
 
6/2018. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 18 DE JUNY DE 2018. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 18 de juny de 2018, essent les 20:00 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  
 
A) PART RESOLUTIVA 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA:  DE 21 DE MAIG DE 2018. 
 
Intervencions:  

 https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=153 
 

HASH del video:”JoEu8YxzjzWEcmMtr4myqx3LrmqgbwWKBC17XSR/4bo=" inicio en: 0:02:33 
 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig de 
2018 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ 
I RÈGIM NTERIOR. 
 
2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE 
MARTORELL EN EL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL BAIX 
LLOBREGAT (EXP. 2100/2018). 
 
Intervencions: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=180 
 

HASH del video:”JoEu8YxzjzWEcmMtr4myqx3LrmqgbwWKBC17XSR/4bo=" inicio en: 00:03:00 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=153
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=180


 
  
I.- Des de l'any 2017 s'han mantingut diferents reunions entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, els ajuntaments de la comarca, sindicats, organitzacions empresarials, 
Diputació de Barcelona, Serveis Territorials d'Ensenyament del Baix Llobregat, Consell 
Català de la Formació Professional, i els Departaments de Treball i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de crear el Consell de la Formació 
Professional del Baix Llobregat ( Consell FP- Baix Llobregat).   
L'objectiu principal d'aquest òrgan és impulsar la Formació Professional a la comarca, 
mitjançant un sistema compartit de governança que permeti avançar conjuntament en 
la planificació formativa i en l'ajust dels continguts formatius i les necessitats de les 
empreses, així com contribuir a definir el projecte de vida formatiu i professional 
acompanyant la presa de decisions mitjançant l'orientació professional. Els objectius 
específics es centraran en identificar les necessitats professionals, tendències 
sectorials i noves ocupacions, posar en valor l’oferta formativa del territori per tal 
d’apropar-se a la ciutadania, en especial als col·lectius amb transicions educatives 
més fràgils, impulsar la formació dual i preveure el relleu dels treballadors/es per 
jubilacions i avançar cap el model de transversalitat de la Formació Professional  
integrant l'àmbit de l’Ensenyament, Treball i Empresa, entre d'altres. 
En aquesta línia, i dins del marc de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i 
qualificació professionals, en la sessió del ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
celebrada el passat 22 de maig, es va aprovar el Reglament de funcionament d'aquest 
òrgan en el què els alcaldes i alcaldesses seran membres titulars i s'haurà de designar 
un suplent. 
Un cop aprovat el reglament, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha sol·licitat que 
en els propers dies li fem arribar els acords de nomenament de la persona titular i 
suplent que representarà al nostre ajuntament. La persona titular de cada ajuntament 
ha de recaure en l'alcalde o alcaldessa, i la persona suplent haurà de ser el regidor o 
regidora d'educació o bé el de promoció econòmica i ocupació. 
II.- Per acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 22 de juny de 2015 es van 
designar els representants de l’Ajuntament de Martorell en els òrgans col·legiats dels 
ens dels quals forma part. Per tant, la designació dels representants municipals en el 
Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat ( Consell FP- Baix Llobregat) 
també s’ha d’acordar pel ple.  
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Nomenar els següents representants de l’Ajuntament de Martorell en el 
Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat ( Consell FP- Baix Llobregat): 
. titular: l’alcalde, Xavier Fonollosa i Comas. 
. suplent: el regidor de promoció econòmica, Lluís Amat i Ferrer. 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT. 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES 
EXISTENTS AL BARRI DEL POU DEL MERLI DE  MARTORELL (EXP. 1925/2018). 

Intervencions: 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=860 

 
HASH del video:”JoEu8YxzjzWEcmMtr4myqx3LrmqgbwWKBC17XSR/4bo=" inicio en: 0:14:20 

 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=860


 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
I.- Cal aprovar la denominació de les vies públiques existents al barri del Pou del Merli de 
Martorell. 
El cap de l’àrea de territori i sostenibilitat de l’Ajuntament, en data 21 de maig de 2018, va 
redactar una proposta de denominació de les vies públiques de l’esmentat barri, que es dóna 
per reproduïda íntegrament en la part que aquí interessa i s’incorpora com a motivació del 
present acord. 
II.- La legislació de règim local no regula expressament la competència dels ajuntaments per 
denominar els carrers de nova creació, ni per canviar el nom dels ja existents, per bé que és 
inqüestionable aquesta competència municipal en base a l’autonomia municipal reconeguda 
per l’article 140 de la Constitució espanyola. 
III.- Tampoc està previst en la legislació de règim local a quin òrgan municipal correspon 
l’atribució per aprovar la denominació de les vies públiques, tot i que cal d’entendre que 
pertoca al ple per assimilació a allò establert en els articles 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 52.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar la denominació de les vies públiques existents al barri del Pou del Merli de 
Martorell, que a continuació es relacionen:  
. Zona 1: Carrer dels Ametllers. 
. Zona 2: Carrer del Pi, Carrer Vinyals, Carrer de l’Avet i Carrer del Roure. 
Aquests vials estan identificats gràficament en el plànol que figura en la proposta adjunta del 
cap de l’àrea de territori i sostenibilitat de l’Ajuntament de data 21 de maig de 2018. 
Segon.- Notificar aquest acord, tot adjuntant còpia del plànol identificatiu, a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i a l’Oficina de Correus de Martorell, així com a 
l’àrea de territori i sostenibilitat de l’Ajuntament i als departaments municipals d’estadística, 
patrimoni i obres. 
Tercer.- Comunicar la denominació dels carrers aprovada a les persones residents al barri del 
Pou del Merli de Martorell. 

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE TINENÇA, PROTECCIÓ I CONVIVÈNCIA D’ANIMALS (EXP. 1070/2018). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=2590 
 

HASH del video:”JoEu8YxzjzWEcmMtr4myqx3LrmqgbwWKBC17XSR/4bo=" inicio en: 0:43:10 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 12 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, Sergi 
Corral i Barón i Vicente Casal Carriedo. 
- 4 vots en contra del senyors/es José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción 
Moreno López i Àngels Cardona Quintana. 
- 5 abstencions dels senyors/es Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez i Sergio Rodríguez Márquez. 
 
I.- Al municipi de Martorell és d’aplicació la vigent Ordenança municipal de tinença, protecció i 
convivència d’animals, publicada en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 59, de 
10 de març de 1999.  
Durant la vigència d’aquesta Ordenança s’ha posat de manifest la necessitat de reformar i 
afegir els següents aspectes: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=2590


 
. Concretar millor els deures de les persones propietàries o posseïdores dels animals quan 
aquests es trobin en espais públics, regulada en l’article 9. 
. Adequar a la normativa sectorial vigent les obligacions recollides en l’article 18 de l’Ordenança 
envers la identificació censal dels animals. 
. Incorporar l’obligació de la identificació genètica dels animals, que és una mesura que s’està 
adoptant amb èxit per bastants ajuntaments en els darrers temps. 
. Sancionar  d’una manera més eficaç i eficient les infraccions més comunes comeses per les 
persones titulars o posseïdores dels animals de companyia, que suposen comportaments 
incívics i afecten negativament l’ús general de la via i dels espais públics, com ara no recollir 
les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques, llocs i espais públics en 
general; deixar que els animals orinin en els parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis; 
i la circulació de gossos per les vies públiques, llocs i espais públics en general, sense complir 
les obligacions de vigilància i seguretat. 
D’acord amb els objectius descrits, l’instrument més adequat per garantir la consecució dels 
principis de necessitat i eficàcia no pot ser altre que una modificació de la vigent  Ordenança 
municipal de tinença, protecció i convivència d’animals. 
II.- Per decret de l’alcaldia núm. 480/2018, de 20 de març es va iniciar l’expedient per a la 
redacció de la modificació de l’Ordenança municipal de tinença, protecció i convivència 
d’animals. 
III.- La comissió d’estudi per a la redacció d’aquesta modificació de l’Ordenança es va reunir el 
dia 3 d’abril de 2018.  
IV.- La tramitació de l’aprovació d’aquesta modificació de l’Ordenança 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.  
V.- A l’expedient figura l’informe favorable del secretari de la Corporació de data 31 de maig de 
2018. 
VI.- 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 la modificació de l’Ordenança municipal de tinença, protecció i 
convivència d’animals, de conformitat amb el text que figura a l’expedient. 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de la modificació de 
l’Ordenança aprovada 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.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment dintre del 
termini d’informació pública, la modificació de l’Ordenança que ara s’aprova inicialment restarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Quart.- Publicar el text de la modificació de l’Ordenança aprovada inicialment en el Portal de la 
Transparència de l’Ajuntament de Martorell. 
 
A) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE MAIG DE 2018. 
 

http://www.martorell.cat/


 
Intervencions: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=6194 
 

HASH del video:”JoEu8YxzjzWEcmMtr4myqx3LrmqgbwWKBC17XSR/4bo=" inicio en: 01:43:14 
 
Es dóna compte. 
 
6. DONAR COMPTE DELS CANVIS EN EL CARTIPÀS MUNICIPAL RELATIUS AL GRUP 
MUNICIPAL MOVEM MARTORELL-ENTESA (EXP. 70/2018). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=6413 
 

HASH del video:”JoEu8YxzjzWEcmMtr4myqx3LrmqgbwWKBC17XSR/4bo=" inicio en: 01:46:53 

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

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=6458 
 

HASH del video:”JoEu8YxzjzWEcmMtr4myqx3LrmqgbwWKBC17XSR/4bo=" inicio en: 1:47:38 
 
8. PREGUNTES. 
 
Intervencions: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=6990 
 

HASH del video:”JoEu8YxzjzWEcmMtr4myqx3LrmqgbwWKBC17XSR/4bo=" inicio en: 1:56:30 

 
9.PRECS. 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018061801?ts=12802 
 

HASH del video:”JoEu8YxzjzWEcmMtr4myqx3LrmqgbwWKBC17XSR/4bo=" inicio en: 03:33:22 

 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 23:34 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE.  
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