
 
1/2019. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 21 DE GENER DE 2019. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 21 de gener de 2019, essent les 20:02 hores, es reuneix l’AJUNTAMENT 
PLE, a la Sala  de Plens de la Casa de la Vila, en sessió ordinària presidida pel Sr. Alcalde, Xavier 
Fonollosa i Comas. 
 
Amb l’assistència dels regidors/es senyors/es:  
- Núria Canal i Pubill 
- 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 
- 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/de la regidor/a senyor/a: 
- Lluís Esteve i Balagué 
- Laura Ruiz Sigüenza 
 
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 DESEMBRE DE 2018. 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=0 
 

HASH del video:”Xi/rqGLwlwigDLI7He6UjYD8zKz6bYWTkJgxJD35lR0=" inicio en 
 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 17 de desembre de 
2018 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
2. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS EL GRUPS DE CONSISTORI PER SOL·LICITAR LA 
MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS DEL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT. 
 
Intervencions:  

 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=98 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
Fa anys que els Bombers denuncien mancances estructurals al Cos de Bombers de la Generalitat 
degut a les mínimes inversions que s’han efectuat des del 2008.  
Aquestes denúncies van portar a la redacció del Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d'Interior per al període 2017-2022 aprovat 
mitjançant l’acord Gov/126/2016, de 27 de setembre i publicat al D.O.G.C. el  29 de setembre. 
Aquest pla estratègic, quantificat en 207 milions d’euros, identificava: 

• Mancança estructural de bombers quantificada, durant el període 2017-2022, en 684 
efectius. 

• Necessitat de renovar 247 vehicles de propietat i d’incorporar 85 vehicles nous. 
• Es proposa substituir la totalitat del vestuari operatiu.  
• Proposta de renovació de tot el material operatiu obsolet, incorporar els materials 

necessaris per a la prestació correcta del servei i planificar l’adquisició de tot el material 
operatiu fungible.  

• Inversions necessàries que s’han de fer a les instal·lacions dels parcs de bombers 
professionals, dels parcs de bombers voluntaris i dels serveis centrals.  

• Planificació anual i modular en el període 2017-2022.   
La realitat és que a la pràctica no s`ha invertit en cap dels punts que estableix el pla estratègic, fet 
que ha agreujat la situació. 
El 2018 aprofitant el relleu a la Direcció General, s’elabora una nova bateria de propostes dins el nou 
“Pla 2025”, sense encara haver aplicat les anteriors. 
En el cas concret del nostre municipi el parc de referència és el Parc de Martorell. 
Aquest parc dona cobertura a municipis com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Abrera, 
Esparreguera, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires, Masquefa, Collbató i Gelida entre altres 
amb a una població aproximada de 150.00 
El passat 2018, el parc de Martorell va atendre un total de 2505 serveis. Dels quals 1569 van ser 
serveis urgents. Entre d’altres, destaquen 428 incendis urbans, 318 accidents de trànsit, 252 
salvaments i rescats i 219 assistències tècniques. 
Per donar resposta a aquests serveis la DGPEIS estipula que el parc de Martorell hauria tenir 37 
bombers repartits en 4 torns de 9 bombers (més el cap de parc), garantint sempre un mínim de 6 
bombers de guàrdia. Aquests mínims es van establir a mitjans dels anys noranta quan la població de 
la zona era notablement inferior, per tant la ràtio bomber per habitants ha augmentat 
considerablement. La realitat és que actualment al parc hi han 5 bombers menys dels que pertocaria, 
xifra que augmentarà amb les jubilacions previstes els propers anys. Aquest fet que provoca que 
sovint el parc quedi per sota dels mínims legals establerts i s’hagi de cobrir amb l’esforç dels bombers 
que no estan de guardia. 
Actualment, el Parc mòbil de Martorell és de 7 vehicles, tots amb més de 10 anys d’antiguitat. La 
mitjana és de 15,7 anys però destaquen l’antiguitat dels vehicles especials com l’autoescala que te 16 
anys i la Bomba Nodrissa Pesada  que en té 20. Aquests vehicles tenen problemes constantment, 
sovint no passen la ITV i provoquen inseguretat als bombers per no tenir la garantia que responguin 
en un servei urgent complicat. També conten amb tecnologia desfasada, per exemple l’autoescala 
que es semiautomàtica quan avui en dia totes són automàtiques i no es poden realitzar evacuacions 
en llitera fet que limita i demora els serveis, ja que quan és necessària ha de venir una autoescala des 
d’Igualada o Vilafranca (sovint també de baixa).  
El Parc de Martorell tot i no ser ruïnós com altres del Cos de bombers de la Generalitat ja té 21 anys i 
la inversió en manteniment ha estat mínima. S’ha quedat petit, té problemes amb el clavegueram que 
genera males olors dins el parc i té altres incidències pròpies de la falta de manteniment com 
mosquiteres trencades o la calefacció de la cotxera espatllada. 



 
També presenta mancances que dificulten la feina dels bombers/es, com una connexió a la xarxa 
molt lenta, que dificulta l’elaboració dels informes d’actuacions i altres feines administratives o no tenir 
aula de formació. 
Les instal·lacions tampoc disposen dels requisits mínims d’un parc de bombers actual que complís 
amb la normativa de Prevenció de Riscos Laborals. Alguns exemples són: La falta d’una sala per 
assecar els equips d’intervenció, d’una sala especifica amb guixetes per guardar els equips de 
protecció individual (EPIS) (que han de romandre penjats a la cotxera  exposats al fum dels vehicles, 
pols i llum solar incomplint el que diu el fabricant), o la falta d’exutoris pels fums del tubs 
d’escapament dels camions. 
Un altre aspecte a destacar és la pèrdua de poder adquisitiu que els funcionaris han patit des del 
2009, un 10% de retallada de sou el 2012, un 15% de pèrdua en funció de l’IPC  i la inflació,  més la 
reducció de pagues els anys 2013 i 2014 que encara avui no han recuperat del tot. 
A tot això cal sumar el Decret 74/2014, que va imposar als bombers la realització de 102 hores, 
pagades per sota de l'hora ordinària, que se sumaven a la jornada anual passant de 1688h a 1790h. 
Tot aquest augment d’hores l’any 2018 els bombers/es professionals van haver de realitzar més de 
500.000 hores extraordinàries per mantenir els mínims legals per guàrdia. 
Després de tenir molta paciència i realitzar molts esforços per intentar que aquesta nefasta situació no 
afectes a la qualitat del servei que presten, els bombers i bomberes han realitzat diferents  accions 
per transmetre la seva preocupació per exemple la denúncia davant la Sindicatura de Greuges o 
diferents manifestacions. Finalment, veient la falta de voluntat de la Generalitat de Catalunya per 
revertir la situació, els bombers/es han decidit deixar de fer hores extraordinàries per mostrar a la 
opinió publica i a les diferents administracions catalanes la realitat del cos.  
La realitat és que cada dia quasi la totalitat dels parcs del país estan per sota dels mínims i que fins i 
tot es tanquen parcs per manca d’efectius. 
Al Parc de Martorell 18 dels últims 21 dies del any 2018 el parc ha estat per sota dels mínims 
legalment establerts, en alguns casos sent només 4 bombers. 
Atesa aquesta situació insostenible de manca de bombers. 
Atesa la inseguretat que comporta per als propis bombers treballar per sota dels mínims legals. 
Atès la reiterada denuncia pública del mal estat del material que ha de protegir els i les professionals 
en cas d’actuació. 
Atesa la gran inseguretat que això provoca al nostre municipi, no podent garantir a dia d’avui un 
servei de mínims i davant del risc de demora si ocorre simultaneïtat de serveis. 
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
PRIMER.- Donar suport a les reivindicacions per garantir unes condicions laborals dignes al Cos de 
Bombers de la Generalitat. 
SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya a donar compliment al del Pla estratègic de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d'Interior per al període 
2017-2022 així com al nou Pla 2025.  
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a incorporar les partides pressupostàries necessàries 
per l’aplicació de les mesures necessàries per garantir la seguretat de la ciutadania. 
QUART.- Traslladar la preocupació del Ple al President de la Generalitat mitjançant una carta de 
l’alcalde. 
CINQUÉ.- Traslladar els següents acords a la Generalitat de Catalunya i al Parc de Bombers de 
Martorell.  
 
3. PROPOSTA D’EXERCICI D’UNA ACCIÓ JUDICIAL PER AL RECONEIXEMENT D’UN ERROR 
JUDICIAL DERIVAT DE LES INTERLOCUTÒRIES DICTADES EN DATES 13 DE DESEMBRE DE 
2017 I 4 D’ABRIL DE 2018 PER LA SECCIÓ SEGONA DE LA SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DINS DEL 
RECURS ORDINARI NÚM. 423/2009 (EXP. 1686/2018). 
  
Intervencions:  
 



 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=1279 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
El secretari de l’Ajuntament, en data 7 de gener de 2019, va emetre l’informe que a continuació es 
transcriu:  
[Expedient 1686/2018  
Informe sobre l’exercici d’una acció judicial per al reconeixement d’un error judicial derivat de 
les interlocutòries dictades en dates 13 de desembre de 2017 i 4 d’abril de 2018 per la secció 
segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
dins del recurs ordinari núm. 423/2009, que s’emet en compliment del que prescriu l’article 3.3. 
d) 2n. del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
Antecedents 
I.- La secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, dins del recurs ordinari núm. 423/2009, en data 4 d’abril de 2018 va dictar interlocutòria 
desestimant el recurs de reposició formulat per la representació processal de l’Ajuntament de 
Martorell contra la interlocutòria de data 13 de desembre de 2017, que s’ha confirmat. Per tant, el 
preu just de l’expropiació de les finques situades als números 1, 3 i 5 de la carretera de Terrassa del 
terme municipal de Martorell va quedar fixat en 1.139.454,87 € i el premi d’afecció en 56.972,74 €. 
II.- Contra les resolucions esmentades es va interposar recurs de cassació núm. 5083/2018 davant de 
la secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. Aquest òrgan, mitjançant 
providència dictada el dia 10 de desembre de 2018, va acordar la no admissió a tràmit del recurs de 
cassació interposat en no haver estat apreciada la concurrència d’interès cassacional.  
Fonaments de dret  
Primer.- Les resolucions referides del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya són perjudicials per 
als interessos de l’Ajuntament, per dos motius: 
1r. La indemnització a pagar a la persona expropiada s’incrementa en 820.244,03 € (el preu just, 
inclòs el premi d’afecció, fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya ascendia a 376.183,58 €, mentre 
que el preu just, inclòs el premi d’afecció, que s’hauria de pagar després de la darrera interlocutòria 
seria de 1.196.427,61 €). 
2n. El preu just de l’expropiació s’ha fixat en base a l’edificabilitat neta del polígon on es troba la finca, 
amb una superfície de sòl privat de 80.760 m2 (31,72% del total del polígon), però sense descomptar 
de la total superfície del polígon de 254.623 m2 les superfícies no susceptibles d’aprofitament privat 
(vialitat, parcs i jardins i espais lliures públics i equipaments públics), que segons l’informe emès en el 
seu dia per l’arquitecte municipal (abril de 2015) donaria una superfície de sòl d’apropiació privada de 
150.942 m2 i una edificabilitat neta de 1,59 m2 de sostre per m2 de sòl, resultant un valor d’expropiació 
de 607.223,32 €, més 30.361,17 € de premi d’afecció, 
Segon.-  Els articles 292 i 293 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial 
estableixen: 
[Artículo 292. 
1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean 
consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los 
perjudicados derecho a una indemnización a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor, 
con arreglo a lo dispuesto en este Título. 
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado 
con relación a una persona o grupo de personas. 
3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a 
indemnización. 
Artículo 293. 



 
1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial 
que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia 
dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto de éste se aplicaran las reglas 
siguientes: 
a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de 
tres meses, a partir del día en que pudo ejercitarse. 
b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo 
correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error, y si éste se 
atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia corresponderá a la Sala que 
se establece en el artículo 61. Cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar, la competencia 
corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo. 
c) El procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso de revisión en materia 
civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado. 
d) El Tribunal dictara sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince días, con informe 
previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error. 
e) Si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario. 
f) No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se 
hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento. 
g) La mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que 
aquél se impute. 
2. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño causado por el anormal 
funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición indemnizatoria 
directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de 
la responsabilidad patrimonial del estado. Contra la resolución cabrá recurso contencioso-
administrativo. El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo 
ejercitarse.] 
Com ja s’ha exposat en el fonament de dret segon, la indemnització a pagar a la persona expropiada 
s’incrementa en 820.244,03 €, per la qual cosa les interlocutòries dictades pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ocasionen un dany efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació 
a l’Ajuntament de Martorell. 
L’acció judicial per al reconeixement de l’error s’ha d’instar en el termini de tres mesos a comptar des 
de la notificació de la providència declarant la no admissió a tràmit del recurs de cassació núm. 
5083/2018, dictada per la a secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. 
Com la notificació es va efectuar el dia 11 de desembre de 2018, el termini de tres mesos finalitzarà el 
dia 11 de març de 2019. 
La pretensió de declaració de l’error s’ha de deduir davant la sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Suprem, atès que l’òrgan a qui s’imputa l’error –Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- 
correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. 
Tercer.- De conformitat amb l’article 3.4 del Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa, quan 
expropiï el municipi correspon a l’Ajuntament en ple adoptar els acords en matèria d’expropiació que 
conforme a la Llei o a aquest Reglament puguin ser recorreguts en via administrativa o contenciosa. 
Com l’expropiació forçosa és una competència plenària, correspon al ple exercir l’acció judicial 
examinada en aquest informe, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Aquest acord es pot adoptar per majoria simple, 
perquè no es troba dintre dels supòsits en què l’article 47.2 de la Llei 7/1985, exigeix el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
Conclusió: S’informa favorablement l’exercici d’una acció judicial per al reconeixement d’un error 
judicial derivat de les interlocutòries dictades en dates 13 de desembre de 2017 i 4 d’abril de 2018 per 
la secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
dins del recurs ordinari núm. 423/2009.  
No obstant, la Corporació acordarà el que estimi oportú.] 
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 



 
Primer.- Exercir l’acció judicial per al reconeixement d’un error judicial derivat de les interlocutòries 
dictades en dates 13 de desembre de 2017 i 4 d’abril de 2018 per la secció segona de la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del recurs ordinari 
núm. 423/2009 
Segon.- Encarregar la defensa jurídica de la Corporació, indistintament, als lletrats senyors ..., ... i ...; i 
la representació processal al procurador dels tribunals .... 
Tercer.- Trametre certificació d’aquest acord a la defensa jurídica i a la representació processal. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL A L’ENTORN DE 
L’ESTACIÓ CENTRAL DE  MARTORELL (EXP. 4168/2017). 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=1649 
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Sotmesa a votació és aprovada per:  
- 15 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, Sergi Corral i Baróni i Vicente Casal 
Carriedo. 
- 4 abstencions dels/de les senyors/es: José A. Simón Cabrera, Asunción Moreno López, Àngels 
Cardona Quintana i Sergio Rodríguez Márquez. 
 
I.- En sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de  Martorell tinguda el dia 19 de febrer de 2018 es va 
aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell a 
l’entorn de l’estació central de Martorell, promoguda pel propi Ajuntament. 
II.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 24 de juliol de 2018, va adoptar 
l’acord del qual a continuació es transcriu la part dispositiva: 
[-1 Suspendre la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la 
modificació de Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'entorn de l'estació central de 
Martorell, promoguda per Ajuntament de Martorell i tramesa per l’Ajuntament, fins que s’aporti un text 
refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament 
diligenciat, incorpori les prescripcions següents: 
-1.1 Cal esmenar la regulació de la UA 5/13 especificant que en l’edificabilitat màxima computen 
aquelles parts de les plantes semisoterrani que, en aplicació de les determinacions del PGOU, tinguin 
consideració de PB. També cal corregir la superfície de sistema viari a la superfície de la proposta, 
esmenar les referències a la necessitat de tramitar un projecte de reparcel·lació de propietat únic i 
substituir “edifici singular aïllat de volumetria lliures” per “edifici segons volumetria específica”. 
-1.2 Cal donar compliment a les determinacions de l’informe de l’Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) de 20/10/2017. 
-1.3 Cal sol·licitar informe a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. 
-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 
del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en 
suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.  
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.]  



 
En compliment d’aquest acord, l’àrea de territori i sostenibilitat d’aquest Ajuntament ha redactat un 
text refós que incorpora les prescripcions introduïdes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona.  
En conseqüència el ple adopta el següent acord:   
Primer.- Aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Martorell a l’entorn de l’estació central de Martorell, promoguda per l’Ajuntament de 
Martorell.  
Segon.- Trametre el text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Martorell a l’entorn de l’estació central de Martorell a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona, perquè procedeixi a l’aprovació definitiva d’aquesta modificació del planejament general.  
Tercer.- Notificar aquest acord a l’àrea de territori i sostenibilitat d’aquest Ajuntament. 
 
5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI TRANSACCIONAL RELATIU ALS RECURSOS 
CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS NÚMEROS 297/2018 I 349/2018, QUE TRAMITEN, 
RESPECTIVAMENT, ELS JUTJATS DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DE BARCELONA 
NÚMEROS 16 I 17 (EXP.3989/2017). 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=2060 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
Fets  
En data 27 de desembre de 2018 es va subscriure entre l’Ajuntament de Martorell i ... el conveni 
transaccional que tot seguit es transcriu: 

C O N V E N I  T R A N S A C C I O N A L  
Martorell, 27 de desembre de 2018 

C O M P A R E I X E N 
D’una part, el senyor Xavier Fonollosa i Comas, alcalde de l’Ajuntament de Martorell, que actua en la 
representació que li atribueix l’article 53.1.a) 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; assistit pel secretari de 
l’Ajuntament, senyor Jaume Tramunt Monsonet, que dóna fe del present atorgament.  
I d’una altra part ..., major d’edat, amb DNI núm. ..., actuant en nom propi, i amb domicili als efectes 
de notificacions a Martorell, Carretera de Piera, 46.  
Es reconeixen les dues parts plena capacitat legal i poder suficient per a celebrar aquest acte i  

E X P O S E N 
I.- El Decret d’Alcaldia número 956/2018, de 7 de juny, va requerir ... perquè en el termini de cinc dies 
hàbils comuniqués el dia i hora feiners en què l’empresa contractista de l’obra “Reurbanització de la 
carretera de Piera” podia executar els treballs d’enderroc del muret i de l’estructura existent davant la 
façana de la finca situada al número 46 de la carretera de Piera de Martorell, i se l’advertia de l’inici 
del procediment de recuperació d’ofici de la possessió del domini públic. 
II.- El Decret d’Alcaldia número 1290/2018, de 24 de juliol de 2018, entre altres decisions, va establir 
que a les 8.30h del dia 7 d’agost de 2018 l’empresa contractista de l’obra “Reurbanització de la 
carretera de Piera” executaria els treballs d’enderroc del muret i de l’estructura existent davant de la 
façana del número 46 de la Carretera de Piera, de Martorell. 
III.- El dia 7 d’agost de 2018 es va procedir a executar l’obra de “Reurbanització de la carretera de 
Piera” i a enderrocar  el muret i l’estructura existent davant de la façana del número 46 de la Carretera 
de Piera, de Martorell. 
IV.- ... va impugnar les referides resolucions municipals davant la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, que es tramiten en l’actualitat davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de 
Barcelona números 16 (recurs 297/2018) i 17 (recurs 349/2018). 



 
V.-  Els compareixents, en les seves respectives representacions, han trobat una via transaccional per 
resoldre la controvèrsia plantejada per l’execució de l’obra municipal que els hi resulta satisfactòria i 
permet finalitzar els procediments judicials sense més despeses 
Pel qual ambdues parts, de mutu acord, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents, 

 C L À U S U L E S  
PRIMERA.- ... s’obliga, en el termini de tres dies hàbils posteriors a la notificació de l’acord de 
ratificació del present conveni pel Ple de l’Ajuntament de Martorell, a desistir dels recursos 
contenciosos-administratius números 297/2018 i 349/2018, que tramiten, respectivament, els Jutjats 
del Contenciós-Administratiu de Barcelona números 16 i 17. La presentació d’aquests escrits haurà 
de ser comunicada formalment a l’Ajuntament de Martorell pel ..., que es compromet així mateix a 
ratificar els desistiments, en cas que així sigui exigit pels referits Jutjats.   
  
SEGONA.-  L’Ajuntament de Martorell s’obliga, en el termini de dos mesos posteriors a la 
comunicació dels referits desistiments, a realitzar, al seu càrrec, les següents actuacions a la finca 
situada a la Carretera de Piera, 46, de Martorell: 

1. Enderrocament de paret mitgera, paret veïnal esquerra i repicat de tot el terra existent, amb 
retirada de runes a l’abocador controlat. 

2. Aixecament paret de gero de 15, i collat de pilans de ferro per portes d’una alçada entre 1,60 
i 1,80 mt. Màxim (segons normativa). 

3. Reboçat amb morter de ciment M-80 de les parets aixecades per les dues cares. 
4. Subministrament i col·locació d’aplacat de pedra (tipus pissarra, Nocorella o similar) a raó de 

14,12mt al paviment existent entre la tanca i la façana de la casa. 
5. Subministrament i col·locació de bústia tipus Arregui amb boca cartes exterior de color 

negre. 
6. Subministrament i col·locació de porta de vianants d’1 metre d’ample, amb pany elèctric i 

clau (amb la seva corresponent imprimació i pintura). 
7. Subministrament i col·locació de porta de dues fulles de 2,90 metres amb accessoris (amb la 

seva corresponent imprimació i pintura). 
8. Instal·lació de l’antic vídeo-porter a la tanca nova de la façana. 
9. Subministrament i col·locació de dos motors electromecànics per poder obrir la porta a 

distància. 
Dins dels primers deu dies del termini de dos mesos els compareixents hauran de  convenir  les 
tonalitats i les característiques dels materials que s’hauran d’utilitzar, que seran anàlogues a les 
existents abans de l’execució per l’Ajuntament de Martorell de les obres de reurbanització del carrer.  
TERCERA.-   Una vegada transcorregut el termini dels dos mesos, sense que s’hagin iniciat les 
obres, es penalitzarà la demora amb l’abonament per part de l’Ajuntament d’un càrrec de 100 euros 
per dia laborable (de dilluns a divendres) de retard fins que aquestes s’iniciïn. Una vegada iniciades, 
l’Ajuntament les haurà de finalitzar en el termini de dos mesos, transcorregut el qual sense que dita 
circumstància s’hagi produït, s’aplicarà una penalització de 100 euros per cada dia laborable de 
retard.  
En el seu cas, les penalitzacions fixades en la present clàusula s’hauran d’abonar en el termini d’un 
mes des de la seva reclamació, acreditant a partir d’aleshores l’interès legal a favor de ....  
QUARTA.- Amb la signatura i compliment del present conveni, ... declara que no té res més que 
reclamar per raó de les actuacions portades a terme per l’Ajuntament de Martorell per a la 
reurbanització de la carretera de Piera.  
CINQUENA.- El present conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa qualsevol controvèrsia 
sobre el contingut i compliment del mateix serà resolta per la jurisdicció contenciosa administrativa.  
SISENA.-  L’eficàcia del present conveni queda condicionada a la seva ratificació pel Ple de 
l’Ajuntament de Martorell en el termini màxim de dos mesos des de la seva signatura. 
I, en prova de conformitat, les parts formalitzen aquest conveni en document públic de naturalesa 
administrativa, en duplicat exemplar i a un únic efecte, en el lloc i data assenyalats en 
l’encapçalament. 
Fonaments de dret 



 
El secretari de la Corporació, en data 19 de desembre de 2018, va emetre el següent informe: 
[Informe sobre el conveni transaccional a subscriure amb ..., que s’emet en compliment del que 
prescriuen els articles 179.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 3.3. c) del Reial Decret 128/2018, de 16 de 
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació 
de caràcter nacional. 
Antecedents 
I.- Per decret de l’alcaldia número 956/2018, de 7 de juny, es va requerir a ... perquè en el termini de 
cinc dies hàbils comuniqués el dia i hora feiners en què l’empresa contractista de l’obra 
“Reurbanització de la carretera de Piera” podia executar els treballs d’enderroc del muret i de 
l’estructura existent davant la façana de la finca situada al número 46 de la carretera de Piera de 
Martorell, i se l’advertia de l’inici del procediment de recuperació d’ofici de la possessió del domini 
públic. 
II.- Per decret de l’alcaldia número 1290/2018, de 24 de juliol de 2018, entre altres decisions, es va 
establir que a les 8.30h del dia 7 d’agost de 2018 l’empresa contractista de l’obra “Reurbanització de 
la carretera de Piera” executaria els treballs d’enderroc del muret i de l’estructura existent davant de la 
façana del número 46 de la Carretera de Piera, de Martorell. 
III.- El dia 7 d’agost de 2018 es va procedir a executar l’obra de “Reurbanització de la carretera de 
Piera” i a enderrocar  el muret i l’estructura existent davant de la façana del número 46 de la Carretera 
de Piera, de Martorell. 
IV.-  ... va impugnar les referides resolucions municipals davant la jurisdicció contenciosa-
Administrativa, mitjançant sengles recursos contenciosos-administratius que es tramiten en l’actualitat 
davant els jutjats del contenciós-administratiu de Barcelona números 16 (recurs 297/2018) i 17 (recurs 
349/2018). 
V.- L’Ajuntament de Martorell i ..., en les seves respectives representacions, han trobat una via 
transaccional per resoldre la controvèrsia plantejada per l’execució de l’obra municipal que els hi 
resulta satisfactòria i permet finalitzar els procediments judicials. La part dispositiva del conveni 
transaccional que es proposa subscriure és la que a continuació es transcriu: 

[C L À U S U L E S  
PRIMERA.- ... s’obliga, en el termini de tres dies hàbils posteriors a la notificació de l’acord de 
ratificació del present conveni pel Ple de l’Ajuntament de Martorell, a desistir dels recursos 
contenciosos-administratius números 297/2018 i 349/2018, que tramiten, respectivament, els Jutjats 
del Contenciós-Administratiu de Barcelona números 16 i 17. La presentació d’aquests escrits haurà 
de ser comunicada formalment a l’Ajuntament de Martorell per ..., que es compromet així mateix a 
ratificar els desistiments, en cas que així sigui exigit pels referits Jutjats.    
SEGONA.-  L’Ajuntament de Martorell s’obliga, en el termini de dos mesos posteriors a la 
comunicació dels referits desistiments, a realitzar, al seu càrrec, les següents actuacions a la finca 
situada a la Carretera de Piera, 46, de Martorell: 

1. Enderrocament de paret mitgera, paret veïnal esquerra i repicat de tot el terra existent, amb 
retirada de runes a l’abocador controlat. 

2. Aixecament paret de gero de 15, i collat de pilans de ferro per portes d’una alçada entre 1,60 
i 1,80 mt. Màxim (segons normativa). 

3. Reboçat amb morter de ciment M-80 de les parets aixecades per les dues cares. 
4. Subministrament i col·locació d’aplacat de pedra (tipus pissarra, Nocorella o similar) a raó de 

14,12mt al paviment existent entre la tanca i la façana de la casa. 
5. Subministrament i col·locació de bústia tipus Arregui amb boca cartes exterior de color 

negre. 
6. Subministrament i col·locació de porta de vianants d’1 metre d’ample, amb pany elèctric i 

clau (amb la seva corresponent imprimació i pintura). 
7. Subministrament i col·locació de porta de dues fulles de 2,90 metres amb accessoris (amb la 

seva corresponent imprimació i pintura). 
8. Instal·lació de l’antic vídeo-porter a la tanca nova de la façana. 



 
9. Subministrament i col·locació de dos motors electromecànics per poder obrir la porta a 

distància. 
Dins dels primers deu dies del termini de dos mesos els compareixents hauran de  convenir  les 
tonalitats i les característiques dels materials que s’hauran d’utilitzar, que seran anàlogues a les 
existents abans de l’execució per l’Ajuntament de Martorell de les obres de reurbanització del carrer.  
TERCERA.-   Una vegada transcorregut el termini dels dos mesos, sense que s’hagin iniciat les 
obres, es penalitzarà la demora amb l’abonament per part de l’Ajuntament d’un càrrec de 100 euros 
per dia laborable (de dilluns a divendres) de retard fins que aquestes s’iniciïn. Una vegada iniciades, 
l’Ajuntament les haurà de finalitzar en el termini de dos mesos, transcorregut el qual sense que dita 
circumstància s’hagi produït, s’aplicarà una penalització de 100 euros per cada dia laborable de 
retard.  
En el seu cas, les penalitzacions fixades en la present clàusula s’hauran d’abonar en el termini d’un 
mes des de la seva reclamació, acreditant a partir d’aleshores l’interès legal a favor de ....  
QUARTA.- Amb la signatura i compliment del present conveni, ... declara que no té res més que 
reclamar per raó de les actuacions portades a terme per l’Ajuntament de Martorell per a la 
reurbanització de la carretera de Piera.  
CINQUENA.- El present conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa qualsevol controvèrsia 
sobre el contingut i compliment del mateix serà resolta per la jurisdicció contenciosa administrativa.  
SISENA.-  L’eficàcia del present conveni queda condicionada a la seva ratificació pel Ple de 
l’Ajuntament de Martorell en el termini màxim de dos mesos des de la seva signatura.] 
Fonaments de dret 
Primer.- La transacció es defineix per l’article 1809 del Codi civil en els següents termes: 
[Artículo 1809 
La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una 
alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado.] 
La característica principal de la transacció és el mutu sacrifici que fan les parts, en les seves 
pretensions, per tal d’arribar a un acord. Per això, no es pot considerar una transacció l’acord en el 
que una de les parts no ha modificat la seva petició inicial. 
La doctrina defineix la transacció com un contracte resolutori, en virtut del qual dues parts davant 
d’una controvèrsia posen fi a la mateixa, per tal d’evitar un plet o per acabar-lo. 
La transacció implica: 
1r. L’existència d’una relació jurídica controvertida, d’aquesta manera amb la transacció, les parts 
acaben amb la incertesa jurídica que existia entre elles i que havia generat la problemàtica. En el 
nostre cas, es tracta d’una transacció judicial, perquè que té lloc quan la discussió ja ha arribat als 
òrgans judicials, però encara no s’han dictat sentències que resolguin els recursos contenciosos-
administratius interposats. 
2n. Intenció de les parts de substituir la relació dubtosa per una relació certa.  
3r. Recíproques concessions entre les parts.  
Segon.- La transacció està regulada en els articles 1809 a 1819 del Codi civil. A part de l’article 1809, 
són d’aplicació en aquest expedient els següents preceptes: 
[Artículo 1812 
Las corporaciones que tengan personalidad jurídica sólo podrán transigir en la forma y con los 
requisitos que necesiten para enajenar sus bienes. 
Artículo 1815 
La transacción no comprende sino los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una 
inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma. 
La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que tienen relación con la disputa sobre que 
ha recaído la transacción.] 
Artículo 1816 
La transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada; pero no procederá la vía de 
apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial.] 



 
Tal com assenyala l’article 1816 del Codi civil, la transacció té per a les parts autoritat de cosa jutjada, 
la qual cosa implica que l’acord és obligatori per les parts, i a més impedeix acudir a la via judicial per 
tractar el mateix assumpte controvertit.  
Tercer.- Pel que fa a la competència orgànica per aprovar el conveni transaccional, hem d’estar al 
que estableixen els següents articles: 
Article 230 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: 
“Acord del ple 
Els ens locals no es poden avenir a les demandes judicials, fer transaccions sobre llurs béns o 
drets, ni sotmetre a arbitratge les conteses que se suscitin sobre aquests si no és mitjançant acord 
del ple adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.” 

  

Article 172 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals: 
“Els ens locals no es poden avenir a les demandes judicials, fer transaccions sobre llurs béns o drets, 
ni sotmetre a arbitratge les conteses que se suscitin sobre aquests si no és mitjançant acord del ple 
adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.” 
De conformitat amb els preceptes transcrits, l’òrgan competent per aprovar un conveni transaccional 
és el ple, mitjançant acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació. 
En conseqüència, s’informa favorablement la subscripció del conveni transaccional descrit, sempre i 
quan existeixi suficient consignació pressupostària en l’estat de despeses del pressupost municipal de 
l’exercici 2019 per fer front a les despeses que s’en derivin i l’acord de ratificació del conveni s’adopti 
pel ple amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. No 
obstant, l’Ajuntament acorarà el que estimi oportú. 
En conseqüència el ple adopta el següent acord: 
Primer.- Ratificar el conveni transaccional subscrit en data 27 de desembre de 2018 entre 
l’Ajuntament de Martorell i ..., més amunt transcrit.  
Segon.- Notificar aquest acord a ..., al lletrat de l’Ajuntament en els processos judicials objecte de 
transacció, ..., així com a la intervenció, a la tresoreria i a l’àrea de territori i sostenibilitat d’aquest 
Ajuntament. 
 
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MPAL. PSC-CP PER A UNS PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT 
SOCIALS I GARANT DEL MÓN LOCAL. 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=2771 
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Es retira la moció. 
 
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MPAL. PSC-CP DE SUPORT A LES MESURES  DEL  
PACTE  D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=2863 
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Sotmesa a votació és aprovada per: 



 
-  18 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, 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. 
 
L'aprovació per part del  ple del Congrés dels Diputats de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, 
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar un revulsiu, en tots els seus 
aspectes, de les polítiques de la violència contra les dones, pel fet de ser-ho, consolidant-se, com a 
model internacional després de la seva entrada en vigor. 
De fet, Espanya va rebre a Ginebra un dels esments d'honor del Premi de Polítiques de Futur (Future 
Policy Award 2014) que l’ ONU Dones, World Future Council i la Unió Interparlamentària concedeixen 
a les millors lleis i polítiques del món que persegueixin posar fi a la violència exercida contra les dones 
i les nenes, una violència que qualifiquen com una de les formes més generalitzades d'abús contra 
els drets humans. 
L'esmentada Llei Integral estatal, i la d'àmbit català, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista, són els dos instruments legals amb els quals ens hem dotat per a 
lluitar contra la violència masclista que amenaça la llibertat i la seguretat de les dones. 
El 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per unanimitat, una 
Proposició no de llei per la qual s'instava el Govern a promoure la subscripció d'un Pacte d'Estat en 
matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la nació, les Comunitats Autònomes i ciutats amb 
Estatut d'Autonomia i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que continuï impulsant 
polítiques per a l’eradicació de la violència sobre les dones com una veritable política d'Estat. El 
Congrés, en la seva sessió plenària del 28 de setembre de 2017, va aprovar, sense cap vot en contra, 
l'Informe de la Subcomissió per a un Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. 
D’altra banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre de 2016, la creació d'una 
Ponència que estudiés i avalués, en matèria de violència de gènere, els aspectes de prevenció, 
protecció i reparació de les víctimes, analitzés l'estratègia per a aconseguir i implementar un Pacte 
d'Estat contra la Violència de Gènere i examinés la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de 
setembre de 2017, el Ple del Senat va aprovar, per unanimitat, l'Informe de la Ponència d'Estudi per a 
l'elaboració d'estratègies contra la violència de gènere. 
Els informes de Congrés i Senat, contenen un conjunt de propostes per a prevenir i combatre la 
violència contra les dones i la violència domèstica, i per a millorar en la resposta que, des de les 
Institucions, es proporciona a les dones víctimes i a les seves filles i fills menors o als menors sota el 
seu guarda, tutela o acolliment. 
Comptem, per tant, amb un gran acord polític i social, que recull el compromís de la societat en la 
lluita contra la violència de gènere, que ha deixat de ser un assumpte privat per a esdevenir  una 
qüestió d'estat. Un pacte necessari davant les dades esgarrifoses sobre la violència que suporten les 
dones pel fet de ser-ho i de la qual també es veuen afectats els seus fills i filles. 
Una de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere planteja la necessitat d'adoptar les 
modificacions legals oportunes perquè l'Administració local pugui dur a terme actuacions de promoció 
de la igualtat entre homes i dones, i també contra la violència de gènere, ja que es tracta de 
l'administració més pròxima a la ciutadania i, per tant, a les víctimes. En aquest sentit, es planteja que 
aquestes qüestions han de formar part del catàleg de matèries recollit com de competència pròpia 
dels municipis en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.  
Per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per a permetre el 
desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere. Aquesta reforma va ser duta a terme 
pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per  desenvolupar el Pacte d'Estat 
contra la violència de gènere. 
Segons l'última macroencuesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri de Sanitat i 
Igualtat: 



 
• El 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència de gènere alguna vegada en la 

seva vida, la qual cosa en termes absoluts suposa 2,5 milions de dones a Espanya. 
• El 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any. 
• El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència. 
• Però, només el 28,6% va presentar denúncia.  

Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si sols la necessitat de polítiques 
específiques, també hi ha unes altres que van indicant els canvis que s'estan produint, entre elles: 

• El 77,6% han aconseguit sortir de la violència de gènere. 
• El 45% han acudit a algun servei d'ajuda mèdica, social o legal. 

No obstant això, malgrat la utilitat i del reconeixement internacional rebut per la llei integral, de 
l'important procés de presa de consciència social que s'ha produït al nostre país sobre la gravetat de 
la violència contra les dones i el gran obstacle que això suposa per a la convivència democràtica, 
malgrat tot això, avui, algunes forces polítiques plantegen una demolició de tota l'estructura de 
prevenció, atenció i protecció de les dones víctimes de violència masclista i per a això compten amb 
la complicitat de partits polítics disposats a laminar el dret de les dones a una vida lliure de violència; 
com si 976 dones assassinades des que tenim dades, i una mitjana de 150.000 denúncies anuals per 
maltractament no fossin raons suficients per a rebutjar i aïllar els qui sense embuts fan del masclisme 
la seva bandera política. 
El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret exigeix un compromís amb 
la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro d'una política sostinguda per a 
eradicar la violència de gènere. No podem, no hem de posar en perill el present i futur de les dones i 
dels seus fills i filles. 
Així ho exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben que en aquesta 
matèria només s'aconsegueixen avanços si hi ha un compromís de totes les forces polítiques i socials 
per a col·locar en l'agenda política la lluita contra totes les formes de violència contra les dones. 
Per totes aquestes raons, es fa necessari augmentar els esforços contra la violència de gènere, 
mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els qui els donen cobertura 
política, i exigir que es reforci el sistema de protecció per a les dones víctimes i es desenvolupin tots 
els recursos i mesures que es contemplen en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. 
En conseqüència el ple adopta els següents acords: 
1. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte d'Estat en matèria de 
violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, el problema més greu que 
sofreix actualment la societat espanyola i catalana que és fruit d'una cultura i educació profundament 
antidemocràtica i que parteix de la idea de la superioritat de l'home sobre la dona.  
2. Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el seu compromís 
amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors. 
3. Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o 
menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència masclista, així com el 
drama social i les conseqüències que té per a les víctimes. 
4. En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb 
formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de les dones, donant 
així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d'agreujar el problema. 
5. En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es compromet a 
impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en coordinació amb tots els poders públics. 
6. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a totes les entitas 
municipals que treballen per la igualtat de gènere, al Consell de Dones del Baix  Llobregat,  la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
8. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECAT, PSC-CP, MM-E, ERC-AM, 
PP I SM SOBRE LA REVERSIÓ DEL TERRENY CEDIT GRATUÏTAMENT AL SOC, DERIVADA DE 



 
LA SEVA MANCA DE DESTINACIÓ A CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INTEGRADA EN 
EL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ.  
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=4326 
 

HASH del video:”Xi/rqGLwlwigDLI7He6UjYD8zKz6bYWTkJgxJD35lR0=" inicio en: 01:12:06 

 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
La promoció de l’activitat econòmica i la formació són prioritats de l’ajuntament de Martorell. La 
construcció del Centre de Formació Professional integrada en el sector de l’automoció una oportunitat 
única i clau per lligar activitat econòmica i formació i per permetre a joves de Martorell i de l’entorn 
formar-se de manera especialitzada en un sector econòmic clau del país. 
En aquesta línia en la sessió plenària del dia 30 de juny de 2009 es va  aprovar cedir gratuïtament a 
favor de la Generalitat de Catalunya una finca municipal  per tal de destinar-la a l’equipament 
consistent en un Centre de Formació Professional integrada en el sector de l’automoció, mitjançant la 
seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 
Des de l’inici doncs hi ha la voluntat i el compromís de que la finca objecte de cessió s’havia de 
destinar a l’equipament consistent en un centre de formació professional integrada en el sector de 
l’automoció. A més l’Ajuntament de Martorell s’assegurava la participació activa en el centre de 
formació professional que s’hi construís. 
En el propi document de cessió es contemplava explícitament que: “Si la finca cedida no es destina a 
la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys 
següents, revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament de Martorell, en els termes que 
resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals”. 
La cessió descrita es va formalitzar mitjançant document administratiu –conveni- signat 
electrònicament per l’alcalde de l’Ajuntament de Martorell i la Directora General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya en dates 22 de setembre de 2009 i 25 de setembre de 2009, 
respectivament. En els pactes s’establia l’obligació de dedicar el terreny cedit a la construcció i 
posterior destinació a Centre de Promoció Professional en el sector de l’automoció. 
La voluntat de l’ajuntament de Martorell era i és clara: volem un Centre de Formació Professional 
integrada en el sector de l’automoció. Volíem i volem convertir aquest espai en un Centre referent de 
formació desenvolupar un nou model de formació professional integrada per l sector. Oferir formació 
inicial dual, formació professional per a l’ocupació, formació a mida segons la demanda de les 
empreses d’automoció i també serveis a empreses i persones. El desig era i és que el Centre, a ple 
rendiment pogués acollir uns 500 alumnes de FP inicial o reglada en modalitat dual de tres anys i fins 
a 14.000 alumnes cada any. 
L’Ajuntament de Martorell en data 21 de juliol de 2014 va autoritzar la cessió per part de la Generalitat 
de Catalunya del domini del bé cedit gratuïtament, és a dir, la finca registral núm. 11.098, a favor del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per tal que la destinés a centre de formació professional 
integrada en el sector de l’automoció, durant trenta anys a comptar des de la data de signatura del 
conveni de cessió (25 de setembre de 2009); establint-se també en l’acord que el SOC havia de 
complir totes les clàusules del conveni de cessió de domini de 25 de setembre de 2009. 
L’ajuntament de Martorell porta reivindicant des de fa molts anys que el terreny cedit i l’edifici construït 
es destinin a la finalitat compromesa inicialment, és a dir un centre de formació professional integrat 
en el sector de l’automoció. Les reiterades demandes i reivindicacions fins avui no han estat 
escoltades i no s’han materialitzat. L’ajuntament reivindica i ho seguirà fent aquest destí, pensem que 
és un projecte vàlid i de futur pels joves de Martorell, la comarca i el país i alhora defensa l’interès de 
Martorell i dels seus ciutadans per sobre de qualsevol altre consideració. La legislació vigent empara 
la defensa dels bens i del patrimoni de l’ajuntament i els martorellencs, tant pel que fa a l’article 50 del 



 
Reglament del patrimoni dels ens locals  i a l’article 531-19 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya. 
En conseqüència, el ple l’adopta els següents acords: 
Primer.- Reclamar l’exercici de la reversió del bé cedit gratuïtament per l’Ajuntament de Martorell al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -finca registral 11.098-, en els termes regulats per l’article 50.3 
del Reglament del patrimoni dels ens locals, perquè no s’està destinant a l’ús previst -centre de 
formació professional integrada en el sector de l’automoció-, malgrat haver transcorregut amb escreix 
més de cinc anys des del dia 25 de setembre de 2009, en el benentès que no hi hagi una solució 
immediata que doni compliment a l’acord i la posada en funcionament del centre.  
Tercer.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la signatura dels 
documents necessaris per a l’execució i el desplegament d’aquest acord. 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Honorable consellera de la Presidència, Sra. Elsa Artadi; a 
l’Honorable consellera d’Empresa i Coneixement, Sra. Àngels Chacón; a l’Honorable conseller 
d’Educació, Sr. Josep Bargalló; a l’Honorable conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El 
Homrani; al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 
 
9. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECAT I ERC PER RECLAMAR LA 
CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ INTERMODAL I LA ZONA TARIFÀRIA 1 A MARTORELL. 
 
Intervencions:  
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=5905 
 

HASH del video:”Xi/rqGLwlwigDLI7He6UjYD8zKz6bYWTkJgxJD35lR0=" inicio en: 01:38:25 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
Martorell està situat en una cruïlla geogràfica, és  un important nus de comunicació i de transport. Una 
de les prioritats de l’Ajuntament és millorar la vida de les persones mitjançant la promoció del 
transport públic d’acord amb les seves necessitats, d’una manera útil i eficient, i afavorir la generació 
d’activitat econòmica i ocupació al nostre poble i entorn. 
És per això que el Ple de l’Ajuntament de Martorell ha reivindicat en diverses ocasions ser inclòs dins 
de la zona 1 del sistema tarifari integrat de la xarxa de transport metropolità. Actualment, hi ha quatre 
estacions que pertanyen a dues zones tarifàries diferents que donen servei als veïns de Martorell: 
Martorell Vila pertany a la zona 1 i les de Martorell Central (de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGCC) i de Renfe) i Martorell Enllaç formen part de la zona 3. Actualment una T10 de 
zona 1 costa 10.20 euros i de zona 3, 27,40 euros, pràcticament el triple.  
Aquests fets suposen un greuge comparatiu per molts martorellencs, que pel mateix servei, com pot 
ser anar i/o tornar de Barcelona a Martorell, paguen un bitllet molt més car només pel fet d’accedir al 
ferrocarril en una estació diferent. Tots els veïns de Martorell haurien de poder utilitzar totes les 
estacions que donen servei al poble amb la mateixa zona tarifària. A més, municipis geogràficament 
més llunyans de Barcelona es troben inclosos dins de la zona tarifària 1. 
El ple de l'Ajuntament ha reclamat també en múltiples ocasions les inversions pendents per part del 
Ministeri de Foment. L'estació Martorell Central de la Línia Llobregat-Anoia de FGC va entrar en 
funcionament durant el mes de maig de 2007. Situada a pocs metres de l'estació de Rodalies Renfe, 
des de la seva concepció l'objectiu era crear una única estació intermodal amb un intercanviador 
entre els dos serveis ferroviaris i connectant amb l'autobús urbà i interurbà, per tal de facilitar l'ús del 
transport públic, en la línia d’integració de serveis de transport recollida en el pla director 
d’Infraestructures. 
El Ministeri de Foment tenia previst construir un enllaç directe entre l'estació d'ADIF i la de Ferrocarrils 
que, deu anys després, encara està pendent de construcció. Cal tenir en compte que la part més 
important de la inversió (cobriment de vies) ja ha estat realitzada, deixant l'espai preparat per la nova 



 
estació i la connexió de les andanes, una actuació que ja disposava d'un projecte realitzat per INECO 
i treballat conjuntament per l'Ajuntament i la Generalitat.  
En conseqüència el ple adopta els següents acords: 
1. Reclamar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) les següents actuacions a Martorell:  
a.- Sol·licitar que totes les estacions que donen servei al terme municipal de Martorell formin part de la 
mateixa zona tarifària amb el conseqüent benefici pels martorellencs usuaris del servei. 
b.- Sol·licitar la reconsideració del mapa de zones del sistema tarifari integrat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, fent que Martorell passi a formar part de la zona 1 del sistema tarifari fins 
que no entri en vigor la nova T-Mobilitat. 
c.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que posi en marxa de forma immediata la T-Mobiltat, per tal 
que la lògica del cost dels bitllets es calculi en funció d’altres paràmetres d’ús i no de les actuals 
zones. 
2. Reclamar al Ministeri de Foment i a la Generalitat de Catalunya les següents actuacions a la xarxa 
ferroviària a Martorell:  
a.- La finalització de les actuacions que permetin que l'Estació de Martorell Central actuï com a una 
veritable estació intermodal entre els serveis de Rodalies RENFE, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), i una Estació d’Autobusos tal i com estava previst des del seu inici. 
b.- L'execució d'actuacions per minimitzar l’impacte acústic dels trens als barris de Can Carreras, 
Camí Fondo i Can Cases. 
c.- Millores immediates en el sistemes d’informació i accessibilitat a l’Estació de RENFE a Martorell, 
que actualment provoquen habituals dificultats a les persones usuàries. 
3. Notificar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i al Ministeri de Foment el contingut d’aquesta 
moció així com al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a l'Associació de Municipis 
per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).  
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE DESEMBRE DE 
2018. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=7535 
 

HASH del video:”Xi/rqGLwlwigDLI7He6UjYD8zKz6bYWTkJgxJD35lR0=" inicio en: 02:05:35 
 
Es dóna compte. 
 
11. 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.2019012101?ts=7562 

 
HASH del video:”Xi/rqGLwlwigDLI7He6UjYD8zKz6bYWTkJgxJD35lR0=" inicio en: 02:06:02 

 
Es dóna compte. 
 
VIA D’URGÈNCIA 
 
Prèviament acceptat per unanimitat dels assistents, el seu caràcter urgent, tot seguit es dóna compte 
del següent punt: 
 



 
12. 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.2019012101?ts=7576 
 

HASH del video:”Xi/rqGLwlwigDLI7He6UjYD8zKz6bYWTkJgxJD35lR0=" inicio en: 02:06:16 
 
Es dóna compte. 
 
VIA D’URGÈNCIA 
 
Prèviament acceptat per unanimitat dels assistents, el seu caràcter urgent, tot seguit es dóna compte 
del següent punt: 
 
13. 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 4T. TRIMESTRE DE 2018.(EXP. 1321/2018). 
 
Intervencions: 

 
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=7718 

 
HASH del video:”Xi/rqGLwlwigDLI7He6UjYD8zKz6bYWTkJgxJD35lR0=" inicio en: 02:08:38 

 
Es dóna compte. 
 
14. INTERPEL·LACIONS.  
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=8144 
 

HASH del video:”Xi/rqGLwlwigDLI7He6UjYD8zKz6bYWTkJgxJD35lR0=" inicio en: 02:15:44 
 
No n’hi ha 
 
15. PREGUNTES 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=8150 
 

HASH del video:”Xi/rqGLwlwigDLI7He6UjYD8zKz6bYWTkJgxJD35lR0=" inicio en: 02:15:50 
 
16. PRECS. 
 
Intervencions: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019012101?ts=10008 
 

HASH del video:”Xi/rqGLwlwigDLI7He6UjYD8zKz6bYWTkJgxJD35lR0=" inicio en: 02:46:48 

 

https://gestiona-04.espublico.com/dossier.110


 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la sessió, que 
s’alça a les 22:56 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE.  
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