
 
8/2018. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE 
2018. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 17 de setembre de 2018, essent les 20:03 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 de la Corporació el senyor: 
-Jaume Tramunt i Monsonet  
 
A) PART RESOLUTIVA 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA:  DE 16 DE JULIOL DE 2018. 
 
Intervencions:  
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=1   
 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de juliol 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 D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017 8 EXP. 1840/2018). 
 
Intervencions:  
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=27 

 
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 
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Herrera, Albert Fernández Claramunt, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus, Sergi 
Corral i Barón. 
- 5 vots en contra dels senyors/es José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción 
Moreno López, Àngels Cardona Quintana i Sergio Rodríguez Márquez. 
- 5 abstencions dels senyors/a Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez i Vicente Casal Carriedo. 
 
El compte general mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i 
de l’execució del pressupost, és a dir, que reflecteix la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. La seva aprovació és un acte essencial per a la 
fiscalització del mateix pels òrgans de control extern. Aquesta aprovació no requereix la 
conformitat amb les actuacions reflectides en el compte, ni genera responsabilitat per raó de les 
mateixes. 
El compte general de l’Ajuntament de Martorell corresponent a l’exercici 2017 està integrat pels 
comptes anuals del propi Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell i de l’entitat mercantil Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal SLU. 
Aquest compte va ser dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en 
sessió duta a terme el dia 30 de juliol de 2018. L’anunci de la seva exposició  va ser publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 1 d’agost de 2018 i en els taulers d’edictes 
físic i electrònic de la Corporació a partir de la mateixa data. 
D’acord amb l’establert en l’article 212.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i  l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s’aprova el model normal d’Instrucció de 
comptabilitat per a l’administració local (ICAL), aquests comptes han estat exposats al públic 
durant un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els interessats poden 
presentar reclamacions, reparaments o observacions.  Aquestes reclamacions, reparaments o 
observacions han de ser examinats per la Comissió Especial de Comptes i, practicades les 
comprovacions que consideri necessàries, emetrà nou informe. 
En el termini concedit a l’efecte es van presentat reclamacions i observacions per part de: 
- El senyor José Simón Cabrera, en representació de l’Agrupació Municipal de Martorell 
de Movem Martorell-Entesa, mitjançant escrit amb núm. del registre d’entrada 2018-E-RE-624, 
de data 04/09/2018. 
- El senyor Lluís Tomàs Moreno, regidor de l’Ajuntament de Martorell i portaveu del grup 
municipal PSC, mitjançant escrit amb núm. del registre d’entrada 2018-E-RC-9237, de data  de 
data 05/09/2018. 
Les reclamacions i observacions presentades no tenen per objecte qüestionar el contingut del 
compte general, el qual no té altre finalitat  que posar de manifest la gestió realitzada en els 
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, sinó que les reclamacions i 
observacions presentades esmenten qüestions que deriven del contingut dels comptes.  
La interventora accidental ha emès informe sobre les reclamacions i observacions formulades, 
que figura a l’expedient i a continuació es transcriu: 
“Informe sobre les reclamacions, objeccions i observacions formulades envers el 
Compte General de l’Ajuntament de Martorell corresponent a l’exercici 2017: 
A.- Escrit presentat pel senyor José Simón Cabrera, en representació de l’Agrupació 
Municipal de Martorell de Movem Martorell-Entesa (núm. del registre d’entrada electrònic 
624, de data 04/09/2018). 
En l’escrit presentat pel senyor Simón s’afirma que s’ha incomplert la normativa en matèria de 
contractes del sector públic, i es relacionen els proveïdors de l’Ajuntament i del Patronat que 
han facturat per un import superior al contractat, els proveïdors del Patronat que han facturat 
per un import superior a 18.150,00 € sense contracte vigent o formalitzat en 2017 i els 
proveïdors de l’Ajuntament que han facturat per un import superior a 18.150,00 €, en el cas de 
serveis, i 48.400,00 €, en el cas d’obres, sense contracte vigent o formalitzat en 2017.  
No obstant, l’escrit esmentat no conté cap reclamació pròpiament dita, perquè quan una 
persona formula una reclamació contra un acte administratiu o contra una disposició general –
com és el Compte General d’una entitat local- ha d’especificar i concretar si l’acte administratiu 



 
o la disposició general, objecte de la reclamació, s’ha d’anul·lar o modificar totalment o 
parcialment. 
Conclusió: s’ha de desestimar l’escrit analitzat perquè no conté cap reclamació 
pròpiament dita. 
B.- Escrit presentat pel senyor Lluís Tomàs Moreno, regidor de l’Ajuntament de Martorell 
i portaveu del grup municipal PSC-CP Martorell (núm. del registre d’entrada 9237, de data 
05/09/2018). 
Reclamació 1 
Com sap el reclamant, i tal com s’explica sobradament en l’informe d’intervenció al compte 
general de 2017, fins que no es va realitzar el tancament informàtic pels serveis de 
comptabilitat de la Diputació de Barcelona, no s’han manifestat alguns matisos que amb el 
tancament manual realitzat per confeccionar la liquidació del pressupost va ser impossible de 
detectar, els quals han donat lloc a uns petits canvis en el Romanent de tresoreria i el  
Resultat  pressupostari de l’Ajuntament, aprovats per decret de l’alcaldia núm. 403/2018, de 2 
de març i del qual se’n va donar compte al Ple celebrat el dia 19 del mateix mes.  
No s’ha confeccionat cap decret per la rectificació dels canvis en el romanent de tresoreria i el 
resultat pressupostari de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2017, ja 
que aquest venen detallats en la documentació del compte general que es presenta al Ple per a 
la seva aprovació definitiva. 
Aquets resultats de la liquidació del pressupost de 2017 ja van ser comunicats, tal i com indica 
la normativa, dins el seu termini legal als estaments oficials (sindicatura de comptes a 
mitjançant EACAT i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), i de la mateixa manera 
un cop sigui aprovat definitivament el Compte general  de 2017 serà tramès de la mateixa 
manera que la liquidació del pressupost a la Sindicatura de comptes i a l’administració de 
l’estat. 
La informació integrant del Compte General ha de ser veraç i aquest ha de reflectir la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del 
pressupost de l’entitat local. Com el Compte General de l’Ajuntament de Martorell corresponent 
a l’exercici 2017 reuneix tots aquests requisits, és plenament ajustat a la normativa aplicable, 
sense perjudici de què els membres de la Comissió Especial de Comptes puguin criticar o 
censurar, legítimament, les actuacions de qualsevol mena recollides en el Compte General.  
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació primera. 
Reclamació 2 
Pel que fa a les execucions pressupostàries d’algunes partides del capítol VI, aquestes figuren 
al pressupost de 2017 com procedents d’altres exercicis per ser d’incorporació obligatòria en 
tenir finançament afectat, saldos que un cop verificats si són sobrants es procedirà al seu 
ajustament corresponent. 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació segona. 
Reclamació 3  
Pel que fa a les previsions de diferents partides dels pressupostos de l’Ajuntament i del 
Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell, es tracta d’una crítica, molt 
legítima i respectable, envers la gestió pressupostària d’aquest ens local, basada en motius 
d’oportunitat, no de legalitat, que en cap cas invalida el Compte General. 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació tercera. 
Reclamació 4 
La necessitat de regularitzar el contracte de gestió del servei de recollida d’escombraries i de 
neteja viària és una qüestió aliena a l’expedient tramitat per a l’aprovació del Compte General 
de l’exercici 2017. 
Les regles 49, apartat 4, i 50, apartat 2, de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre 
assenyalen: 
“49.4. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por 
los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas 
en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.” 
50.2. Los cuentadantes a que se refiere el apartado anterior son responsables de la 
información contable, es decir, de suministrar información veraz y de que las cuentas anuales 



 
reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico 
patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable. 
A los cuentadantes les corresponde rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato 
siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de enviarse 
al órgano u órganos de control externo.” 
Les regles transcrites deixen molt clar el següent: 
1r. L’aprovació del compte general no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi 
reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó d’aquestes. Per tant, els regidors o les regidores 
que formen part de la Comissió Especial de Comptes poden no estar d’acord amb les 
actuacions de qualsevol tipus recollides en el Compte General (per exemple, en matèria de 
contractació), la qual cosa no els impedeix aprovar-lo, sense que es generi responsabilitat per 
raó d’aquestes actuacions.  
2n. La informació integrant del Compte General ha de ser veraç i aquest ha de reflectir la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de 
l’execució del pressupost de l’entitat local. Com el Compte General de l’Ajuntament de Martorell 
corresponent a l’exercici 2017 reuneix tots aquests requisits, és plenament ajustat a la 
normativa aplicable, sense perjudici de què els membres de la Comissió Especial de Comptes 
puguin criticar o censurar, legítimament, les actuacions de qualsevol mena recollides en el 
Compte General.  
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació quarta.” 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Desestimar íntegrament les observacions presentades al compte general de l’exercici 
2017 pel senyor José Simón Cabrera, en representació de l’Agrupació Municipal de Martorell 
de Movem Martorell-Entesa, mitjançant escrit amb núm. del registre d’entrada electrònic 624 de 
data 04/09/2018. 
Segon.- Desestimar íntegrament les  reclamacions presentades al compte general de l’exercici 
2017 pel senyor Lluís Tomàs Moreno, regidor de l’Ajuntament de Martorell i portaveu del grup 
municipal PSC-CP, mitjançant escrit amb núm. del registre d’entrada número 9237 de data 
05/09/2018.   
Tercer.- Aprovar definitivament el compte general de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de 
Martorell, integrat pels comptes del propi Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell i de l’entitat mercantil Martorell Gestió del Sòl Empresa 
Municipal SLU. 
Quart.- Notificar aquest acord a les persones al·legants.  
Cinquè.- Trametre el compte general a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a les 
administracions estatal i autonòmica, en compliment de la normativa aplicable. 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT. 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES ENVERS EL 
REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ AMB AUTOBUSOS DEL 
MUNICIPI DE MARTORELL, AIXÍ COM D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’AQUEST 
REGLAMENT (EXP. 216/2018). 
 
Intervencions:  
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=4194 
 
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, 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=4194


 
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. 
 
Fets 
1r. En sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament tinguda el dia 21 de maig de 2018 es va 
adoptar 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.] 
2n. L’expedient i el text del Reglament es van exposar al públic durant el termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anunci inserit als taulers d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i de la seu 
electrònica de data 29-05-2018, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona del dia 29-05-
2018, al diari “El Periódico” de data 29-05-2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 7630 del dia 30-05-2018.  
Simultàniament al tràmit d’informació pública, mitjançant notificació practicada el dia 25 de juny 
de 2018, es va conferir 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 pogués examinar l’expedient i, si s’escau, formular al·legacions, 
reclamacions o suggeriments. 
3r. Dintre del termini d’audiència i d’exposició al públic, que va finalitzar el dia 6 d’agost de 
2018, es van presentar al·legacions, reclamacions i suggeriments per part de Soler i Sauret, 
S.A., mitjançant escrit amb RE núm. 508, de data 9 de juliol de 2018. 
Fonaments de dret 
I.- El secretari de la Corporació, tal com consta a l’expedient, ha emès l’informe sobre les 
al·legacions, les reclamacions i els suggeriments, que a continuació es transcriu: 
[Informe sobre l’escrit d’al·legacions, reclamacions i suggeriments envers el Reglament 
del servei de transport col·lectiu urbà amb autobusos del municipi de Martorell, formulat 
per Soler i Sauret, S.A. (escrit amb núm. RE 508, de data 9 de juliol de 2018). 
1a. al·legació. Article 2, apartat 3. 
El redactat del precepte és ben clar: els infants menors de 12 anys han de viatjar acompanyats 
d’una persona adulta que se’n faci càrrec. Per tant, aquesta obligació és aplicable tant si es 
tracta d’una sola persona menor de 12 anys o de vàries, havent-ne prou en tots dos casos amb 
què una persona adulta es faci càrrec de l’infant o dels infants. 
Com els menors de 12 anys no poden viatjar sense anar acompanyats d’una persona adulta, 
és clar que no poden pujar a l’autobús si van sols. De la mateixa manera que no pot viatjar en 
l’autobús una persona que no porti un títol de transport o un bitllet vàlid, tampoc ho pot fer una 
persona menor de 12 anys que vagi sola.  
Conclusió: es proposa desestimar aquesta al·legació. 
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2a. al·legació. Article 4, apartat 4. 
El precepte impugnat no és, en cap cas, incompatible amb l’apartat 5 del mateix article, perquè 
aquest darrer apartat complementa l’anterior.  
Per altra banda, l’apartat 4 de l’article 4 no imposa al conductor l’obligació de buscar una 
parada alternativa quan la parada fixada no sigui accessible, sinó que només l’imposa el deure 
de facilitar la recollida d’aquells usuaris que pugui identificar com a persones amb discapacitat, 
en especial quan no pugui parar davant de la marquesina o pal de parada (no es diu quan el 
punt de parada no sigui accessible, sinó que es parla de no poder parar davant de la 
marquesina o pal de parada). 
Conclusió: es proposa desestimar aquesta al·legació. 
3a. al·legació. Article 4, apartat 7, paràgraf tercer. 
Té raó l’empresa al·legant en què el nombre de cadires que es poden col·locar a la plataforma 
del vehicle depèn del que determini la fitxa tècnica del vehicle.  
Conclusió: es proposa estimar aquesta al·legació i redactar l’article 4, apartat 7, paràgraf 
tercer, de la següent forma: 
[Amb caràcter general, només es permetrà la permanència del nombre de cadires de rodes que 
permeti la fitxa tècnica del vehicle]. 
4a. al·legació. Article 4, apartat 7, paràgraf cinquè. 
També té raó l’empresa reclamant en què, com als vehicles no hi ha cap espai destinat 
específicament a elements auxiliars o de suport a les persones amb mobilitat reduïda, és 
responsabilitat de les persones usuàries d’aquests elements la seva subjecció adequada durant 
el trasllat i evitar que molestin a la resta de viatgers. 
Conclusió: es proposa estimar aquesta al·legació i redactar l’article 4, apartat 7, paràgraf 
cinquè, de la següent forma: 
[Els elements auxiliars o de suport a les persones amb mobilitat reduïda, com ara els 
caminadors, s’han de subjectar adequadament durant el trasllat, essent responsabilitat 
exclusiva de les persones usuàries d’aquests elements la seva correcta subjecció i l’evitació de 
molèsties a la resta dels viatgers.] 
5a. al·legació. Article 5, lletra h). 
És veritat, com afirma l’empresa reclamant, que el personal de conducció, per òbvies raons de 
seguretat, no pot abandonar el lloc de conducció durant el recorregut.  
Conclusió: es proposa estimar aquesta al·legació i redactar la lletra h) de l’article 5 de la 
següent forma: 
[h) Rebre l’ajut del conductor per pujar i baixar del vehicle en el cas que pateixin alguna 
dificultat, tant física, com mental, per al desenvolupament normal de la seva activitat. L’ajut del 
conductor es limitarà a fer la maniobra necessària per tal de facilitar l’accés al vehicle 
mitjançant la rampa o el kneeling]. 
Aquest és l’informe que s’emet llevat de qualsevol altre millor fonamentat en dret. No obstant, la 
Corporació acordarà el que estimi pertinent.] 
II.- La competència orgànica per a l’aprovació definitiva 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.- Estimar les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments relatives a l’article 4, 
apartat 7, paràgraf tercer, a l’article 4, apartat 7, paràgraf cinquè i a l’article 5, lletra h), 
formulades per part de Soler i Sauret, S.A., mitjançant escrit amb RE núm. 508, de data 9 de 
juliol de 2018, envers l’aprovació inicial del Reglament del servei de transport col·lectiu urbà 
amb autobusos del municipi de Martorell. 
Segon.- Desestimar les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments relatives a l’article 2, 
apartat 3 i a l’article 4, apartat 4, formulades per part de Soler i Sauret, S.A., mitjançant escrit 
amb RE núm. 508, de data 9 de juliol de 2018, envers l’aprovació inicial del Reglament del 
servei de transport col·lectiu urbà amb autobusos del municipi de Martorell. 



 
Tercer.- Aprovar definitivament Reglament del servei de transport col·lectiu urbà amb 
autobusos del municipi de Martorell, de conformitat amb el text que figura a l’expedient, el qual 
incorpora els preceptes modificats en virtut de les al·legacions, les reclamacions i els 
suggeriments estimats, que són els que tot seguit es transcriuen: 
Article 4, apartat 7, paràgraf tercer: 
Amb caràcter general, només es permetrà la permanència del nombre de cadires de rodes que 
permeti la fitxa tècnica del vehicle. 
Article 4, apartat 7, paràgraf cinquè: 
Els elements auxiliars o de suport a les persones amb mobilitat reduïda, com ara els 
caminadors, s’han de subjectar adequadament durant el trasllat, essent responsabilitat 
exclusiva de les persones usuàries d’aquests elements la seva correcta subjecció i l’evitació de 
molèsties a la resta dels viatgers. 
Article 5, lletra h): 
h) Rebre l’ajut del conductor per pujar i baixar del vehicle en el cas que pateixin alguna 
dificultat, tant física, com mental, per al desenvolupament normal de la seva activitat. L’ajut del 
conductor es limitarà a fer la maniobra necessària per tal de facilitar l’accés al vehicle 
mitjançant la rampa o el kneeling. 
Quart.- Publicar el text íntegre del Reglament aprovat definitivament en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona, en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Martorell i en el 
tauler d’edictes físic i electrònic de la Corporació. També caldrà anunciar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat 
íntegrament el text. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Soler i Sauret, S.A. i a l’àrea de territori i sostenibilitat 
d’aquest Ajuntament. 
 
DICTAMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES 
PERSONES. 
 
4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1292/2018, DE 26 
DE JULIOL, MITJANÇANT EL QUAL ES VA SOL·LICITAR UN NOU CONVENI PER AL 
CDIAP PER A L’ANY 2019 (EXP. 2956/2016). 
 
Intervencions: 
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=4661 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Per decret de l’alcaldia núm. 1292/2018, de 26 de juliol, es va dictar la resolució que a 
continuació es transcriu 

[DECRET 
Identificació de l’expedient: Expedient núm. 2956/2016, conveni CDIAP. 
I.- Per acord adoptat en sessió plenària tinguda el dia 16 de juliol de 2018 es va 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. Aquest acord fou notificat al Departament interessat el dia 20 de juliol de 2018. 
II.- En data 25 de juliol de 2018 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya va requerir al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones 
de Martorell perquè enviés el més aviat possible a l’atenció del Servei de Recursos Aliens la 
sol·licitud d’un nou conveni. Aquest requeriment es fonamenta en els següents motius: 
[En relació amb la prestació del servei d’atenció precoç per a l’any 2019, tot i que per error us 
van informar que iniciàvem les gestions per a la tramitació de la pròrroga del conveni 
interadministratiu, hem de procedir a tramitar un nou conveni. 
L’aplicació de l’article 49 en concordança amb la disposició addicional vuitena de la Llei 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=4661


 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, limita la possibilitat de prorrogar els 
convenis a 4 exercicis i per tant la darrera pròrroga permesa del vostre conveni que va 
començar a tenir efectes en l’exercici 2014 és fins el 31 de desembre de 2018. 
En aquest sentit, cal un Acord del Ple sol·licitant l’esmentat conveni.* 
III.- No obstant, durant el proper mes d’agost no es celebra cap sessió plenària ordinària (per 
decret de l’alcaldia núm. 1093/2018, de 28 de juny, es va suspendre la celebració de la sessió 
plenària ordinària corresponent al mes d’agost d’enguany) i la propera sessió ordinària no 
tindrà lloc fins el dia 17 de setembre de 2018. Per tant, cal sol·licitar la tramitació d’un nou 
conveni per decret de l’alcaldia, que s’haurà de sotmetre a la ratificació del ple en la propera 
sessió que celebri. En conseqüència, 

HE RESOLT 
Primer.- Sol·licitar per a l’any 2019 un nou 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.- Notificar aquesta a resolució al Servei de Recursos Aliens del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del ple en la propera sessió que celebri.] 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Ratificar el decret de l’alcaldia núm. 1292/2018, de 26 de juliol, mitjançant el qual es 
va sol·licitar per a l’any 2019 un nou 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.- Desistir de la sol·licitud de pròrroga per a l’any 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, que es va aprovar per acord 
plenari adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 16 de juliol de 2018. 
Tercer.- Notificar aquest acord al Servei de Recursos Aliens del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSITCA  (EXP. 2880/2018). 
 
Intervencions: 
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=5337 
 
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. 
 
Fets 
El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar la creació del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i els seus Estatuts en les sessions del 3 i de l'11 d'octubre de 1988. El 15 de 
desembre de 1988 va tenir lloc l'acte de constitució del Consorci. L'Ordre del conseller de 
Cultura de 28 de febrer de 1989 va donar publicitat a la creació del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Els Estatuts del Consorci van ser modificats per l'Acord 
GOV/133/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de determinats 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=5337


 
consorcis participats per l'Administració de la Generalitat a través del Departament de Cultura, 
que va adaptar-los a les darreres modificacions legals sobre règim dels consorcis. 
El Consorci per a la Normalització Lingüística està integrat per 136 entitats: l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments (entre d’altres, l’Ajuntament de Martorell), 37 consells 
comarcals i la Diputació de Girona. 
El Consorci per a la Normalització Lingüística té per objecte fomentar el coneixement, l'ús i la 
divulgació de la llengua catalana. Les seves finalitats són estendre el coneixement de la llengua 
catalana en l'àmbit de l'ensenyament no reglat, fomentar l'ús del català en tots els àmbits de la 
societat al territori i contribuir a la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres 
organismes i entitats. 
Les novetats més rellevants dels nous estatuts responen, en primer lloc, a l'adaptació al règim 
jurídic dels consorcis i dels òrgans col·legiats que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic. Per donar compliment al contingut mínim exigit per l'article 124 
de la Llei esmentada, es regulen àmpliament les aportacions dels seus membres i s'hi inclouen 
clàusules que limiten les activitats del consorci si les entitats consorciades incompleixen els 
compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus, així com fórmules tendents a assegurar 
les quantitats compromeses per les entitats consorciades amb caràcter previ a la realització de 
les activitats pressupostades. Es preveu que l'aportació econòmica de la Generalitat s'ampliï 
progressivament fins a assolir l'import equivalent al cost del capítol 1 del personal estructural 
del Consorci. 
En segon lloc, pel que fa a les funcions dels òrgans de govern del Consorci, s'han reduït les 
funcions del Ple a favor del Consell d'Administració, per millorar el funcionament de l'entitat, 
atesa la composició tan multitudinària del Ple, en què són representats els 136 ens consorciats. 
També s'han ampliat les competències de la Presidència del Consorci i s'han modificat les 
funcions de la Gerència. 
Finalment, es millora la regulació sobre l'organització del consorci, que es fonamenta en els 
serveis centrals i els centres de normalització lingüística. Cada centre de normalització 
lingüística disposa d'una direcció i d'un consell de centre. Es defineixen les funcions dels 
directors o directores dels centres de normalització lingüística, i s'estableix que han de ser 
elegits mitjançant un procediment selectiu, d'acord amb els principis de publicitat, mèrit i 
capacitat. L'Administració de la Generalitat ha de disposar de majoria absoluta de vots als 
consells de centre, tot i que la Presidència s'elegeix entre les persones representants 
nomenades pels ens locals que tenen un major percentatge de participació en el Consorci. 
S'ha optat per aprovar un nou text estatutari, que incorpori les modificacions esmentades, per 
seguretat jurídica. 
El 6 de juliol de 2017, el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística va aprovar la 
proposta de nous Estatuts d'aquesta entitat. 
Per acord del Govern de la Generalitat de catalunya GOV/43/2018, de 10 de juliol, publicat en 
el DOGC núm. 7662, de data 12 de juliol de 2018, es van aprovar els nous estatuts de 
l’esmentat Consorci; el qual va sol·licitar a l’Ajuntament de Martorell (mitjançant escrit amb RC 
8215 de 30/07/2018) que, d’acord amb l’article 25.1 dels esmentats estatuts, els ratifiqués per 
acord del seu òrgan competent. 
Fonaments de dret 
I.- Examinat el text dels nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, s’ha de 
manifestar que s’ajusten al que disposen els preceptes aplicables de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 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, de la Llei 26/2010 i de la resta de disposicions legals aplicables als consorcis. 
II.- Segons l’article 313.2 del ROAS, l’acord dels ens locals per modificar els consorcis, així com 
per aprovar i modificar els seus estatuts s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria 
absoluta de membres de la Corporació. 
Al seu torn, l’article 322 del ROAS preveu que la modificació dels estatuts del consorci, amb 
l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions 
i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 



 
De conformitat amb els preceptes esmentats, la tramitació de la ratificació de la 
modificació dels estatuts d’aquest Consorci  ha de ser la següent: 
a) Aprovació inicial que s’ha d’acordar pel ple de l’Ajuntament amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, perquè tal com assenyala l’article 22.2 
p) en relació al núm. 3 del mateix article de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, corresponen al ple amb caràcter indelegable les atribucions per a l’aprovació de 
les quals s’exigeix una majoria especial. 
b) L’expedient s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant 
anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i els taulers d’anuncis físic i electrònic de la Corporació (article 313.3 en relació amb 
l’article 160 del ROAS), per tal que qualsevol persona interessada pugui formular els 
suggeriments i les al·legacions que estimi oportuns. 
c) L’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no es presenta cap al·legació o suggeriment dintre 
del termini d’informació pública, d’acord amb l’article 178.1 c) del Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. En el supòsit que es formulessin al·legacions o suggeriments, el 
ple de l’Ajuntament ha de resoldre’ls i aprovar definitivament la ratificació de la modificació 
estatutària amb el mateix quòrum que l’aprovació inicial.   
En conseqüència, s'informa favorablement la ratificació de la modificació dels estatuts del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, sempre i quan la tramitació s’ajusti al que 
s’assenyala en el punt segon del present informe.  
III.- El secretari de la Corporació va emetre informe favorable en data 30 de juliol de 2018. 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (mitjançant un nou text estatutari), aprovada per acord del Govern de 
la Generalitat de Catalunya GOV/43/2018, de 10 de juliol, publicat en el DOGC núm. 7662, de 
data 12 de juliol de 2018. 
Segon.- Sotmetre aquest acord, juntament amb tot l’expedient administratiu, a informació 
pública pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i els taulers d’anuncis 
físic i electrònic de l’Ajuntament de Martorell. Durant aquest termini qualsevol persona 
interessada pot examinar l’expedient a la secretaria de la Corporació (carrer Mur, 61, 1ª planta, 
de dilluns a divendres no festius, de 8:00 a 14:30 hores), i formular els suggeriments i les 
al·legacions que estimi oportuns. 
Tercer.- Establir que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no es presenta cap al·legació o 
suggeriment dintre del termini d’informació pública, d’acord amb l’article 178.1 c) del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. En el supòsit que es formulessin al·legacions 
o suggeriments, el ple d’aquest Ajuntament ha de resoldre’ls i aprovar definitivament la 
ratificació de la modificació estatutària. 
Quart.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
6. MOCIÓ PER ADHERIR-SE AL MANIFEST, SOL·LICITANT QUE L’ACADÈMIA SUECA 
MODIFIQUI LES SEVES NORMES I ATORGUI A FEDERICO GARCÍA LORCA EL PREMI 
NOBEL DE LITERATURA A TÍTOL PÒSTUM. 
 
Intervencions: 
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=6626 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
El poeta i dramaturg Federico García Lorca va néixer a Fuente Vaqueros el 5 de juny del 1898, 
aquest any es compleix el seu 120è aniversari. Un nombrós grup d’intel·lectuals i artistes ha 
presentat un manifest per demanar a l’Acadèmia Sueca que concedeixi el Premi Nobel de 
Literatura a Federico García Lorca a títol pòstum. 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=6626


 
El nostre Ajuntament, a través d’aquesta moció incorpora la seva signatura a aquesta petició, 
en nom del nostre municipi. Ens adrecem a l’Acadèmia Sueca per tal que estudiï 
la possibilitat d’atorgar el Premi Nobel de Literatura al poeta espanyol Federico García Lorca. 
Sol·licitem respectuosament als acadèmics suecs que modifiquin les normes per les que es 
regeixen els Premis Nobel actualment en no contemplar la concessió a persones difuntes a títol 
pòstum. Demanem que es valori la vida d’una persona extraordinària, que va escriure unes 
obres excepcionals i que va trobar la mort en circumstàncies extraordinàries.  
L’obra de Federico García Lorca conté poesia, teatre i narrativa i ocupa 4316 pàgines. La 
Generació del 27, de la qual va ser integrant el poeta granadí, va formar part d’una època 
daurada de la cultura espanyola, no només en la literatura, sinó amb figures del cinema com 
Luis Buñuel, o de les arts plàstiques com Dalí o Picasso, i que es va veure truncada per la 
guerra i la dictadura franquista. 
A Federico García Lorca el van fusilar la matinada del 18 d’agost del 1936, en el barranc de 
Víznar, junt amb dos banderillers i un mestre d’escola. L’ordre per a la seva execució va partir 
del general Queipo de Llano, que va dir al governador de Granada “dadlecafé, muchocafé”, 
consigna que significava l’ordre d’execució per a les víctimes de la repressió feixista. Va morir 
Lorca a la seva terra de Granada, on havia anat a trobar seguretat i protecció. Van segar la 
vida del poeta més conegut i popular d’Espanya, quan Federico García Lorca tenia poc més de 
38 anys, és a dir, en plena maduresa creativa.  
No hi ha conversa sobre Federico García Lorca que no conclogui amb la seguretat que, d’haver 
viscut, hauria assolit el Premi Nobel de Literatura. Quatre escriptors i poetes als que els va ser 
concedit el Premi Nobel: Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez i 
Pablo Neruda, van fer referència a Federico García Lorca en el seu discurs d’acceptació del 
premi. 
Una gran artista xilena, la Violeta Parra, va dedicar-li aquestes paraules: 
Así el mundo quedó en duelo 
Y estállorando a porfía 
Por Federico García  
Con un dolientepañuelo 
No puedenhallarconsuelo 
Las almas con tal hazaña 
Quéluto para la España  
Quévergüenza en el planeta  
De habermatado un poeta  
Nacido de susentrañas.  
“Un río de sangre”-Violeta Parra  
Federico García Lorca és universal, de totes i de tots. Representa la tolerància, la convivència, 
els valors republicans des del principi. 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Martorell acorda adherir-se al manifest adjunt, sol·licitant 
que l’Acadèmia Sueca modifiqui les seves normes i atorgui a Federico García Lorca el Premi 
Nobel de Literatura a títol pòstum. 
SEGON. El Ple de l’Ajuntament de Martorell farà arribar el contingut d’aquest acord a 
l’embaixada sueca a Madrid, sol·licitant el trasllat en valisa diplomàtica a l’Acadèmia Sueca.  
TERCER. Dels acords que conté la present moció es farà trasllat al Ministeri de Cultura i 
Esport, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al moviment associatiu de la 
ciutat, i a nobelparafederico@gmail.com, http://nobelparafederico.blogspot.com/. 
 
7.  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER ACCEDIR ALS 
HABITATGES AMB PREUS DE LLOGUER JUSTOS I ESTABLES. 
 
Intervenció:  
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=7173 
 

http://nobelparafederico.blogspot.com/
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=7173


 
 
Es retira la moció. 
 
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER A UNA ESCOLA 
INCLUSIVA, MENJADORS INCLUSIUS. 
 
Intervencions: 
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=7871 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el Sistema 
Educatiu Català. 
L’article 50 de la Llei 14/2010  del 27 de maig, estableix que els i les infants i els i les 
adolescent amb discapacitat tenen dret a gaudir d’un sistema educatiu inclusiu en l’etapa de 
l’educació obligatòria amb igualtat d’oportunitats i sense discriminació per raó de la seva 
condició. 
Els ajustaments han de ser garants d’aquest dret i propiciar els suports necessaris per assolir el 
màxim desenvolupament acadèmic, personal i social dels seus ciutadans i les seves 
ciutadanes. 
El decret 160/1996 de 14 de maig encara vigent, pel qual es regula el servei de menjador 
escolar, estableix que el Departament d’Ensenyament ha de garantir la prestació del servei de 
menjador de l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres 
d’Educació Especial.  
Actualment, i després de l’entrada en vigor del decret 150/2017, del 17 d’octubre que fa 
referència a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, tot 
l’alumnat s’escolaritza prioritàriament  en centres ordinaris i d’acord amb el procés d’admissió 
establert. 
Aquest fet suposa que els i les alumnes amb NEE que s’escolaritzen en centres educatius 
ordinaris, per tal de rebre una atenció educativa adequada i garantir l’evolució i millora de les 
seves capacitats hauran de gaudir de mesures de suports addicionals durant la jornada 
escolar, també durant el servei de menjador escolar. 
En conseqüència està clar que la normativa vigent obliga a garantir la prestació del servei de 
menjador a l’alumnat amb NEE escolaritzats en el centres públics d’educació obligatòria i 
garantir que s’adopten mesures de suport addicionals necessàries per fer us del servei de 
manera adient.  
En l’actualitat aquest fet no s’està duent a terme i l’alumnat amb NEE escolaritzat a centres 
educatius ordinaris, estan sent exclosos del servei de menjador donades les seves necessitats 
de suports intensius i d’augment de personal (personal qualificat) que això implica. 
Donat que la legislació vigent farà que els propers cursos augmenti el nombre d’alumnes amb 
NEE als centres d’educació ordinària. 
Donat que la legislació vigent en matèria de menjadors escolars té més de 20 anys d’antiguitat i 
no dóna resposta a les característiques de la realitat de la població actual. 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a: 
a. Dotar de manera immediata els centres amb alumnat de NEE amb els recursos 
necessaris pel seu correcte desenvolupament. 
b. Actualitzar la normativa sobre menjadors escolars tenint en compte les necessitats dels 
i les alumnes amb NEE escolaritzats a centres educatius ordinaris. 
Segon.- Continuar vetllant des de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament perquè cap 
alumne amb NEE no sigui exclòs del servei de menjador de les escoles per les seves 
característiques. 
Tercer.- Traslladar aquests acords a les AMPA del municipi, als Consells Escolars del diferents 
centres educatius, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=7871


 
Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC ) i al Fòrum social del Baix 
Llobregat. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
9. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DELS MESOS DE JULIOL I 
AGOST DE 2018. 
 
Intervencions: 
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=9216 
 
 
Es dóna compte. 
 
10. INTERPEL·LACIONS. 
 
Intervenció: 
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=9230 
 
No n’hi ha. 
 
11. PREGUNTES. 
 
Intervencions: 
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=9232 
 
12.PRECS. 
 
Intervencions: 
 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018091701?lang=ca-ES&ts=15400 
 

 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 00:55 hores, del dia 18 de setembre de 2018, de la qual s’estén la 
present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE.  
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