot seguit, el secretari de la Corporació dóna lectura a la fórmula de jurament o promesa: 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidora de l’Ajuntament de Martorell amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.” 
 
La senyora Àngels Cardona Quintana respon: Sí, prometo per imperatiu legal. 
 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=17


 
 

 
 
2. LECTURA DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL 
PER LA CONTINUÏTAT DE LA XARXA IMPULSORS DEL PROGRAMA DE GARANTIA 
JUVENIL A CATALUNYA. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=76 
 

La Sra. Dalmau llegeix la declaració. 
 
En l’anualitat 2015, el Servei d’Ocupació de Catalunya va posar en marxa el Programa de 
Garantia Juvenil, promogut per la Unió Europea per reduir l’atur juvenil amb ocupació de 
qualitat a través de la cartera de serveis.  
La cartera va oferir mesures per l’activació dels joves no ocupats ni integrats en els sistemes 
d’educació o formació, mesures per reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals, i 
per últim, mesures per incrementar l’emprenedoria dels joves com a via d’accés al mercat 
laboral. 
En el mes de maig del 2015, les entitats públiques van incorporar la figura del tècnic/a impulsor 
a través de la subvenció Xarxa d’impulsors de la Garantia Juvenil (Ordre EMO 381/2014). 
Concretament 9 Impulsors es van incorporar a la Comarca del Baix Llobregat, per portar a 
terme a cada territori el servei de difusió de la iniciativa i l’activació dels joves al Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil. La durada prevista de la figura de l’impulsor/a era inicialment des 
del 2015 fins al 2017, any en que mitjançant nova Ordre es determinaria la continuïtat fins al 
2020. 
La situació actual és que la Xarxa  d’impulsors té data de finalització, concretament a finals de 
maig. Aquest fet suposarà un problema, ja que els/les impulsors/res són el referent per al 
col·lectiu jove en matèria d’ocupabilitat de cada municipi. Han engegat unes polítiques 
d’orientació en temes laborals i formatius que anteriorment no existien, obrint una porta d’accés 
als joves i realitzant un acompanyament més proper del que el Servei d’Ocupació de Catalunya 
pot fer. A més d’actuar en territoris petits que no s’arribava, fet que millora l’arrelament dels 
joves als petits municipis.  
Per aquest motiu, Catalunya, i més concretament la comarca del Baix Llobregat, necessita la 
continuïtat d’aquesta figura per seguir treballant amb polítiques d’ocupació per a joves, per tal 
que aquests puguin tenir les mateixes oportunitats educatives i laborals que la resta del 
col·lectiu,  ja que la seva situació laboral continua sent una preocupació real que requereix de 
la nostra intervenció, i que ha esdevingut un èxit en un bon nombre de casos; ocupant i 
orientant als joves que ara mateix estan desenvolupant la seva carrera personal i professional. 
Un proposta que s’ha dut a terme per aconseguir la pròrroga i continuïtat de la Xarxa 
d’Impulsors són les cartes enviades a la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
Mercè Garau, exposant la necessitat de continuar amb els serveis que presta la Xarxa 
d’Impulsors. La resposta de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya va ser que no es 
prorrogarà la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, atès als canvis 
normatius per part de l’Estat en relació a la inscripció de les persones joves al programa que 
afecta directament a un dels objectius de la Xarxa d’Imuplsors: «donar suport a les persones 
joves a l’hora de fer la inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil» ja que el procés 
d’inscripció s’ha obert a d’altres agents com les Oficines de Treball del SOC. També, un altre 
factor per no prorrogar la Xarxa d’Impulsors és la dotació econòmica per aquesta figura, 
concentrant-la en els tres primers anys (2014-2017) i prioritzar pel període 2017-2020 
polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves. No obstant, Mercè Garau, és 
conscient de la feina feta per part dels impulsors que van més enllà de la inscripció i informa 
que «s’està estudiant noves formules de suport a col·lectius joves en matèria d’ocupabilitat a 
nivell local i de forma coordinada amb la Direcció General de Joventut». 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=76


 
El 21 de març d’enguany es va celebrar la taula política i tècnica de Joventut del Baix Llobregat 
que, reunits a la seu del Consell Comarcal, van expressar de forma conjunta la preocupació per 
la situació actual de la xarxa d’impulsors del programa de Garantia Juvenil, ja que la valoració 
de la tasca feta fins ara es considera absolutament positiva. I que traslladessim aquesta 
preocupació al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
Per això des de l’Ajuntament de Martorell volem assenyalar la importància de la pròrroga de la 
Xarxa d’Impulsors per no trencar les sinèrgies creades; com el treball en xarxa, els protocols 
interns establerts entre impulsor i entitats, la figura referent que s’ha convertit l’impulsor per al 
col·lectiu jove i per entitats i ens locals, entre d’altres. 
A més, l’atur registrat en la comarca al mes de febrer de 2018 segueix sent elevada, amb 5.979 
persones entre 16 i 29 anys. Tot i la disminució continua de la taxa d’atur entre el 2016 
(17,97%), 2017 (15,37%) i 2018 (12,28%) és necessari seguir amb les polítiques d’ocupació 
per a joves i amb un referent d’ocupació juvenil atès al gran volum de feina que tenen les 
Oficines de Treball del SOC i que s’incrementarà amb la desaparició de la Xarxa d’Impulsors 
del Programa de Garantia Juvenil. 
Cal assenyalar que el Baix Llobregat Nord té en l’actualitat 871 joves beneficiaris de garantia 
juvenil, dels quals 185 són de Martorell, l’impulsor que treballa al Moli Fariner ha atès un total 
de 107 joves de la zona nord, dels quals 74 són de Martorell.  
Per tot l'esmentat anteriorment, l’Ajuntament de Martorell manifesta la importància per 
l’ocupació dels seus joves el manteniment dels impulsors i dóna suport a les iniciatives per 
1.- Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a la Direcció General de Joventut la 
pròrroga de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya o incorporar 
una figura similar en les mateixes entitats on estaven els Impuslors, com a mínim, durant el 
transcurs del Programa de Garantia Juvenil (2014-2020). 
2.- Destinar recursos a polítiques d’intervenció directe sobre les persones joves mitjançant la 
Xarxa d’Impulsors amb una cartera de serveis i recursos concrets. 
3.- Demanar la màxima coordinació i col.laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i la Direcció General de Joventut en totes les mesures i programes que s’adrecin als 
joves. 
 

X 
 

 
 
A) PART RESOLUTIVA 
 

 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (16-04-18). 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=705 
 

 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 d’abril de 
2018 que és aprovada per:  
- 20 vots a favor dels senyors/es: Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve 
i Balagué, Josep Casasayas i Puig, 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, 
Vicente Casal Carriedo i Sergio Rodríguez Márquez. 
- 1 abstenció de la senyora Àngels Cardona Quintana. 
 
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.2018052101?ts=76
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=705


 
 

 
 

 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC 
MUNICIPAL DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA (EXP. 215/2018). 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=827 
 

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 

I.- A Martorell des de fa bastants anys es presta el servei públic municipal de retirada de 
vehicles de la via pública i el seu posterior ingrés a les dependències de la Policia Local de 
Martorell. No obstant, l’Ajuntament encara no ha establert el règim jurídic d’aquest servei, 
declarant que s’assumeix per l’Ajuntament de Martorell com a propi del mateix, ni ha determinat 
l’abast de les prestacions en favor de les persones usuàries, ni ha regulat els aspectes de 
caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei. 
Per regular el règim jurídic d’aquest servei i aconseguir els objectius descrits, l’instrument més 
adequat és un Reglament del servei públic municipal de retirada de vehicles de la via 
pública. 
II.- Per decret de l’alcaldia núm. 150/2018, de 23 de gener es va iniciar l’expedient per a la 
redacció del Reglament del servei públic municipal de retirada de vehicles de la via 
pública. 
III.- A través del tauler d’edictes electrònic situat al portal web d’aquest Ajuntament i del seu 
Portal de la Transparència es va realitzar la consulta pública prèvia a la redacció de 
l’avantprojecte de Reglament, en compliment del que prescriu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Durant el 
termini de la consulta pública prèvia, que va començar el dia 24 de gener de 2018 i va finalitzar 
el dia 7 de febrer de 2018, cap ciutadà, organització ni associació va fer arribar les seves 
opinions a l’Ajuntament sobre:     
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.  
IV.- La comissió d’estudi per a la redacció d’aquest Reglament es va reunir els dies 26 de 
febrer de 2018 i 7 de maig de 2018, i en la darrera reunió va aprovar trametre l’avantprojecte 
del Reglament al ple, perquè procedís, si s’escau, a la seva aprovació inicial. 
V.- La tramitació de l’aprovació d’aquest Reglament es regeix pel que estableixen els articles 
133 de la Llei 39/2015, d’1octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 178 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals i 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
VI.- A l’expedient figura l’informe favorable del secretari de la Corporació. 
VII.- La competència orgànica per a l’aprovació d’aquesta norma correspon al ple de 
Corporació, en virtut del que disposa l’article 22.2.d) de la Llei reguladora de les bases del 
règim local. El quòrum per a l’adopció de l’acord és el de majoria simple dels membres presents 
a la sessió plenària, tal com assenyala l’article 47.1., de la mateixa Llei, atès que no estem 
davant de cap dels supòsits en què l’article 47.2. requereix majoria absoluta.  
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del servei públic municipal de retirada de vehicles 
de la via pública, de conformitat amb el text que figura a l’expedient.  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=827


 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament aprovat 
inicialment pel termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels 
mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’edictes físic de l’Ajuntament de Martorell i al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Martorell ubicat a la seu electrònica de la plana 
web www.martorell.cat . El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà 
de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades. 
Tercer.- Concedir, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència a Gruas DV. S.L., 
empresa que actualment presta el servei de retirada de vehicles de la via pública, per tal que 
durant el termini de trenta dies hàbils pugui examinar l’expedient i, si s’escau, formular 
al·legacions, reclamacions o suggeriments. 
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment dintre del 
termini d’informació pública i d’audiència, el Reglament que ara s’aprova inicialment restarà 
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Cinquè.- Publicar el text del Reglament aprovat inicialment en el Portal de la Transparència de 
l’Ajuntament de Martorell.  
 
 
 
5. PROPOSTA  D’APROVACIÓ  INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 8/2018, DINTRE DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA  
PRÒPIA ENTITAT LOCAL, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CONCESSIÓ DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS FINANÇAT AMB L’APLICACIÓ DE PART DEL ROMANENT LÍQUID DE 
DE TRESORERIA DE 2017 PER A DESPESES GENERALS. (EXP. 1643/2018). 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=1098 
 

 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- Per 11 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís 
Esteve i Balagué, Josep Casasayas i Puig, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén 
Leiva i Herrera, Albert Fernández Claramunt, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus i 
Sergi Corral i Barón. 
- 4 vots en contra del senyors/es José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción 
Moreno López i Àngels Cardona Quintana. 
- 6 abstencions dels senyors/es Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez, Vicente Casal Carriedo i Sergio Rodríguez 
Márquez. 
 
I .- Moció de l ’Alcaldia, relativa a la tramitació de l’expedient de modificació pressupostària 
número 8, dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per suplement de crèdit i 
concessió de crèdit extraordinari, a finançar mitjançant l’aplicació de part del romanent líquid de 
tresoreria resultant  de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. 
II .- Informe favorable de la Interventora  de fons,  a l’expedient de modificació pressupostària 
número 8 dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per un import total de 
4.000.000,00 euros. 
III.-  Per la base número 13 del pressupost municipal exercici de 2018 s’estableix que l’òrgan 
competent per a l’aprovació de la modificació de crèdit per suplement/crèdit extraordinari és el 
Ple.  
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 8, dintre del vigent 
pressupost de la pròpia Entitat local, mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i concessió 

http://www.martorell.cat/
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=1098


 
de crèdit extraordinari, per un import total de 4.000.000,00 euros,  a finançar mitjançant 
l’aplicació de part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals derivat de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2017, amb el detall que tot seguit s’especifica: 
Modificacions a l’estat de despeses del pressupost de 2018 
Partides que s’han de suplementar:  

PROJECTE APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Crèdit 
inicial 

IMPORT A 
SUPLEMENTAR 

Crèdit 
definitiu 

2018/2/PRIAV/1 1013 15300 61000.- P.R.I.A.V.P. 2018 397.000,00 1.900.000,00 2.297.000,00 

2018/2/EDIFI/1 
1013 93300 63201.- Obres i millores 
edificis mpals. 375.000,00 500.000,00 875.000,00 

 
TOTAL A SUPLEMENTAR 772.000,00 2.400.000,00 3.172.000,00 

 Partides que s’han de crear com a crèdit extraordinari: 

PROJECTE APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Crèdit 
inicial 

IMPORT A 
CREAR 
C.EXTRAORD. 

Crèdit 
definitiu 

2018/4/ESCOL/1 
Reformes,adequació i millores escoles 
municipals 0,00 400.000,00 400.000,00 

2018/4/ESPOR/1 
Obres i millores instal·lacions esportives 
mpals. 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

 
TOTAL A SUPLEMENTAR 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 

Modificacions a l’estat d’ingressos del pressupost de 2018 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Import 
18 1013 87002.- ROMANENT DE TRESORERIA PER DESP.GENER. 4.000.000,00 
TOTAL FINANÇAMENT 4.000.000,00 
Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 
número 8 dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, exercici 2018, durant quinze 
dies hàbils,  previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Aquest expedient es considerarà 
definitivament aprovat, si transcorregut l ’esmentat termini, no s’hagués presentat cap 
reclamació, ja que en cas contrari, es requerirà acord exprés per que es resolguin les 
formulades i s’aprovi definitivament. 
Tercer.- Traslladar el present acord a la Regidoria d’Hisenda , pel seu coneixement i efectes 
escaients. 
 

 
 
6. PROPOSTA  D’APROVACIÓ  INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 4/2018, DINTRE DEL VIGENT PRESSUPOST DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE MARTORELL, 
PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CONCESSIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇAT 
AMB BAIXES D’ALTRES PARTIDES I L’APLICACIÓ DE PART DEL ROMANENT LÍQUID DE 
DE TRESORERIA DE 2017 PER A DESPESES GENERALS (EXP. 1745/2018). 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=4035 
 

Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 11 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve 
i Balagué, Josep Casasayas i Puig, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i 
Herrera, Albert Fernández Claramunt, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus i Sergi 
Corral i Barón. 
- 4 vots en contra del senyors/es José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción 
Moreno López i Àngels Cardona Quintana. 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=4035


 
- 6 abstencions dels senyors/es Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez, Vicente Casal Carriedo i Sergio Rodríguez 
Márquez. 
 
I .- Moció de l ’Alcaldia, relativa a la tramitació de l’expedient de modificació pressupostària 
número 4, dintre del vigent pressupost deL Patronat Municipal de serveis d’atenció a les 
persones de Martorell, per suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari, a finançar 
mitjançant baixes d’altres partides i l’aplicació de part del romanent líquid de tresoreria resultant  
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. 
II .- Informe favorable de la Interventora  de fons,  a l’expedient de modificació pressupostària 
número 4 dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per un import total de 
479.100,00 euros. 
III.-  Per la base número 13 del pressupost municipal exercici de 2018 s’estableix que l’òrgan 
competent per a l’aprovació de la modificació de crèdit per suplement/crèdit extraordinari és el 
Ple.  
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 4, dintre del vigent 
pressupost del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell, mitjançant 
la modalitat de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari, per un import total de 
479.100,00 euros,  a finançar mitjançant baixes d’altres partides i  l’aplicació de part del 
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals derivat de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2017, amb el detall que tot seguit s’especifica: 
Modificacions a l’estat de despeses del pressupost de 2018 
Partides que s’han de suplementar:  

    
C.INICIAL INCREMENT C.DEFINIT. 

2000 92500 22798 SERV.RECEP.EQUIP.SOCIOCULT. I ESPORT. 100.000,00 77.000,00 177.000,00 

2050 34000 22609 ACTIVITATS ESPORTIVES 109.250,00 205.500,00 314.750,00 

2060 33000 22799 SUPORT TÈCNIC A LA PROGRAMACIÓ 
CULTURAL 26.064,00 40.000,00 66.064,00 

2060 33802 48905 SUBVENCIÓ CENTRE D'ESTUDIS 
MARTORELLENCS 4.000,00 36.000,00 40.000,00 

2021 23101 22706 ASSESSOR. TÈCNIC SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS 100,00 2.400,00 2.500,00 

2021 23116 22798 TREB.REALITZATS PER ALTRES 
EMPR.ESP.AVIS. 25.700,00 16.000,00 41.700,00 

2021 23118 46500 CONVENI EAIA C. COMARCAL S.SOC.BASICS 1.600,00 200,00 1.800,00 

        266.714,00 377.100,00 643.814,00 

Partides que s’han de crear com a crèdit extraordinari: 

    
C.INICIAL INCREMENT C.DEFINIT. 

2060 33212 22612 ANY CEREROLS 0,00 42.000,00 42.000,00 

2000 92500 22710 CONTRACTE ACTIVITATS INTENSIVES ESTIU 0,00 60.000,00 60.000,00 

        0,00 102.000,00 102.000,00 

 
- Baixes d’altres partides que presenten economies: 

    
C.INICIAL BAIXA C.DEFINIT. 

2060 33212 48102 ANY CEREROLS 42.000,00 42.000,00 0,00 

2000 92500 20800 LLOGUER FONTS D'AIGUA 9.000,00 2.000,00 7.000,00 

2000 92500 22602 DESP.DONAR A CONEIXER ELS SERVEIS 
S.GRALS 5.000,00 2.500,00 2.500,00 

2000 92500 22699 DESP.DIVERSES SERVEIS GENERALS 4.000,00 2.000,00 2.000,00 



 
2020 32310 22799 SERV.I TREB. MENJADOR LLARS INF. P. 

ESTELS 11.600,00 1.500,00 10.100,00 

2022 31105 22799 ACTIVITAT PLA DE SALUT MUNICIPAL 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

2021 23101 22799 TREB.REALITZ.PER ALT.EMP.SERVEIS 
SOCIALS 63.904,80 10.000,00 53.904,80 

2021 23111 22300 TRANSPORT CENTRE DE DIA 13.500,00 12.400,00 1.100,00 

        159.004,80 77.400,00 81.604,80 
Modificacions a l’estat d’ingressos del pressupost de 2018 
 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Import 
18 2000 87000.- ROMANENT DE TRESORERIA PER DESP.GENER. 401.700,00 
TOTAL FINANÇAMENT PER RLT 401.700,00 
Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 
número 4 dintre del vigent pressupost del patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones de Martorell, exercici 2018, durant quinze dies hàbils,  previ anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. Aquest expedient es considerarà definitivament aprovat, si 
transcorregut l ’esmentat termini, no s’hagués presentat cap reclamació, ja que en cas contrari, 
es requerirà acord exprés per que es resolguin les formulades i s’aprovi definitivament. 
Tercer.- Traslladar el present acord a la Regidoria d’Hisenda i al Patronat Municipal de serveis 
d’atenció a les persones, pel seu coneixement i efectes escaients. 

 
 
 
7. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA REVISIÓ D’OFICI INTERPOSADA CONTRA 
L’ACORD PLENARI DE DATA 16 DE JUNY DE 2014, PEL QUAL ES VA APROVAR LA 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DE MARTORELL SUBSCRIT AMB L’EMPRESA SOREA, SOCIEDAD REGIONAL 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A., EN DATA 1 DE JULIOL DE 2009, PEL QUE FA 
ALS TERMINIS PER EXECUTAR LES OBRES QUE CONTÉ L’ANNEX 6 DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DEL CITAT SERVEI (EXP. 
1214/2015). 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=6087 
 

 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 11 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve 
i Balagué, Josep Casasayas i Puig, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i 
Herrera, Albert Fernández Claramunt, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus i Sergi 
Corral i Barón. 
- 9 vots en contra del senyors/es Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, 
Asunción Moreno López, Àngels Cardona Quintana i Sergio Rodríguez Márquez. 
-i 1 abstenció del senyor Vicente Casal Carriedo. 
 
Fets 
El senyor José Simón Cabrera, mitjançant escrit amb núm. de registre electrònic 418, de data 
18/12/2014, va interposar revisió d’ofici contra l’acord plenari de data 16 de juny de 2014, pel 
qual es va aprovar la modificació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
potable de Martorell subscrit amb l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, S.A., en data 1 de juliol de 2009, pel que fa als terminis per executar les obres que 
conté l’Annex 6 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del citat servei. 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=6087


 
Fonaments de dret 
El cap de la secció de contractació i el secretari de la Corporació, en data 27 d’abril de 2018, 
van emetre a l’ensems l’informe que a continuació es transcriu: 
[Informe sobre la sol·licitud de revisió d’ofici formulada pel senyor José Simón Cabrera (escrit 
amb núm. RE 418, de data 18/12/2014), contra l’acord plenari de data 16 de juny de 2014, pel 
qual es va aprovar la modificació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
potable de Martorell subscrit amb l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, S.A., en data 1 de juliol de 2009, pel que fa als terminis per executar les obres que 
conté l’Annex 6 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del citat servei. 
Primer.- Normativa reguladora de la revisió d’ofici dels actes administratius. 
De conformitat amb la Disposició transitòria tercera, lletra b), de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els procediments de 
revisió d’ofici iniciats després de l’entrada en vigor de la present Llei se substanciaran per les 
normes establertes en aquesta. Com la Llei 39/2015 va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 
2016, la revisió d’ofici s’ha de regir pels preceptes de la Llei esmentada, que són els articles 
106 a 111. 
Segon.- Exercici de la revisió d’ofici contrari a la bona fe i a l’equitat. 
L’acte impugnat (acord plenari de 16 de juny de 2014, pel qual es va aprovar la modificació 
del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua potable de Martorell subscrit amb 
l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., en data 1 de juliol de 
2009, pel que fa als terminis per executar les obres que conté l’Annex 6 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del citat servei) es va adoptar fa gairebé quatre anys, 
afecta a un servei públic municipal de prestació obligatòria i essencial per a la vida diària 
dels ciutadans de Martorell -subministrament domiciliari d’aigua potable- i possibilita 
l’execució de tres importants inversions - disminució de clorurs, ferro i manganès dels pous 
de Martorell, construcció d’una nova instal·lació de recloració al polígon “El Congost” i 
construcció d’un dipòsit de 5.000 m³ a la cota 155 del turó del Pou del Merli- que milloraran 
notablement la qualitat de la prestació del servei. 
El temps transcorregut d’ençà de l’adopció de l’acte impugnat i les circumstàncies descrites 
comporten un exercici de les facultats de revisió dels actes administratius contrària als més 
elementals principis d’equitat i de bona fe, prohibit per l’article 110 de la Llei 39/2015, que 
prescriu clarament que les facultats de revisió establertes en aquell Capítol, no poden ser 
exercides quan pel temps transcorregut o per altres circumstàncies, llur exercici resulti contrari 
a l’equitat i a la bona fe.  
La jurisprudència ha corroborat el que s’acaba d’afirmar en nombroses sentències, com, entre 
d’altres, en la sentència dictada per la sala del contenciós-administratiu, secció 7ª, del Tribunal 
Suprem en data 13 de maig de 2015 (RJ\2015\3100), de la qual es transcriuen els fonaments 
de dret tercer i quart (la negreta és nostra): 
[TERCERO 
 Resulta conveniente examinar con carácter prioritario la impugnación de fondo o sustantiva 
que se plantea porque, de merecer ser acogida, resultaría inútil la retroacción para una nueva 
tramitación del procedimiento de revisión que se reclama con base en la impugnación formal 
deducida. 
Procede, pues, analizar si concurrían o no los presupuestos sustantivos que son legalmente 
necesarios para la nulidad declarada mediante revisión de oficio que aquí es controvertida, y lo 
que al respecto debe afirmarse en primer lugar es lo siguiente. Que esos presupuestos son 
ciertamente las causas de nulidad de pleno derecho que enumera el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común [LRJ/PAC], pero también los 
límites que para la revisión establece el artículo 106 de dicho texto legal ( "Las facultades de 
revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo 
transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, 
al derecho de los particulares o a las leyes" ). Que la aplicación de ese límite legal no es 
absolutamente discrecional, pues dependerá de que las singulares circunstancias concurrentes 
presenten entidad bastante para encarnar las hipótesis que a tales efectos define el precepto 



 
legal de que se viene hablando. Y que, por lo acabado de afirmar, la aplicación de la 
concurrencia o no del límite legal a la revisión habrá de efectuarse de manera casuística y no 
de forma automática, teniendo en cuanta los específicos datos fácticos del asunto que sea 
objeto de enjuiciamiento. 
Lo que en segundo lugar procede resaltar es la doctrina contenida en la sentencia de 13 de 
febrero de 2012 (RJ 2012, 3955) de esta Sala (casación 6884/2009 ) que, sobre los bienes 
jurídicos en juego en la institución de la revisión de los actos en la vía administrativa, reitera 
estas declaraciones de la anterior sentencia de 17 de enero de 2006 (RJ 2006, 2741) : 
 «La revisión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos exigencias 
contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar actos 
cuando se constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de 
garantizar que una determinada situación jurídica que se presenta como consolidada no 
puede ser alterada en un futuro. El problema que se presenta en estos supuestos es 
satisfacer dos intereses que son difícilmente conciliables, y la solución no puede ser 
otra que entender que dichos fines no tienen un valor absoluto, siendo la única manera 
de compatibilizar estos derechos es arbitrando un sistema en el que se permita el 
ejercicio de ambos parece evidente que la decisión última sobre la procedencia o no de 
la aplicación del artículo 106 dependerá del caso concreto y de los bienes jurídicos en 
juego». 
CUARTO 
Las consideraciones que anteceden, aplicadas a las singulares circunstancias del concreto 
caso aquí enjuiciado, imponer apreciar y aplicar el límite de revisión que el mencionado artículo 
106 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) con base en la equidad y el 
tiempo transcurrido. 
En apoyo y desarrollo de lo anterior han de destacarse las siguientes circunstancias de hecho: 
1.- El dilatado periodo de tiempo transcurrido entre el nombramiento del recurrente (2008) y 
la anulación del mismo (2014), suficiente para crear una situación familiar estable dependiente 
de sus ingresos como Guardia Civil. 
2.- Las enormes dificultades actualmente existentes para encontrar un nuevo empleo en el 
mercado laboral que ofrezca a la familia unos nuevos recursos económicos para subvenir a sus 
necesidades. 
3.- El Acuerdo aquí recurrido reconoce que el recurrente acredita los estudios parciales del 
BUP que, de acuerdo con lo establecido en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (RCL 
2009, 1217) , tienen reconocida la equivalencia a todos los efectos con el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria; pero niega efectos a esa equivalencia con el único 
argumento de que esa norma no se encontraba en vigor en el momento de presentación de las 
solicitudes al proceso selectivo (y en el expediente administrativo obra una certificación sobre 
dichos estudios). 
4.- Los documentos acompañados al escrito de interposición del recurso contencioso-
administrativo, no combatidos de contrario, acreditan las felicitaciones profesionales y la 
distinción invocadas en la demanda. 
Y con base en tales circunstancias debe concluirse lo siguiente: (a) la finalidad principal de la 
institución de la revisión de oficio es salvaguardar la legalidad, dejando sin efecto situaciones 
jurídicas que puedan resultar contrarias a la misma; (b) esto último no resulta ya necesario 
porque el recurrente tiene acreditados unos estudios que, según la normativa vigente, son 
equivalentes a la titulación que es exigida para ser Guardia Civil; y (c) la importancia de los 
intereses personales y familiares que resultan afectados por la nulidad aquí combatida, 
ponderados en relación con lo que se ha dicho sobre la actual equivalencia que corresponde a 
sus estudios y sobre la trayectoria profesional acreditada, hace que la nulidad deba 
considerase, por desproporcionada y no necesaria, contraria a la equidad.] 
Una situació jurídica consolidada, com és l’ampliació del termini per executar unes 
importantíssimes inversions en benefici dels ciutadans del municipi, no pot ser alterada gairebé 
quatre anys després de l’aprovació de la preceptiva modificació del contracte i, encara menys, 
quan es va desestimar pel que fa al fons un recurs de reposició, que contenia idèntica sol·licitud 
a la que ara es formula i interposat per la mateixa persona que exercita la revisió d’ofici.  



 
Tercer.- Utilització en frau de llei de les facultats de revisió.  
L’acte contra el que s’exercita la revisió d’ofici ja va ser impugnat pel senyor José Simón 
Cabrera (en la seva condició de regidor de l’Ajuntament de Martorell i en nom del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds ICV) mitjançant recurs de reposició interposat en 
data 16 de juliol de 2014 (amb número 3645 del registre d’entrada de la Corporació), recurs 
que va ser desestimat expressament en la seva integritat per acord del ple d’aquest Ajuntament 
de data 15 de setembre de 2014. Al seu torn, contra la desestimació del referit recurs de 
reposició ICV va interposar recurs contenciós administratiu que també va ser desestimat, per 
haver estat interposat extemporàniament, per la sentència dictada pel jutjat contenciós 
administratiu núm. 11 de Barcelona en data 13 de juliol de 2017, dintre del procediment ordinari 
núm. 506/2014-C. I ara, la mateixa persona -que continua sent regidor de l’Ajuntament de 
Martorell- pretén una altra vegada, mitjançant la revisió d’ofici, que es declari la nul·litat del 
mateix acord plenari, per tal d’aconseguir per aquesta via el que no va obtenir mitjançant la 
interposició dels recursos de reposició i contenciós administratiu. En definitiva, ens trobem amb 
una utilització clarament en frau de llei de les facultats de revisió regulades en els articles 106 a 
111 de la Llei 39/2015, contrària també al principi de bona fe. 
La vigent Llei 39/2015, de la mateixa manera que feia la precedent Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, regula dos procediments per declarar la nul·litat dels actes administratius que incorrin en 
nul·litat de ple dret: el procediment de recurs administratiu i el procediment de revisió d’ofici. 
Ara bé, aquests dos procediments s’exclouen entre ells. És a dir, si s’interposa el corresponent 
recurs administratiu dintre del termini preceptiu, no es pot després sol·licitar la revisió d’ofici en 
el cas que el recurs sigui desestimat expressament, “com si es tractés d’un segon intent 
d’aconseguir la declaració de nul·litat”. En canvi, si l’acte administratiu no ha estat recorregut en 
termini (com diu literalment l’article 106.1 de la Llei 39/2015), sí que es pot exercitar l’acció de 
revisió d’ofici.  
La revisió d’ofici no pot convertir-se en un instrument per intentar reobrir processos de nul·litat 
ja finalitzats. 
Mentre que la interposició d’un recurs administratiu s’ha d’exercitar dintre de l’estricte termini de 
caducitat fixat per la Llei, l’exercici de la revisió d’ofici, en principi i llevat dels límits regulats en 
l’article 110 de la Llei 39/2015, no està subjecte a cap límit temporal (raó per la qual es pot 
exercitar quan no s’ha interposat el recurs administratiu en termini). “A sensu contrario”, si un 
acte administratiu ha estat impugnat en via administrativa i/o contenciós-administrativa, no és 
possible utilitzar la via de la revisió d’ofici. Així ho ha establert la jurisprudència en nombrosos 
pronunciaments, com, entre d’altres molts, els següents: 
. Sentència del Tribunal Suprem de 20 de juliol de 2005: 
[La posibilidad de solicitar la revisión de un acto nulo (…) no puede constituir una excusa para 
abrir ese nuevo período que posibilite el ejercicio de la acción del recurso administrativo o 
judicial de impugnación del mismo, ya caducada, cuando el administrado ha tenido sobrada 
oportunidad de intentarlo en el momento oportuno (…) el intentar hacerlo así contraviene sin 
duda la buena fe que ha de presidir el desarrollo de las relaciones jurídicas y la finalidad 
perseguida por el ordenamiento al establecer un sistema de recursos ordinarios sometidos a 
plazos taxativamente exigibles para postular tal anulación.] 
. Sentència dictada per la sala del contenciós-administratiu, secció 7ª, del Tribunal Suprem en 
data 7 de febrer de 2015 (RJ\2013\1380), on en el seu fonament novè es declara: 
[La razón de que así deba ser es la naturaleza y finalidad que corresponde al procedimiento de 
revisión de oficio de actos administrativos nulos de pleno derecho, pues éste se configura como 
un remedio extraordinario y, como tal, subsidiario de los instrumentos procedimentales 
ordinarios de impugnación de actos administrativos; de modo que no resulta viable cuando 
para hacer valer la pretendida nulidad ya se han utilizado los cauces procedimentales 
ordinarios, el acto dictado ha sido impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa y 
este proceso jurisdiccional ha terminado por resolución firme.] 
Quart.- Desestimació quant al fons una sol·licitud substancialment igual. 
En la revisió d’ofici que s’analitza en aquest informe, en concret en el fonament de dret sisè, 
s’afirma que la modificació del contracte és un acte nul de ple dret pels següents motius que es 



 
transcriuen:  
[L’Ajuntament de Martorell contravé les previsions tant de les modificacions contractuals 
previstes a l’article 202 de la LCSP, com de la normativa vigent que li resulta d’aplicació 
(articles 211, 219 i Títol V del Llibre I del RDL 3/2011, de 14 de novembre), com s’ha 
argumentat en el FONAMENTS DE DRET PRIMER I SEGON d’aquest recurs. Val a dir que no 
resulta d’aplicació, ratio tempore, la recent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, que entrarà en vigor en el mes de març de 2018. 
En síntesi: 
. Les modificacions introduïdes no responen a raons d’interès públic i no atenen causes 
imprevistes. 
. Les modificacions afecten condicions especials del contracte. 
. Es tracten de finalitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte i 
els beneficis que genera en el contractista alteren la forma en la que haguessin pogut concórrer 
altres licitants en el moment del concurs. 
L’Ajuntament de Martorell també contravé la Clàusula 23 del Plec, reguladora de les 
modificacions contractuals, atès que: 
-        No es contempla un restabliment de l’equilibri econòmic a favor de l’Ajuntament per 
l’incompliment del concessionari. 
-        No es donen raons d’interès públic que motivin la modificació. 
-        No hi ha actuacions de l’Administració que determinin de forma directa la ruptura 
substancial de l’economia del contracte. 
-        No es donen les causes de força major definides en l’article 214 de la LCSP.] 
En la part final del fonament de dret segon del recurs de reposició –desestimat per acord 
plenari de data 15 de setembre de 2014-, que va interposar la mateixa persona que sol·licita la 
revisió d’ofici, s’argumenta la nul·litat de ple dret de l’acte impugnat en els següents termes: 
[L’Ajuntament de Martorell també contravé les previsions sobre modificacions contractuals 
previstes a l’article 202 de la LCSP, atès que com hem argumentat en aquest Fonament Jurídic 
del recurs: 
-        Les modificacions introduïdes no responen a raons d’interès públic i no atenen causes 
imprevistes. 
-        Les modificacions afecten condicions essencials del contracte. 
-        Es tracten de finalitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del 
contracte. 
L’Ajuntament de Martorell també contravé la Clàusula 23 del Plec, reguladora de les 
modificacions contractuals, atès que com hem argumentat en aquest Fonament Jurídic del 
recurs: 
-        No es contempla un restabliment de l’equilibri econòmic a favor de l’Ajuntament per 
l’incompliment del concessionari. 
-        No es donen raons d’interès públic que motivin la modificació. 
-        No hi ha actuacions de l’Administració que determinin de forma directa la ruptura 
substancial de l’economia del contracte. 
-        No es donen les causes de força major definides en l’article 214 de la LCSP.] 
Com es pot apreciar de la simple lectura dels fragments transcrits de la revisió d’ofici i 
del recurs de reposició, sense necessitat de realitzar cap complexa interpretació, els motius i 
el arguments per a sol·licitar la declaració de nul·litat de l’acte impugnat són idèntics en 
ambdós casos (no substancialment iguals, sinó exactament iguals).  
Precisament, per la identitat entre els motius per demanar la nul·litat de ple dret, tant en el 
recurs de reposició, com en la revisió d’ofici, la causa de nul·litat de ple dret invocada és la 
mateixa en ambdós accions: acte exprés o presumpte contrari a l’ordenament jurídic pel qual 
s’adquireixen facultats o drets quan s’estigui mancat dels requisits essencials per a la seva 
adquisició. 
D’acord amb el que s’ha exposat, resulta plenament aplicable l’article 106.3 de la Llei 
39/2015, el qual estableix que l’òrgan competent per a la revisió d’ofici pot acordar 
motivadament la no admissió a tràmit de les sol·licituds formulades pels interessats, 
sense necessitat de recavar dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de 



 
la Comunitat Autònoma, en el supòsit de que s’haguessin desestimat quant al fons altres 
sol·licituds substancialment iguals. 
Cinquè.- Competència orgànica per resoldre la revisió d’ofici. 
Com la revisió d’ofici s’exercita contra un acord plenari, que requeria per a la seva adopció del 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació en 
compliment del que prescriu l’article 47.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (quòrum que es va assolir en la sessió plenària celebrada el dia 16 de 
juny de 2014), la seva resolució s’ha d’acordar també pel ple amb idèntica majoria absoluta. 
CONCLUSIÓ: Es proposa al ple la no admissió a tràmit de la revisió d’ofici objecte del 
present informe. No obstant, la Corporació acordarà el que estimi oportú.] 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- No admetre a tràmit, pels motius argumentats en la part expositiva d’aquest acord, la 
revisió d’ofici, interposada pel senyor José Simón Cabrera, mitjançant escrit amb núm. de 
registre electrònic 418, de data 18/12/2014, contra l’acord plenari de data 16 de juny de 2014, 
pel qual es va aprovar la modificació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
potable de Martorell subscrit amb l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, S.A., en data 1 de juliol de 2009, pel que fa als terminis per executar les obres que 
conté l’Annex 6 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del citat servei. 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor José Simón Cabrera. 
 
 
8.   PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL TORRENT DE LLOPS RELATIVA A LA REORDENACIÓ DEL SÒL PÚBLIC (EXP. 
4387/2017). 
  
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=7698 
 

 
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, Josep Casasayas i Puig, 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. 
- 4 vots en contra dels senyors/res José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción 
Moreno López i Àngels Cardona Quintana. 
 
I.- En sessió ordinària de la junta de govern local tinguda el dia 25 de setembre de 2017 es va 
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla parcial Torrent de Llops relativa a la 
reordenació del sòl públic, promoguda per l’Ajuntament de Martorell. 
Aquesta modificació puntual del Pla parcial Torrent de Llops té per objecte adequar el 
planejament urbanístic a la realitat existent, reordenant el sòl públic destinat a sistemes (espai 
lliures i zones verdes, protecció de torrent, vialitat, equipaments,etc.), tot reconeixent el pas de 
la línia d’alta velocitat (AVE) per l’àmbit del Pla parcial i les seves afectacions. 
II.- L’expedient de la modificació puntual del Pla parcial Torrent de Llops es va sotmetre a 
informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017, al diari “El Periódico” de la mateixa data i 
als taulers d’edictes de la Corporació i de la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell 
d’idèntica data.  
Simultàniament al tràmit d’informació pública es va sol·licitar l’informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua i de l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en compliment d’allò que s’estableix 
a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=7698


 
III.- Dintre del termini d’informació pública, que va finalitzar el dia 6 de novembre de 2017, no es 
va formular cap al·legació, tal com consta en la certificació del secretari de la Corporació 
incorporada a l’expedient. 
IV.- Els informes emesos pels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials han 
estat els següents: 
. L’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe favorable en data 12 de desembre de 2017. 
. L’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias va informar favorablement en data 11 d’abril 
de 2018. 
V.- En compliment dels articles 1 i 4 de la Llei 38/2015 del sector ferroviari també es va 
sol·licitar informe del Ministeri de Foment, el qual en el seu escrit de data 16 de gener de 2018 
va manifestar que no té previstes actuacions a curt/mitjà termini que afectin a l’àmbit de la 
modificació puntual. 
VI.- La legislació aplicable a la modificació del Pla parcial Torrent de Llops de Martorell és la 
següent: articles 65, 66, 78, 80, 82, 85, 88 a 92, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC); articles 110 a 113 i 117 
i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme; articles 21.1 j) i 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; i article 114.3 k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 
Segons l’article 112.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, en el cas de planejament 
urbanístic derivat, s'entén que són canvis substancials els que donin lloc a un model 
d'ordenació diferent respecte a l'emplaçament dins l'àmbit de les zones i sistemes urbanístics. 
Els canvis que s’han d’introduir en l’aprovació provisional d’aquesta modificació del 
planejament no donen lloc a un model d'ordenació diferent respecte a l'emplaçament dins 
l'àmbit de les zones i sistemes urbanístics, per la qual cosa com no són substancials no 
comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública, per bé que s’han de fer constar en 
l’acord d’aprovació, tal com prescriu el precepte esmentat 
VII.- De conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, correspon al ple municipal l’aprovació que posi fi a la tramitació dels plans i 
demés instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística.  
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla parcial Torrent de Llops relativa 
a la reordenació del sòl públic, introduint envers el document aprovat inicialment els canvis 
relacionats en l’apartat 2n. “Anàlisi de la documentació actual” de l’informe emès per 
l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en data 11 d’abril de 2018, el qual figura a 
l’expedient. 
Segon.- Lliurar l’expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona perquè 
procedeixi a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
 
 
9. PROPOSTA D’INTERPOSICIÓ DE RECURS DE CASSACIÓ CONTRA LES 
INTERLOCUTÒRIES DICTADES EN DATES 13 DE DESEMBRE DE 2017 I 4 D’ABRIL DE 
2018 PER LA SECCIÓ SEGONA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL RECURS ORDINARI NÚM. 
423/2009 (EXP. 1686/2018). 
  
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=8620 
 

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=8620


 
El secretari de l’Ajuntament, en data 4 de maig de 2018, va emetre l’informe que a continuació 
es transcriu: 
[Expedient 1686/2018 
Informe sobre la interposició de recurs de cassació contra les interlocutòries dictades en 
dates 13 de desembre de 2017 i 4 d’abril de 2018 per la secció segona de la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del 
recurs ordinari núm. 423/2009, que s’emet en compliment del que prescriu l’article 3.3. d) 
2n. del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
Antecedents 
I.- La secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, dins del recurs ordinari núm. 423/2009, en data 4 d’abril de 2018 va dictar 
interlocutòria desestimant el recurs de reposició formulat per la representació processal de 
l’Ajuntament de Martorell contra la interlocutòria de data 13 de desembre de 2017, que s’ha 
confirmat. Per tant, el preu just de l’expropiació de les finques situades als números 1, 3 i 5 de 
la carretera de Terrassa del terme municipal de Martorell va quedar fixat en 1.139.454,87 € i el 
premi d’afecció en 56.972,74 €. 
II.- Contra les resolucions esmentades es pot interposar recurs de cassació davant de la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, en el termini de trenta dies des de l’endemà de 
la notificació, amb els requisits de l’article 89 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciós-administrativa. Com la darrera interlocutòria fou notificada el dia 19 d’abril 
de 2018, el termini per recórrer finalitza el proper 1 de juny. 
Fonaments de dret 
Primer.- Les resolucions referides són perjudicials per als interessos de l’Ajuntament, per dos 
motius: 
1r. La indemnització a pagar a la persona expropiada s’incrementa en 820.244,03 € (el preu 
just, inclòs el premi d’afecció, fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya ascendia a 376.183,58 
€, mentre que el preu just, inclòs el premi d’afecció, que s’hauria de pagar després de la 
darrera interlocutòria seria de 1.196.427,61 €). 
2n. El preu just de l’expropiació s’ha fixat en base a l’edificabilitat neta del polígon on es troba la 
finca, amb una superfície de sòl privat de 80.760 m2 (31,72% del total del polígon), però sense 
descomptar de la total superfície del polígon de 254.623 m2 les superfícies no susceptibles 
d’aprofitament privat (vialitat, parcs i jardins i espais lliures públics i equipaments públics), que 
segons l’informe emès en el seu dia per l’arquitecte municipal (abril de 2015) donaria una 
superfície de sòl d’apropiació privada de 150.942 m2 i una edificabilitat neta de 1,59 m2 de 
sostre per m2 de sòl, resultant un valor d’expropiació de 607.223,32 €, més 30.361,17 € de 
premi d’afecció, 
Segon.- De conformitat amb l’article 3.4 del Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa, quan 
expropiï el municipi correspon a l’Ajuntament en ple adoptar els acords en matèria 
d’expropiació que conforme a la Llei o a aquest Reglament puguin ser recorreguts en via 
administrativa o contenciosa. 
Com l’expropiació forçosa és una competència plenària, correspon al ple exercir l’acció judicial 
consistent en interposar el recurs de cassació descrit més amunt per defensar la corporació, de 
conformitat amb el que estableix l’article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. Aquest acord es pot adoptar per majoria simple, perquè no es troba 
dintre dels supòsits en què l’article 47.2 de la Llei 7/1985, exigeix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
Conclusió: S’informa favorablement la interposició del recurs de cassació, identificat en la 
capçalera d’aquest informe, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. 
Aquest recurs s’ha d’interposar, com a data límit, el dia 1 de juny de 2018. 
No obstant, la Corporació acordarà el que estimi oportú.] 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Interposar recurs de cassació davant de la sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Suprem contra les interlocutòries dictades en dates 13 de desembre de 2017 i 4 d’abril 



 
de 2018 per la secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el recurs ordinari núm. 423/2009. 
Segon.- Encarregar la defensa jurídica de la Corporació, indistintament, als lletrats senyors 
Carles Pareja Lozano, Xavier Nadal i Puig i Jorge Herrera Castillo; i la representació processal 
al procurador dels tribunals senyor Eduardo Codes Feijóo. 
Tercer.- Trametre certificació d’aquest acord a la defensa jurídica i a la representació 
processal. 

 
 
 
 
  
 
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT 
COL·LECTIU URBÀ AMB AUTOBUSOS DEL MUNICIPI DE MARTORELL (EXP. 216/2018). 
  
A les 22:41 hores s’absenta de la sessió el Sr. Casal. 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=9449 
 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 20 vots a favor dels senyors/es Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís Esteve 
i Balagué, Josep Casasayas i Puig, 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, Àngels Cardona Quintana, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i 
Creus, Sergi Corral i Barón i Sergio Rodríguez Márquez. 
- 1 abstenció del senyor Vicente Casal Carriedo. 
 
I.- A Martorell des de fa bastants anys es presta el servei de transport col·lectiu urbà mitjançant 
autobusos. No obstant, l’Ajuntament encara no ha establert el règim jurídic d’aquest servei, 
declarant que s’assumeix per l’Ajuntament de Martorell com a propi del mateix, ni ha determinat 
l’abast de les prestacions en favor de les persones usuàries, ni ha regulat els aspectes de 
caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei. 
Per regular el règim jurídic d’aquest servei i aconseguir els objectius descrits, l’instrument més 
adequat és un Reglament del servei de transport col·lectiu urbà amb autobusos del municipi de 
Martorell.  
II.- Per decret de l’alcaldia núm. 149/2018, de 23 de gener es va iniciar l’expedient per a la 
redacció del Reglament del servei de transport col·lectiu urbà amb autobusos del municipi de 
Martorell. 
III.- A través del tauler d’edictes electrònic situat al portal web d’aquest Ajuntament i del seu 
Portal de la Transparència es va realitzar la consulta pública prèvia a la redacció de 
l’avantprojecte de Reglament, en compliment del que prescriu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Durant el 
termini de la consulta pública prèvia, que va començar el dia 24 de gener de 2018 i va finalitzar 
el dia 7 de febrer de 2018, cap ciutadà, organització ni associació va fer arribar les seves 
opinions a l’Ajuntament sobre:     
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=9449


 
IV.- La comissió d’estudi per a la redacció d’aquest Reglament es va reunir els dies 26 de 
febrer de 2018 i 7 de maig de 2018, i en la darrera reunió va aprovar trametre l’avantprojecte 
del Reglament al ple, perquè procedís, si s’escau, a la seva aprovació inicial. 
V.- La tramitació de l’aprovació d’aquest Reglament es regeix pel que estableixen els articles 
133 de la Llei 39/2015, d’1octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 178 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals i 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
VI.- A l’expedient figura l’informe favorable del secretari de la Corporació. 
VII.- La competència orgànica per a l’aprovació d’aquesta norma correspon al ple de 
Corporació, en virtut del que disposa l’article 22.2.d) de la Llei reguladora de les bases del 
règim local. El quòrum per a l’adopció de l’acord és el de majoria simple dels membres presents 
a la sessió plenària, tal com assenyala l’article 47.1., de la mateixa Llei, atès que no estem 
davant de cap dels supòsits en què l’article 47.2. requereix majoria absoluta.  
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del servei de transport col·lectiu urbà amb autobusos 
del municipi de Martorell, de conformitat amb el text que figura a l’expedient. 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament aprovat 
inicialment pel termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels 
mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’edictes físic de l’Ajuntament de Martorell i al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Martorell ubicat a la seu electrònica de la plana 
web www.martorell.cat . El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà 
de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades. 
Tercer.- Concedir, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència a Soler i Sauret, 
S.A., empresa que actualment presta el servei de transport col·lectiu urbà amb autobusos del 
municipi de Martorell, per tal que durant el termini de trenta dies hàbils pugui examinar 
l’expedient i, si s’escau, formular al·legacions, reclamacions o suggeriments. 
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment dintre del 
termini d’informació pública i d’audiència, el Reglament que ara s’aprova inicialment restarà 
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Cinquè.- Publicar el text del Reglament aprovat inicialment en el Portal de la Transparència de 
l’Ajuntament de Martorell.  
 
 
 
11. MOCIÓ PRESENTADA PER MOVEM MARTORELL PER ELABORAR UNA 
ORDENANÇA MUNICIPAL DEE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT. 
 
A les 22:46 hores es torna a incorporar a la sessió el Sr. Casal. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=9705 
 
 
Sotmesa a votació és rebutjada per: 
- 10 vots a favor dels senyors/es Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez, José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, 
Asunción Moreno López, Àngels Cardona Quintana, Vicente Casal Carriedo i Sergio Rodríguez 
Márquez. 
-  11 vots en contra dels senyors/res Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Lluís 
Esteve i Balagué, Josep Casasayas i Puig, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén 

http://www.martorell.cat/
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Leiva i Herrera, Albert Fernández Claramunt, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus i 
Sergi Corral i Barón. 
 
12. MOCIÓ PRESENTADA PER MOVEM MARTORELL EN DEFENSA DE L’ESCOLA 
PÚBLICA. 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11204 
 

 
Es retira la moció. 
 
13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP RELATIVA AL PRESSUPOST 
COMPROMÈS PEL GOVERN D’ESPAÑA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES 
MESURES PREVISTES EN EL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11220 
 

 
 
Es retira la moció. 
 
14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP SOBRE LA 
UNIVERSALITZACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I LA LLLUITA CONTRA LES LLISTES 
D’ESPERA. 
 
Intervencions:   
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11273 
 
 
Es retira la moció. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
15. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES D’ABRIL DE 
2018. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11340 
 

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

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11427 
 

 
 
No n’hi ha. 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11204
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11220
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11273
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11340
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11427


 
 
 
17. PREGUNTES. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11432 
 

 
 
 
18.PRECS. 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=14980 
 
 

 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 00:20 hores, del dia 22 de maig de 2018, de la qual s’estén la 
present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE.  
 
 
 
 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=11432
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018052101?ts=14980
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