
 
9/2018. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2018. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 15 d’octubre 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 de la Corporació el senyor: 
-Jaume Tramunt i Monsonet  
 
A) PART RESOLUTIVA 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA:  DE 17 DE SETEMBRE DE 2018. 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=6 
 

HASH del video:”AylXQ2C2eDqCaRS+IpxZsd21NroAEyiRMfLDW4TIYgg=" inicio en: 0:00:06 
 
 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 17 de setembre 
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 FIXACIÓ PER A L’ANY 2019 DE DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS 
D’OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA AL TERME MUNICIPAL DE MARTORELL 
(EXP. 2746/2018). 
  
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=20 
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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/a Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl 
Rozalén Llanos, Antonio Carvajal Jiménez. 
 
 
I.- L’article 1.2.c) de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció estableix: “El nombre de diumenges i festius en què poden 
romandre oberts els establiments comercials és de vuit l’any. Cada ajuntament ha de fixar dos 
festius més per al seu àmbit territorial municipal, que s’han de comunicar d’acord amb el que 
estableixi una ordre de departament competent en matèria de comerç.”  
El precepte transcrit ha estat desenvolupat per l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la 
qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius 
per als anys 2018 i 2019, els articles 1, 5 i 6 de la qual assenyalen: 
“Article 1 
Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al 
públic per als anys 2018 i 2019, d'acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, 
d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 
6568, de 24.2.2014), són els següents: 
(...) 
Per a l’any 2019: 
13 de gener. 
7 de juliol. 
12 d’octubre. 
1,6,8,15,22 de desembre. 
Article 5  
5.1 Als efectes del que preveu l'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, els ajuntaments, amb l'acord 
previ de l'òrgan competent, han de comunicar, mitjançant la plataforma EACAT 
(http://www.idp.eacat.net), davant la Direcció General de Comerç, els dos dies festius 
addicionals d'obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal. Les 
comunicacions preceptives s'han de presentar abans de l'1 de novembre de 2017 per a l'any 
2018 i de l'1 de novembre de 2018 per a l'any 2019. Per determinar les dates d'aquests dos 
dies addicionals els ajuntaments han de tenir en compte el que estableix l'article 1.2.d) de la 
Llei 3/2014. 
5.2 A instàncies del Departament d'Empresa i Coneixement es publicarà al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la llista de les dates addicionals comunicades pels ajuntaments. 
Article 6 
En el supòsit dels municipis els ajuntaments dels quals no hagin presentat la comunicació 
preceptiva a què fa referència l'article 5 anterior dins els terminis previstos, s'entendran com a 
dates escollides i aplicables als seus àmbits territorials respectius el 15 d'agost i el 30 de 
desembre, en el cas de l'any 2018; i el 30 de juny i el 29 de desembre, en el cas de l'any 2019.” 
II.- L’informe emès pel tècnic de comerç, mercats i consum, en data 1-10-2018 diu literalment:  
I.- Atesa la normativa reguladora dels horaris comercials de la Generalitat de Catalunya, a 
través de la ordre EMC/127/2017, de 16 de juny,  on s’estableix el calendari d’obertura dels 
establiments comercials pels anys 2018 i 2019. 
II.-  la regidoria de Promoció Econòmica i Règim interior ha establert els següents contactes per 
mirar de escoltar a les parts implicades en aquests temes els festius: 
Sirena: proposen 1-11 i 29-12 
LIDL: proposen 6-12 i 15-12 
Carrefour : proposen 1-11 i 29-12 
Caprabo: proposen 30-6 i 29-12 



 
La resta de establiments representatius del comerç a Martorell han estat notificats durant el 
mes de juliol i d’agost i fins a la data no han dit res encara. 
Les associacions de botiguers que han contestat: 
Fem Vila; diuen que no afegirien cap dia 
Mercat Municipal: El que vulgui la majoria els està bé. 
Nou Martorell notificats des del dia 20 de setembre; sense resposta 
  
Es per això que escoltats als agents comercials implicats,  proposem els següents canvis: 
1.      Que els dos dies dos festius addicionals en que el comerç  pot obrir en festiu i que son 
potestat de l’ajuntament de Martorell siguin els dies  1-11-2018 ( divendres ) i  el dia 29-12-
2019 ( diumenge) 
2.      Així doncs la proposta de calendari de festius en que pot obrir el comerç a Martorell  pel 
2018 seria el següent: 
13 de gener 
7 de juliol 
12 d’octubre 
1 de Novembre 
1,6,8,15,22,29 de desembre 
En conseqüència, el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Fixar per a l’any 2019 com a dos dies festius addicionals d’obertura comercial 
autoritzada al terme municipal de Martorell els dies 1 de novembre de 2019 (divendres) i 29 de 
desembre de 2019 ( diumenge). 
Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació de Botiguers Fem Vila Associació de comerciants i serveis del nucli 
antic de Martorell, a l’Associació de Botiguers Nou Martorell, a l’Associació de Comerciants del 
Mercat municipal de les Bòbiles, als establiments de Carrefour, Mercadona, Caprabo, LIDL, 
DIA de Martorell, La Sirena i Consum així com al departament d’activitats de l’Ajuntament de 
Martorell. 
Tercer.- Establir que una vegada autoritzat aquest canvi per la Direcció General de Comerç, 
aquest Ajuntament haurà de fer-lo públic adequadament, per tal que els establiments 
comercials situats al seu terme municipal en prenguin coneixement. 
 
3.  PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ  DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 12 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS PER A L’EXERCICI 2019. (EXP. 5001/2017). 
 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=1358 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
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 l’aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=1358


 
ciutadans. 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes al text de l’ordenança fiscal municipal obeeix al 
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
Aquest expedient ha estat fiscalitzat per la Intervenció municipal i consta el preceptiu informe 
tècnic econòmic.  
En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal número 12 
Reguladora de la Taxa pel Servei de Recollida i Eliminació de Residus Sòlids Urbans per a 
l’any 2019:  
A)  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
  
Article 6.Quota tributària  
-       L’apartat 3.e) queda redactat de la següent manera:   
e)    Les sol·licituds de coeficient reductor a que fa referència aquest apartat 3 de l’article 6, 
tindran caràcter pregat i s’aplicaran a instància de part, prèvia sol·licitud de l’interessat davant 
de l’Ajuntament, tot acreditant que es reuneixen els requisits requerits en aquesta ordenança. 
Quan el sol·licitant sigui el arrendatari de l’habitatge, haurà de presentar el corresponent 
contracte de lloguer. S’hauran de presentar les sol·licituds abans del 31 de desembre de 
l’exercici anterior al que hagi de tenir efecte.  
-       S’afegeix un nou apartat 4) que queda redactat com segueix:   
4.    Gaudiran d’una reducció a la quota tributària dels habitatges els contribuents que realitzin 
un mínim de 6 aportacions de residus a la deixalleria Municipal fixa d’acord amb el següent 
quadre: 

Aportacions % Reducció 
6 o més viatges 20% 

No computaran com a aportació les entrades de residus: 
-       Que es poden recollir en els contenidors del carrer, excepte aquells que pel seu volum o 
dimensions tenen el risc de no poder encabir i/o bloquejar els contenidors del carrer.  
-       Provinents de la construcció/demolició (runa). 
-       Que no s’admeten a la deixalleria Municipal fixa: residus barrejats, industrials, sanitaris, 
medicaments caducats (que s’han de portar als punts SIGRE de les farmàcies), explosius, 
radioactius, amb amiant, no identificats, etc. 
Només és computaran un màxim de dues entrades al dia i de dues entrades al mes vinculades 
a un mateix rebut.  
a)    Per gaudir de la reducció prevista en aquest apartat 4, corresponent a les aportacions de 
residus d’habitatges a la deixalleria municipal, els contribuents en el moment d’aportar els 
corresponents residus a la deixalleria hauran de facilitar el rebut de la taxa pel servei de 
recollida i eliminació de residus sòlids urbans al personal de la deixalleria als efectes de 
computar el viatge i vincular-lo al corresponent rebut. Es tindran en compte les aportacions a la 
deixalleria realitzades durant l’any anterior, de l’1 de gener al 31 de desembre. Els seus efectes 
s’iniciaran en l’exercici següent. 
b)    Les reduccions establertes en els apartats 3 i 4 no són acumulables. 
c)    Els titulars del benefici hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament a la data de meritació de la taxa.  
Com a conseqüència de la introducció de l’apartat 4 que s’ha expressat més amunt, els 
anteriors apartats 4, 5, i 6 passaran a ser el 5, 6, i 7, respectivament.  
Segon. 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. 

http://www.martorell.cat/


 
Tercer. 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 modificacions.  
 
DICTAMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES 
PERSONES. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE 
MÚSICA I ARTS, PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXP. 3479/2018). 
  
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=2572 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Antecedents 
La Xarxa d’escoles municipals de música i arts és una agrupació voluntària, sense personalitat 
jurídica pròpia, formada per la Diputació de Barcelona i tots aquells ens locals de la demarcació 
de Barcelona que són titulars d’una escola de música i arts i que s’hi adhereixen mitjançant el 
corresponent Protocol. 
La finalitat de la Xarxa és esdevenir un espai d’intercanvi i d’aprenentatge compartit que 
promogui i consolidi el treball dels ens locals en l’àmbit de l’educació artística. 
Poden ser membres de la Xarxa els ens locals de la demarcació de Barcelona que siguin 
titulars d’una escola de música, o de música i dansa, d’escoles d’art, o de centres de les arts i 
que compleixin amb els requeriments del Protocol que les regula. L’Ajuntament de Martorell 
reuneix aquests requisits. 
A l’expedient consten, d’una banda, l’informe del director del Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell sobre la conveniència i l’oportunitat d’adherir-se a la 
referida Xarxa i, d’altra, l’informe preceptiu del secretari de l’Ajuntament. 
Fonaments de dret 
L’adopció de l’acord d’adhesió a aquesta Xarxa requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, perquè l’article 47.2 lletra g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ho exigeix per a la creació, 
modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com 
l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la modificació dels seus estatuts.  
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar l’adhesió a la Xarxa d’escoles municipals de música i arts, promoguda per la 
Diputació de Barcelona. 
Segon.- Acceptar el contingut del Protocol general per a l’adhesió a l’esmentada Xarxa, 
publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 27 de juny de 2018, amb tots els 
drets i compromisos que se'n deriven. 
Tercer.- Designar el director de l’Escola Municipal de Música de Martorell, Manuel Forniés 
Pérez, com a persona que actuarà en representació de  l’Ajuntament de Martorell en qualitat de 
tècnic. 
Quart.- Facultar expressament l’alcalde per a la signatura de la sol·licitud d’adhesió a la 
referida Xarxa, així com de qualsevol document necessari per al desplegament i execució 
d’aquest acord. 
 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS, PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXP. 34812018). 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=2572


 
Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
Antecedents 
La Xarxa d’escoles bressol municipals és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica 
pròpia, formada per la Diputació de Barcelona i tots aquells ens locals de la demarcació de 
Barcelona que són titulars d’una escola bressol i que s’hi adhereixen mitjançant el corresponent 
Protocol. 
La finalitat de la Xarxa és esdevenir un espai d’intercanvi i d’aprenentatge compartit que 
promogui i consolidi el treball dels ens locals en l’àmbit de l’educació de la primera infància.  
Poden ser membres d’aquesta Xarxa els ens locals de la demarcació de Barcelona que siguin 
titulars d’una escola bressol i que compleixin amb els requeriments del Protocol que les regula. 
L’Ajuntament de Martorell reuneix aquests requisits. 
A l’expedient consten, d’una banda, l’informe del director del Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell sobre la conveniència i l’oportunitat d’adherir-se a la 
referida Xarxa i, d’altra, l’informe preceptiu del secretari de l’Ajuntament. 
Fonaments de dret 
L’adopció de l’acord d’adhesió a aquesta Xarxa requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, perquè l’article 47.2 lletra g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ho exigeix per a la creació, 
modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com 
l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la modificació dels seus estatuts.  
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar l’adhesió a la Xarxa d’escoles bressol municipals, promoguda per la Diputació 
de Barcelona. 
Segon.- Acceptar el contingut del Protocol general per a l’adhesió a l’esmentada Xarxa, 
publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 27 de juny de 2018, amb tots els 
drets i compromisos que se'n deriven. 
Tercer.- Designar la directora i coordinadora de les llars d’infants municipals, María Enedina 
Fuertes Martínez, com a persona que actuarà en representació de  l’Ajuntament de Martorell en 
qualitat de tècnica. 
Quart.- Facultar expressament l’alcalde per a la signatura de la sol·licitud d’adhesió a la 
referida Xarxa, així com de qualsevol document necessari per al desplegament i execució 
d’aquest acord. 
 
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL MOVEM MARTORELL-ENTESA DE 
SUPORT ALS ACTES DEL 80è ANIVERSARI DEL COMIAT DE LES BRIGADES 
INTERNACIONALS. 
 
Intervencions: 
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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 
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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. 
 
Exposició de motius 
Les Brigades Internacionals van ser unitats militars integrades per 35.000 voluntaris estrangers 
de 54 països que van participar en la Guerra d’Espanya al costat de l'exèrcit de la II República, 
per lluitar contra l'alçament colpista de Francisco Franco contra el govern democràtic elegit a 
les urnes el 1936. Les Brigades van participar en la defensa de Madrid en 1936, les batalles del 
Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite, Terol, Aragó i l'Ebre, i varen ser retirades a partir del 23 
de setembre de 1938, seguint exigències internacionals amb l’objectiu de modificar la posició 
davant la intervenció estrangera del Comitè de No intervenció. El 28 d'octubre de 1938 van 
rebre un multitudinari comiat popular a Barcelona 
Les Brigades Internacionals no es van formar espontàniament però la immensa majoria dels 
seus integrants sí que van ser veritablement "voluntaris de la llibertat" arribats des dels països 
dominats per dictadures i pel feixisme, com Alemanya, Itàlia o Polònia, però també dels països 
democràtics com França (que va donar suport al major nombre de brigadistes, uns 9.000), la 
Gran Bretanya i els Estats Units. 
Mai en la història s'ha produït un cas tan extraordinari de solidaritat internacional. Les Brigades 
Internacionals constitueixen un referent en la història del segle XX, tant espanyola com 
internacional, i ha de ser un deure el reconeixement a la memòria dels i les brigadistes i la 
promoció de la investigació històrica. La demarcació de Barcelona i el nostre país poden nodrir-
se del coneixement d'aquesta singular experiència de solidaritat i lluita antifeixista del passat 
segle, que va tenir lloc enmig del conflicte bèl·lic que va ser antecedent immediat de la segona 
Guerra Mundial. 
I la ciutat de Barcelona i per extensió els pobles i ciutats de la demarcació tenen l’oportunitat 
de recuperar una singularitat històrica. Rescatar la memòria i els vestigis dels brigadistes al 
nostre país no és només una qüestió de justícia amb la memòria col·lectiva de la Guerra 
d’Espanya, vol dir recuperar un patrimoni amb valor cultural, turístic i educatiu que pot enriquir 
simbòlicament les noves generacions. 
A l'octubre de 2018 es commemorarà el 80è aniversari del comiat de les Brigades 
internacionals de Catalunya amb nombrosos actes. L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya, així com organitzacions dedicades a l'estudi, divulgació i recuperació de la 
memòria   de   les  Brigades   Internacionals,   contribuiran   a  promoure  la  difusió   d'aquest 
esdeveniment històric del qual la ciutat de Barcelona va ser protagonista i ha de divulgar amb 
orgull l'experiència, vestigis, i relats que ens van llegar els i les brigadistes i els que els van 
acollir i van conviure amb ells. 
En aquest sentit expressem que la l’Ajuntament de Martorell no pot restar aliena a les activitats 
programades i s’ha de sumar amb un suport polític i econòmic explícit. 
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Donar suport a les iniciatives de celebració del 80è aniversari del comiat de Barcelona 
de les Brigades internacionals, amb diverses activitats en la propera tardor. 
Segon.- Treballar per la defensa i difusió del llegat de les Brigades Internacionals de lluita 
contra el feixisme i la recuperació de les restes dels i les brigadistes morts a Catalunya. 
Tercer.- Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés i Senat, del Parlament 
Europeu i del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
7. MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  PSC-CP   SOBRE LA 
UNIVERSALITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS. 
 
Intervenció:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=4607 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=4607


 
 
 

HASH del video:”AylXQ2C2eDqCaRS+IpxZsd21NroAEyiRMfLDW4TIYgg=" inicio en: 1:16:47 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Atès que l’educació és un dels pilars bàsics de les polítiques públiques, i aprofitant que el curs 
escolar 2018-2019 es va iniciar tot just el passat 12 de setembre, considerem oportú el moment 
per a fer una valoració de la situació en la que es troba l’educació a Catalunya i concretament 
la que comprèn dels 0 a 3 anys. 
Atès que Catalunya se situa literalment a la cua d’Europa i dels països desenvolupats en 
inversió d’educació pel que fa al PIB en educació. La inversió a Catalunya l’any 2016 va ser del 
3,6% (dades IDESCAT) i a Espanya un 4,1% del PIB tot i que la llei d’educació de Catalunya 
(LEC) estableix que s’hauria d’arribar fins al 6%. Està, per tant, molt per sota de la mitja del 
4,9% de la Unió Europea i del 5,6% de la OCDE, Dinamarca, Suècia, Bèlgica, Finlàndia, 
Estònia, Letònia i Portugal superen el 6% (dades EUROSTAT ). 
Atès que, si bé l’educació, en tota la seva dimensió i etapes, és un dret imprescindible per 
aconseguir equitat, cohesió social i apoderament de la ciutadania, la que cobreix dels 0 a 3 
anys és bàsica i essencial per a promoure la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat. 
L’educació dels infants de 0 a 3 anys afavoreix la reconducció de les situacions socialment 
desafavorides. Les escoles bressol són espais educatius on les relacions personals són un 
element clau per donar valor a la convivència i a la diversitat. Els seus projectes educatius 
tenen com a objectiu fonamental potenciar i afavorir el desenvolupament de les capacitats dels 
infants, respectant les seves singularitats. A més, l’oferta de les escoles bressol municipals 
afavoreix les polítiques d’incorporació de la dona al món del treball perquè possibilitat la 
conciliació laboral i familiar. 
Atès que, tot i essent inqüestionable aquesta advertència, els darrers governs de la Generalitat 
lluny de contemplar-la i compartir-la, s’han limitat a ignorar-la, malmetent així un dels pilars 
fonamentals i una de les mesures bàsiques de l’Estat de Benestar, en no comprometre ni un 
sol euro per a l’etapa educativa de 0 a 3 anys. 
Atès que, cal posar en valor que els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies i la col·laboració i 
suport de la Diputació, han hagut de suportar el sosteniment de les escoles bressol municipals. 
En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reconèixer la universalització de la 
gratuïtat de l’escolarització al tram de 0-3 anys, com ha anunciat que farà el Govern d’Espanya, 
i a defensar-la, tot i el seu caràcter voluntari, com a cicle educatiu amb identitat pròpia que 
garanteix plenament el desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional dels infants. 
Segon.- Instar el Govern d’Espanya en cooperació amb la Generalitat de Catalunya, a habilitar 
els recursos necessaris perquè sigui una realitat la universalització de l’educació de 0 a 3 anys, 
donada la seva coresponsabilitat en matèria educativa amb els ajuntaments i les famílies en el 
finançament de les escoles bressol, així com en el desplegament i execució de l’educació de 0 
a 3 anys. 
Tercer.- Instar a la Diputació de Barcelona a mantenir el compromís de continuar aportant els 
recursos necessaris als Ajuntaments com ha fet fins ara, davant el desistiment de funcions de 
la Generalitat fins que aquesta torni a assumir les seves responsabilitats. 
Quart.- Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat, a l’ACM, a 
la FMC i a la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC). 
 
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER DECLARAR MARTORELL 
MUNICIPI FEMINISTA. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=5963 
 
 

HASH del video:”AylXQ2C2eDqCaRS+IpxZsd21NroAEyiRMfLDW4TIYgg=" inicio en: 1:39:23 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local es defineix textualment 
com "una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a utilitzar les seves 
facultats i les dels seus associats a favor d'una major igualtat". (Consell de Municipis i Regions 
d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 2005). 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes recull en la 
seva exposició de motius que: 
- La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos 
internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre I'eliminació de 
totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per l'Assemblea General 
de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983, En aquest mateix 
àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per conferencies mundials monogràfiques, 
com la de Nairobi de 1985 i Pequin (Beijing) de 1995. 
- La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de I'entrada en vigor 
del Tractat d'Amsterdam, l'1de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i I'eliminació de 
les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s'ha d'integrar en totes les 
polítiques i accions de la Unió i deis seus membres. 
- L'article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació per 
raó de sexe. Per la seva banda, I'article 9.2 consagra I'obligació deis poders públics de 
promoure les condicions perquè la igualtat de I'individu i deis grups en que s'integra siguin reals 
i efectives. 
L'Estatut de Catalunya recull al Títol 1, article 19.1 que: "Totes les dones tenen dret al lliure 
desenvolupament de lIur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i 
autonomia, lIiures d'explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació." 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull en el seu preàmbul 
que "El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la 
democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol 
eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista" 
L'article 18.1 de la mateixa llei remarca que "Les polítiques i les actuacions deis poders públics 
han de fer visibles I reconèixer els grups i entitats de defensa deis drets de les dones, donar-los 
suport i impulsar-ne la participació en el disseny, I'elaboració, el desenvolupament i I'avaluació 
de les polítiques públiques." 
El feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l'emancipació i les fites 
aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit. Els feminismes es conceben 
com a factor de justícia social i per a l'eradicació de tota mena de discriminació, també com 
ingredient necessari per a la democratització real de la societat i per al benestar de tota la 
població, homes, dones, infants, jovent, gent gran. 
Avui més que mai I'auge de l'extrema dreta i les retallades que s'han produït sobre els drets de 
les persones posen en perill les files conquerides i impedeixen plantejar-ne de noves. 
Les dones feministes que desenvolupen la pràctica política a les diferents poblacions del Baix 
Llobregat viuen amb preocupació els riscos evidents de retrocessos i reivindiquen la necessitat 
d'implementar canvis duradors. Per aquest motiu han establert sinergies per compartir 
estratègies comunes que impactin als diferents municipis de la comarca. 
El Baix Llobregat és una comarca singular i complexa. Té diverses centralitats i ha viscut 
profundes transformacions urbanístiques, socials i econòmiques. Encara ara és un potent 
motor del país gràcies a la seva indústria i a la seva agricultura, que es manté com un espai de 
vital importància per a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i per al conjunt del país. 
Amb una població de 813.996 habitants i un 50.78% de dones, és la tercera comarca més 
poblada de Catalunya, després del Barcelonès i del Vallès Occidental. El seu territori 



 
s'estructura en 30 municipis, 11 deis quals esta n en aquests moments governats per 
alcaldesses. Donat que es tracta en molts casos de municipis grans o molt grans, aquestes 11 
ciutats representen gairebé el 42% de la població baixllobregatina. 
I en aquestes poblacions són les dones qui tenen les carregues en les cures de les persones i 
en general en els treballs no remunerats; qui pateixen les desigualtats en el món laboral (bretxa 
salarial, precarietat, pensions ...) i les discriminacions en totes les esferes de la vida, i 
especialment a totes les formes de violència masclista. 
A la nostra Comarca, segons l'informe "Les dones en el mercat de treball" de març de 2018: 
- L'atur registrat al Baix L10bregat continua tenint nom de' dona: del total de les persones 
aturades en el 2017 al Baix Llobregat, el 57,5% són dones i el 42,5% homes. 
- El percentatge de població activa i ocupada masculina és superior en 8,4 punts a la 
femenina, Hi ha un major percentatge de dones assalariades que homes, en canvi és superior 
el percentatge d'homes que treballa per compte propi. La jornada a temps parcial té nom de 
dona i va creixent respecte a anys anteriors. 
- En la cura de la llar i de la família, les dones dediquen el doble d'hores al dia que els homes 
(quatre i dues hores diàries respectivament). 
- La desigualtat salarial és una característica que afecta a tots els sectors, edats i ocupacions: 
el grup d'edat de majors de 45 anys presenta la major bretxa salarial (32,4%). 
- La cobertura de les prestacions per desocupació és major entre homes (62%) que dones 
(52%). 
- La taxa de risc de pobresa és major entre el conjunt de dones que entre el conjunt d'homes. 
- La bretxa entre l'import de les pensions contributives i no contributives d'homes i dones a la 
nostra comarca és del 45% en favor deis homes. Mentre la quantia mitjana de les pensions 
contributives dels homes és de 1.315€ la de les dones no supera els 730€. 
- El 2017 es van interposar un total de 2.348 denúncies per violència masclista als partits 
judicials de Baix Llobregat (409 més que en el 2016). 
Aquestes dades evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones a la nostra 
comarca i Martorell no n'és una excepció. L'elevat atur femení, la precarietat laboral, la 
sobrecarrega familiar que pateixen les martorellenques les situen com la població amb major 
risc d'exclusió social, vulneració dels seus drets i aminorament de les seves oportunitats. 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d'una major 
igualat. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a viure 
d'una altra forma les nostres ciutats i la convivència que en elles s'hi produeix, exercint la 
igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida. 
Fruit del treball conjunt entre les alcaldesses, el Centre d'Estudis Comarcals i Consell de les 
dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat el passat 23 de març, en el marc de la 
presentació del 5é Congrés de dones del Baix Llobregat, es va donar a conèixer el "Decàleg 
per a la construcció de ciutats feministes". Un recull de mesures per anar implantant a la 
comarca en els propers anys, independentment del color polític que governi els diferents 
consistoris i fer de la Comarca del Baix Llobregat un laboratori de polítiques feministes. 
En conseqüència el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Declarar Martorell municipi feminista. 
Segon.- Adherir-se a la "Carta europea per a la igualtat de dones i homes a la vida local". 
Tercer.- Assumir com a propi el "Decàleg per a la construcció de ciutats feministes" i 
implementar progressivament a Martorell les mesures que s'hi proposen dedicant-hi els 
recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d'equitat. 
Quart.- Impulsar I'avaluació i seguiment per part del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 
Cinquè.- Participar activament del Congrés de dones del Baix Llobregat, que tindrà lloc a 
Castelldefels els propers dies 26 i 27 d’octubre de 2018, com a experiència pionera de reflexió, 
cívica, política i acadèmica en relació a la feminització de la societat. 
Sisè.- Traslladar aquests acords a tots els ajuntaments del Baix Llobregat, al Consell de les 
dones del Baix Llobregat, al Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, a la Direcció 



 
General d'lgualtat de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a Governació de 
la Generalitat, a l'lnstitut Català de les Dones (ICD), als sindicats i al conjunt d'entitats socials 
de la Comarca i del municipi. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
9. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE SETEMBRE 
DE 2018. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=6642 
 
 

HASH del video:”AylXQ2C2eDqCaRS+IpxZsd21NroAEyiRMfLDW4TIYgg=" inicio en: 1:50:42 

 
Es dóna compte. 
 
10. 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.2018101501?ts=6655 
 
 

HASH del video:”AylXQ2C2eDqCaRS+IpxZsd21NroAEyiRMfLDW4TIYgg=" inicio en: 1:50:55 
 
Es dóna compte. 
 
11. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2018, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA SITUACIÓ, 
CORRESPONENTS AL 3R. TRIMESTRE DE 2018.(EXP. 1321/2018). 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=6742 
 
 

HASH del video:”AylXQ2C2eDqCaRS+IpxZsd21NroAEyiRMfLDW4TIYgg=" inicio en: 1:52:22 
 
Es dóna compte. 
 
12. 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.2018101501?ts=6828 
 
 

HASH del video:”AylXQ2C2eDqCaRS+IpxZsd21NroAEyiRMfLDW4TIYgg=" inicio en: 1:53:48 
 
 
 
Es dóna compte. 
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https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=6828


 
 
 
13. INTERPEL·LACIONS. 
 
Intervenció: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=6842 
 
 

HASH del video:”AylXQ2C2eDqCaRS+IpxZsd21NroAEyiRMfLDW4TIYgg=" inicio en: 1:54:02 
 
No n’hi ha. 
 
14. PREGUNTES. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=6847 
 
 

HASH del video:”AylXQ2C2eDqCaRS+IpxZsd21NroAEyiRMfLDW4TIYgg=" inicio en: 1:54:07 
 
 
15.PRECS. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018101501?ts=12905 
 
 

HASH del video:”AylXQ2C2eDqCaRS+IpxZsd21NroAEyiRMfLDW4TIYgg=" inicio en: 03:35:05 
 
 

 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 23:45 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE.  
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