
 
11/2018. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 
2018. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 17 de desembre de 2018, essent les 20:05 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 
- 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 
 
S’excusa l’absència a aquesta sessió per part del regidor senyor: 
- Lluís Esteve i Balagué 
 
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 19 DE NOVEMBRE DE 2018. 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018121701?ts=36 
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Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de 
novembre 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 RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES ENVERS 
L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER A L’EXERCICI 2019, I D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’AQUESTES ORDENANCES 
FISCALS (EXP. 5001/2017). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018121701?ts=36
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
I.- En sessió plenària celebrada el dia 15 d’octubre de 2018 es van aprovar provisionalment les 
modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2019, que a continuació s’enumeren: 
OF núm. 12. Taxa pel servei de recollida  i eliminació de residus sòlids urbans 
II.- L’acord d’aprovació provisional, així com les modificacions de les ordenances fiscals 
esmentades, es van exposar al públic durant trenta dies hàbils, mitjançant anunci inserit als 
taulers d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i de la seu electrònica situada a la plana web 
www.martorell.cat, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 18 d’octubre de 2018 i 
al diari “La Vanguardia” també del dia 18 d’octubre de 2018. 
Dintre del termini d’exposició al públic, que va finalitzar el 30 de novembre de 2018, es van 
presentar al·legacions per part del grup municipal del Partit del Socialistes de Martorell (escrit 
amb número del registre d’entrada 11575, de data 8 de novembre de 2018). 
III.- La interventora accidental i el Tresorer de la Corporació van emetre conjuntament  l’informe 
sobre les al·legacions presentades que a continuació es transcriu:  
“Identificació de l’expedient  
Expedient 5001/2017 relatiu a les al·legacions efectuades pel Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Martorell durant el termini d’exposició pública de modificació 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:   
Relació de fets  
I.- En sessió de 15 d’octubre de 2018 el ple de l’Ajuntament de Martorell va 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. 
II.- En data 18 d’octubre de 2018 es va publicar anunci d’exposició al públic als taulers d’edictes 
físic i electrònic de la Corporació, al BOPB així com en un dels diaris de major difusió de la 
província. 
III.- En data 6 de novembre de 2018 té entrada núm. 2018–E-RC-11575 escrit de Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Martorell pel qual es presenta al·legació única a 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.  
Per mitjà de dita al·legació única es sol·licita afegir a l’article 6 esmentat el següent redactat:  
“Gaudiran d’una reducció a la quota tributària dels habitatges dels contribuents que realitzin un 
mínim de 6 aportacions de residus a la Deixalleria Mòbil Municipal, fixant els mateixos acords 
que es proposen per a la Deixalleria Municipal”.   
Fonaments de dret 
ÚNIC.- Tot seguit es procedeix a donar resposta  a l’al·legació única plantejada pel Grup 
Municipal Partit dels Socialistes de Martorell mitjançant escrit amb entrada núm. 2018-E-RC-
11575. 
Per mitjà de dita al·legació única el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Martorell 
sol·licita afegir a l’article 6 esmentat el següent redactat:  
“4. (...) 
Gaudiran d’una reducció a la quota tributària dels habitatges dels contribuents que realitzin un 
mínim de 6 aportacions de residus a la Deixalleria Mòbil Municipal, fixant els mateixos acords 
que es proposen per a la Deixalleria Municipal.”  
Qüestió d’oportunitat motiu pel qual aquest funcionari no pot emetre opinió al respecte. 
Conclusions  
Informo que:  
ÚNICA.- L’al·legació presentada pel Grup Municipal Partit dels Socialistes de Martorell escapa 
dels aspectes y responsabilitats de qui subscriu en tant que és una qüestió d’oportunitat, motiu 
pel qual no es pot emetre opinió al respecte.”  
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En conseqüència el ple adopta el següent acord:  
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions envers l’acord plenari de data 15 d’octubre de 
2018 d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2019, 
formulades per part del grup municipal del Partit dels Socialistes de Martorell (escrit amb 
número del registre d’entrada 11575, de data 8 de novembre de 2018).  
Segon.-   Aprovar definitivament 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.   
Tercer.- Traslladar l’acord al departament de Tresoreria.  
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona aquest acord, així com el text 
íntegre de les modificacions de l’ordenança fiscal aprovades.  
 
3. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI 
GENERAL DE BÉNS I DRETS DE LA CORPORACIÓ A DATA 31/12/2017 (EXP. 3282/2018). 



 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018121701?ts=446 
 
 

HASH del video:”DSGYBjtFkeQGecyeHj5FdfyCm4yaXkLCDDpEe5pdIHc=" inicio en: 0:07:26 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 19 vots a favor dels senyors/es: Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, 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 
Baróni i Vicente Casal Carriedo. 
- 1 abstenció del senyor:  Sergio Rodríguez Márquez. 
 
1. En data 3 de desembre de 2018 es redacta la memòria de la cap de la secció de patrimoni 
mitjançant la qual s’exposen els treballs duts a terme per tal de revisar i actualitzar l’inventari  
general de béns i drets d’aquesta Corporació, a 31 de desembre de 2017. 
2. La revisió i actualització de l’inventari s’ha dut a terme segons el que disposen els arts. 222 
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, i 100, del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 
3. D’acord amb l’art. 105, del Reglament del patrimoni dels ens locals,  correspon al Ple 
l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari general. 
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari General de Béns Municipals amb referència al 31 
de desembre de 2017, formalitzat en els documents que s’acompanyen a la present proposta 
en l’expedient electrònic 3282/2018. 
Segon.- Traslladar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria de l’Ajuntament. 
Tercer.- Trametre certificat de l’acord i còpia de l’Inventari General de béns i drets, autoritzada 
pel secretari i amb el vist-i-plau de l’alcalde, a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern a Barcelona. 
 
4. PROPOSTA PER DONAR CONFORMITAT A LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE 
MARTORELL REFERIDA A 1 DE GENER DE 2018 (EXP. 1187/2018). 
 
Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
  
L’Instituto Nacional de Estadística (INE) mitjançant escrit de data 26  de novembre de 2018, 
registrat d’entrada amb data 27 de noviembre de 2018 (núm. 12537 del registre d’entrada de la 
Corporació), comunica que, un cop finalitzat el procediment per l’obtenció de xifres oficials de 
població, la xifra oficial de població a 1 de gener de 2018 al municipi de Martorell és de 27.850 
habitants.  
En compliment del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 (publicada en el BOE 
núm. 280, de data 23/11/2005) de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director 
General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre 
la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres 
oficials de població, en conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Donar conformitat a la xifra de població del municipi de Martorell referida a 1 de gener 
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de 2018, que ha estat proposada per l’INE, de 27.850 habitants. 
Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a l’INE.  
 
5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MPAL. PSC-CP PER INSTAR EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS TREBALLS D’ELABORACIÓ  I  APROVACIÓ    DEL   
DECRET  DE  MENJADORS. 
 
Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
El menjador escolar ha de deixar de ser considerat un servei o una prestació complementària 
per passar a ser reconegut com un ESPAI EDUCATIU. L’espai educatiu del migdia forma part 
del concepte d’educació en tota la seva dimensió i, per tant, és part inherent del sistema 
educatiu. Cada administració, i també la comunitat educativa, han d’assumir les seves 
competències i responsabilitats. 
L’impacte directe en el creixement, la socialització i l’educació en una alimentació saludable i 
equilibrada dels infants, i molt especialment per aquells i aquelles alumnes de famílies més 
vulnerables, és molt important. Cal tenir present que un 30% del temps que els infants passen 
a l’escola, ho fan al menjador.  
El menjador escolar ha de ser de caràcter universal, no obligatori, com a mínim en tota l’etapa 
d’ensenyaments obligatoris (3-16 anys), garantint l’equitat perquè cap alumne pugui quedar 
exclòs per motius econòmics. I ha d’estar vinculat i plantejat també des del Projecte Educatiu 
de Centre, establint els mecanismes de coordinació necessaris per garantir la seva efectivitat.  
L’administració educativa és l’administració competent i responsable de garantir el bon 
funcionament de l’espai educatiu del migdia. I ha de fer-ho amb el finançament corresponent, 
podent cercar altres actors que gestionin, i amb la planificació, la programació i les garanties 
professionals adients, tant les que tenen a veure amb l’alimentació com les que tenen a veure 
amb l’educació de l’esbarjo, el descans i el lleure. I ho ha de fer atenent les ràtios màximes de 
nombre d’alumnes que permetin una bona atenció de l’alumnat.  
L’espai educatiu del migdia té un clar interès públic i, per tant, la seva gestió ha d’assegurar els 
principis de la contractació pública. Els centres educatius han de comptar amb les condicions 
per afrontar una contractació pública d’aquesta naturalesa, i ha de tenir la possibilitat 
d’encarregar-ho a les associacions de pares i mares, com a entitats directament lligades als 
centres educatius, garantint un servei de qualitat per preservar la funció educativa del menjador 
escolar.  
El Parlament de Catalunya, durant el darrer debat de Política General, i el conjunt de la 
comunitat educativa han instat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a aturar els 
treballs d’elaboració i aprovació del seu projecte de Decret de menjadors escolars, fet 
d’esquena als agents educatius i els grups parlamentaris.  
Des del Grup Parlamentari Socialista -Units per Avançar vàrem presentar una interpel·lació, el 
18 de maig de 2017, exigint la presentació d’un esborrany de Decret que comptés amb el 
treball i el consens de totes les parts implicades.  
En conseqüència el ple adopta els següents acords: 
PRIMER.- Instar el Govern a aturar l’actual esborrany i iniciar una nova proposta des del 
consens, amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador integral de l’espai del migdia – 
menjador.  
SEGON.- Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei troncal dins el 
sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el currículum educatiu i en els 
ensenyaments obligatoris.  
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TERCER.- Dotar el servei de menjador escolar de professionals específics, per garantir un 
servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat NEE pel pròxim curs 
2019/20.  
QUART.- Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la normativa 
europea, que prioritzi la qualitat del servei.  
CINQUÈ.- Treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític amb tots els consells comarcals i 
la comunitat educativa per fer possible que les AMPES i AFES que ho desitgin, i complint amb 
els principis assenyalats, puguin continuar fent una gestió directa del servei de menjador 
escolar, amb l’aprovació del consell escolar de centre, fins que s’aprovi un nou marc regulador 
de consens amb la comunitat educativa.  
SISÈ.- Recuperar el servei de menjador als IES i plantejar, en el marc de debat sobre reforma 
horària, l’avançament de l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels 
joves.  
SETÈ.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Coordinadora SOS menjadors.  
 
VIA D’URGÈNCIA 
 
Prèviament acceptat per unanimitat dels assistents, el seu caràcter urgent, tot seguit es pren el 
següent acord: 
 
6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS PRESENTADES A 
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
MARTORELL PER A L’EXERCICI 2019, I D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’AQUEST 
PRESSUPOST I LES PLANTILLES DE PERSONAL. (EXP. 3849/2018). 
 
Intervencions:  
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 14 vots a favor dels senyors/es: Xavier Fonollosa i Comas, Núria Canal i Pubill, Josep 
Casasayas i Puig, Cristina Dalmau i Cerdà, Lluís Amat i Ferrer, Belén Leiva i Herrera, Albert 
Fernández Claramunt, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl Rozalén Llanos, 
Antonio Carvajal Jiménez, Adolf Bargués i Asturias, Míriam Riera i Creus i Sergi Corral i Barón, 
- 1 vot en contra del senyor: Vicente Casal Carriedo. 
- 5 abstencions dels senyors/res: José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción 
Moreno López, Àngels Cardona Quintana i Sergio Rodríguez Márquez. 
 
FETS  
I.- El Ple de l’Ajuntament de Martorell, en sessió duta a terme el dia 19 de novembre de 2018, 
va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2019. L’anunci d’exposició pública 
es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 21 de novembre de 
2018, i la mateixa data en els taulers d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i de la seva seu 
electrònica situada a la plana web www.martorell.cat a fi i efecte que durant quinze dies hàbils, 
que han anat des del 22 de novembre al 13 de desembre de 2018, ambdós inclosos, les 
persones interessades el poguessin examinar i presentar les reclamacions i/o al·legacions que 
consideressin adequades.  
II.- Dintre del termini d’exposició pública s’han formulat reclamacions i propostes al Pressupost 
Municipal per a l’exercici de 2019, per part del Grup Municipal Movem Martorell-Entesa, el dia 5 
de desembre de 2018 amb registre d’entrada 2018-E-RE-1002.  
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III.- Dintre del termini d’exposició pública s’han formulat propostes al Pressupost Municipal per 
a l’exercici de 2019, per part del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Martorell PSC-CP, el 
dia 12 de desembre de 2018 amb registre d’entrada 2017-E-RC-13170.  
FONAMENTS DE DRET  
I.- Legislació aplicable  
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals.  
• Article 169: Regula la publicitat, aprovació definitiva i entrada en vigor del pressupost.  
• Article 170: Regula les reclamacions administratives al pressupost, legitimació activa i causes.  
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el títol I del capítol VI de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.  
• Article 20: Regula la publicitat, aprovació definitiva i entrada en vigor del pressupost  
• Article 22: Regula les reclamacions administratives al pressupost, legitimació activitat i 
causes.  
II.- La interventora accidental, en data 5 i 12 de desembre de 2018, ha emès els informes sobre 
les reclamacions presentades, que a continuació es transcriuen: 
1r.- Informe sobre les reclamacions formulades per l’Agrupació Municipal de Martorell de 
Movem Martorell-Entesa (escrit amb núm. 2018-E-RE-1002 del registre electrònic d’entrada de 
la Corporació, de data 05/12/2018) contra l’aprovació inicial del pressupost general de 
l’Ajuntament de Martorell.  
Primera Reclamació: Incompliment del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de 
Martorell.  
L’ al·legant afirma que s’ha incomplert l’article 34 lletra a) del Reglament de participació 
ciutadana de l’Ajuntament de Martorell.  
No obstant, l’article invocat defineix què és l’audiència pública i assenyala dos supòsits 
concrets especialment significatius de l’acció municipal que poden ser objecte d’audiència 
pública: el Pla d’Actuació Municipal i els pressupostos. Ara bé, aquest precepte no obliga, en 
cap cas, a realitzar una audiència pública abans d’aprovar els pressupostos. Per tant, no s’ha 
produït cap incompliment del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Martorell.  
Conclusió: Es proposa desestimar la primera reclamació.  
Segona Reclamació: Adequació de les bases reguladores de les subvencions a la normativa 
subvencional vigent.  
L’article 170.2 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 estableix:  
[2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:  
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.  
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad 
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.  
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o 
bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.]  
La segona reclamació, on s’addueix que cal adequar les bases reguladores de les subvencions 
a la normativa subvencional vigent, no és pot encabir en cap dels supòsits en què el precepte 
transcrit permet formular reclamacions contra el pressupost.  
Val a dir també, encara que sembli una obvietat, que l’expedient sotmès a exposició pública és 
el de l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2019, no el 
de les bases reguladores de les subvencions, que és una qüestió totalment aliena.  
Conclusió: Es proposa desestimar la segona reclamació. 
Propostes Pressupost 2019.  
L’article 170.2 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) estableix:  
“2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:  
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.  
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad 
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.  



 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o 
bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”  
Tots els apartats inclosos en aquesta segona reclamació, tal i com ja indica la mateixa 
“Agrupació Municipal de Martorell de Movem Martorell-Entesa”, es tracten de propostes, no de 
reclamacions tal com les defineix el precepte transcrit.  
Cap de les propostes formulades per l’Agrupació Municipal de Martorell de Movem Martorell-
Entesa es pot encabir dintre de les reclamacions que permet formular l’article 170.2 del 
TRLRHL.  
Conclusió: Es proposa desestimar totes i cadascuna d’aquestes com a reclamacions.  
2n.- “Informe sobre les propostes formulades pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Martorell PSC-CP (escrit amb núm. 2018-E-RC-13170 del registre d’entrada de la Corporació, 
de data 12/12/2018) contra l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de 
Martorell”  
Propostes Pressupost 2019.  
L’article 170.2 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) estableix:  
“2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:  
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.  
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad 
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o 
bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”  
Tots els apartats inclosos, tal i com ja indica el mateix Grup Municipal del Partit dels Socialistes 
de Martorell PSC-CP, es tracten de propostes, no de reclamacions tal com les defineix el 
precepte transcrit.  
Cap de les propostes formulades pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Martorell 
PSC-CP es pot encabir dintre de les reclamacions que permet formular l’article 170.2 del 
TRLRHL.  
Conclusió: Es proposa desestimar totes i cadascuna d’aquestes com a reclamacions.  
En conseqüència el ple adopta els següents acords: 
Primer.- Desestimar íntegrament les reclamacions i propostes formulades pel Grup Municipal 
Movem Martorell-Entesa (escrit amb núm. 1002 del registre d’entrada electrònic de la 
Corporació, de data 5/12/2018) contra l’aprovació inicial del pressupost general de l’exercici 
2019, per no tenir cap de les reclamacions formulades relació amb els supòsits legalment 
establerts que fonamenten la presentació de reclamacions a l’aprovació inicial del pressupost.  
Segon.- Desestimar íntegrament les propostes formulades pel Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Martorell PSC-CP Movem Martorell-Entesa (escrit amb núm. 2018-E-RC-13170 
del registre d’entrada de la Corporació, de data 12/12/2018) contra l’aprovació inicial del 
pressupost general de l’exercici 2018, per no tenir cap de les propostes formulades relació amb 
els supòsits legalment establerts que fonamenten la presentació de reclamacions a l’aprovació 
inicial del pressupost.  
Tercer.- Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a 
l’exercici 2019 i les Plantilles de personal de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell.  
Sisè.- Remetre per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’edicte 
d’aprovació definitiva del pressupost general i un resum del mateix per capítols, acompanyat de 
les Plantilles de personal de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de serveis d’atenció a les 
persones de Martorell. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE NOVEMBRE 
DE 2018. 
 
Intervencions: 



 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018121701?ts=7701 
 

HASH del video:”DSGYBjtFkeQGecyeHj5FdfyCm4yaXkLCDDpEe5pdIHc=" inicio en: 02:08:21 
 
Es dóna compte. 
 
8. INTERPEL·LACIONS. 
 
Intervenció: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018121701?ts=7731 
 

HASH del video:”DSGYBjtFkeQGecyeHj5FdfyCm4yaXkLCDDpEe5pdIHc=" inicio en: 02:08:51 
 
No n’hi ha. 
 
9. PREGUNTES. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018121701?ts=7736 
 

HASH del video:”DSGYBjtFkeQGecyeHj5FdfyCm4yaXkLCDDpEe5pdIHc=" inicio en: 02:08:56 
 
10.PRECS. 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018121701?ts=8524 
 

HASH del video:”DSGYBjtFkeQGecyeHj5FdfyCm4yaXkLCDDpEe5pdIHc=" inicio en: 02:22:04 
 

== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 22:30 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.2018121701?ts=7701
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018121701?ts=7731
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018121701?ts=7736
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2018121701?ts=8524
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