
 
7/2018. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 16 DE JULIOL DE 2018. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 16 de juliol de 2018, essent les 20:02 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 18 DE JUNY DE 2018. 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=58 
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Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 18 de juny de 
2018 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
DICTAMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA, 
D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM NTERIOR. 
 
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 REMODELACIÓ DELS ACABATS INTERIORS DE LA 
BIBLIOTECA-SALA D’AUDIOVISUALS I LOCAL DE MANTENIMENT DE L’INSTITUT JOAN 
ORÓ, SITUAT A L’AV. FÈLIX DURAN I CAÑAMERAS, NÚM. 7 DE MARTORELL. (EXP. 
2347/2018). 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=58


 
 
Intervencions: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=73 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
  
I.- En data 5 de juny de 2018 (número 2018-E-RC-5998 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 remodelació dels acabats interiors de la biblioteca-sala 
d’audiovisuals i local de manteniment de l’Institut Joan Oró, situat a l’av. Fèlix Duran i 
Cañameras, 7, que es tramiten amb el número d’expedient de llicència urbanística 41/18-OM – 
G2231/2018. 
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 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, de remodelació dels acabats interiors de la biblioteca-sala 
d’audiovisuals i local de manteniment de l’Institut Joan Oró, situat a l’av. Fèlix Duran i 
Canyameres, 7, que es tramiten amb el número d’expedient de llicència urbanística 41/18-OM 
– G2231/2018. 
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. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESTABLIMENT DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA, AIXÍ COM 
DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA RESPECTIVA ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA. (EXP. 2611/2018). 
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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, Josep Casasayas i Puig, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i 
Herrera, Albert Fernández Claramunt, 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 i Sergio Rodríguez Márquez. 
- 4 abstencions dels senyors/es Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos i Antonio Carvajal Jiménez. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la imposició 
des tributs propis, així com de l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals reguladores. 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 
la seva aplicació. 
Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de 
normes amb rang reglamentari, i en compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques -LPACAP-, 
amb caràcter previ a l'elaboració de l'Ordenança, s'ha substanciat una consulta pública prèvia 
per demanar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que 
potencialment es puguin veure afectats pel mateix. Durant la consulta pública prèvia no s'ha 
presentat cap opinió. 
S’ha verificat que, en relació a la taxa que es vol establir, l’import de la recaptació estimada no 
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme 
al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
Aquest expedient ha estat fiscalitzat per la Intervenció municipal i consta el preceptiu informe 
tècnic econòmic. 
De conformitat amb l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, correspon al ple l’aprovació de les ordenances. 
Per tot el que s’exposa, el Ple adopta els següents acords: 
Primer.-  Aprovar amb caràcter provisional l'establiment de la taxa per la prestació de serveis 
relacionats amb els animals de companyia.  
Segon.-  Aprovar provisionalment l'ordenança fiscal corresponent, el text de la qual es transcriu 
tot seguit: 
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA  
Article 1r. Fonament legal. 
De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Martorell estableix la taxa per la prestació 
de serveis relacionats amb els animals de companyia. 
Article 2n. Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis següents: 
a) Recollida de la via pública, lliurament de gossos gats o fures al centre de recollida d'animals 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=695


 
abandonats i/o perduts i estada a aquest centre el primer dia.  
b) Estada de gossos, gats o fures al centre de recollida d'animals abandonats o perduts durant 
el segon i el tercer dia.  
c) Estada de gossos, gats o fures al centre de recollida d’animals abandonats i/o perduts a 
partir del quart dia. 
d) Anàlisi de l’ADN per inscriure al cens municipal els gossos de persones residents al municipi 
(no inclou l’extracció de mostres per part d’un veterinari col·legiat) i entrega de placa 
identificativa. 
e) Anàlisi de l’ADN de les deposicions de gossos a la via pública no recollides per obertura 
d’expedient sancionador. 
Article 3r. Subjectes passius. 
Són subjectes passius d'aquesta taxa els propietaris o posseïdors dels gossos, gats o fures, 
d'acord amb la normativa vigent. 
Article 4t.- Responsables i successors. 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
Article 5è.- Exempcions 
En el cas d’anàlisi de l’ADN per inscriure al cens municipal els gossos de persones residents al 
municipi i entrega de placa identificativa, les persones que siguin posseïdores o propietàries de 
gossos d’assistència en els termes que estableix l’article 3 de la Llei 19/2009, del 26 de 
novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència. 
Article 6è. Quota tributària. 
Les quanties de la taxa regulada en aquesta ordenança són les següents: 
  

Supòsit  Quota 
1r. Recollida de la via pública, lliurament de gossos gats o fures al 
centre de recollida d'animals abandonats i/o perduts i estada a 
aquest centre el primer dia. 

60,00 € 

2n. Estada de gossos, gats o fures al centre de recollida d'animals 
abandonats o perduts durant el segon i el tercer dia. 

6,00 € per dia 

3r. Estada de gossos, gats o fures al centre de recollida d’animals 
abandonats i/o perduts a partir del quart dia. 

12,00 € per dia 

4rt. Anàlisi de l’ADN per inscriure al cens municipal els gossos de 
persones residents al municipi (no inclou l’extracció de mostres per 
part d’un veterinari col·legiat) i entrega de placa identificativa. 

35 € 

5è. Anàlisi de l’ADN de les deposicions de gossos a la via pública no 
recollides per obertura d’expedient sancionador. 

90,00 € 

  
Article 7è. Acreditació. 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en que es sol·licita que s’iniciï 
l’actuació o l’expedient, o bé des de que s’iniciï la prestació del servei corresponent. 
Article 8è. Normes de gestió de la taxa.  
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment de sol·licitud de tramitació 
de l’expedient. En el cas que aquella sol·licitud no existís o que aquesta no fos expressa 
s’exigirà en règim de liquidació. 
Article 9è.- Infraccions i sancions 
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària. 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 



 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
Disposició final 
La present Ordenança fiscal, llevat dels supòsits 4rt i 5è. de l’aticle 6è,. aprovada 
provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia ...... de........ de ................ i 
que ha quedat definitivament aprovada en data ......de....... de..............., regirà des de l’endemà 
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la 
seva modificació o derogació expressa. 
Els supòsits 4rt i 5è de l’article 6è. seran aplicables un cop transcorregut un any des de 
l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança municipal de tinença, protecció i 
convivència d’animals. 
Tercer.- Exposar al públic l’acord precedent, mitjançant anunci inserit als taulers d'edictes de 
l’Ajuntament de Martorell i de la plana web www.martorell.cat, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i a un diari dels de major difusió de la província, durant trenta dies hàbils a 
comptar des del següent al de la darrera de les publicacions. En aquest termini les persones 
interessades poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut  el període d’exposició pública sense haver-se formulat reclamacions, l’acord 
d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un nou acord plenari. 
Quart.- En cas de no haver-se produït reclamacions, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona l'acord definitiu i el text íntegre de les ordenances.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT. 
 
4. PROPOSTA SOBRE LA SOL.LICITUD DE PRÒRROGA PER A L'EXERCICI 2019 DEL 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DELS 
CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP) A 
MARTORELL.(EXP. 2956/2016).  
 
Intervencions: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=2160 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
I. En data 12 de juny de 2018 es va signar la pròrroga del conveni de col∙laboració 
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Martorell per a la prestació dels Serveis dels Centres de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a Martorell per a l’any 2018. 
II. D'acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, en la qual s'establia la supressió de l'lnstitut Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS), i el Decret 130/2014, de 30 de setembre, de modificació del Decret 332/2011, 
de 3 de maig de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, la Secretaria 
d’inclusió Social i de Promoció de I'Autonomia Personal (SISPAP), del Departament de 
Benestar Social i Família, es subrogava en tots els drets i obligacions de I'ICASS. L’article 6 del 
Decret 86/2016, de 19 de gener, estableix que la Direcció General de Protecció Social 
assumeix les funcions de l’anterior Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia 
Personal. 

http://www.martorell.cat/
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=2160


 
III. El pacte primer de la prorroga esmentada estableix la vigència d’aquest fins el 31 de 
desembre de 2017. Per tal d’adaptar el període de vigència del conveni a les prescripcions de 
la Llei 40/2015, es modifica la vigència en la present pròrroga i estableix com a màxim fins a 31 
de desembre de 2021. 
IV. L’Ajuntament de Martorell creu convenient i necessari per al manteniment del centre la 
subscripció de l’esmentada pròrroga del conveni. 
V. D’acord amb l’escrit de la Direcció General de Protecció Social cal un acord de Ple per tal de 
sol∙licitar dita pròrroga. 
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Sol∙licitar per a l’any 2019 la pròrroga del conveni de col∙laboració interadministrativa 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Martorell per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament 
infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell.  
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària per a 
l’efectivitat del present acord. 
Tercer.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, així com als departaments d’intervenció i comunicació de 
l’Ajuntament. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE JUNY DE 
2018. 
 
Intervencions: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=2441 
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Es dóna compte. 
 
6.- 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.2018071601?ts=2463 
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Es dóna compte. 
 
7.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2017, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA SITUACIÓ, 
CORRESPONENTS AL 2N TRIMESTRE DE 2018.(EXP. 1321/2018). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=2628 
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Es dóna compte. 
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8.- 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:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=2839 
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Es dóna compte. 
 
 
 
9. INTERPEL·LACIONS. 
 
No n’hi ha. 
 
 
10. PREGUNTES. 
 
Intervencions: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=2860 
 
 

HASH del video:”0f1+v5sphq1Ih5zwh9/SQLT0JoXmfU5WAsljJJHG5C8=" inicio en: 0:47:40 
 
11.PRECS. 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=10091 
 
 

HASH del video:”0f1+v5sphq1Ih5zwh9/SQLT0JoXmfU5WAsljJJHG5C8=" inicio en: 2:48:11 
 

== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 23:10 hores, 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.2018071601?ts=2839
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=2860
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018071601?ts=10091
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