
 
5/2019. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 15 D’ABRIL DE 2019. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 15 d’abril de 2019, essent les 20:00 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/de les 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 
- Míriam Riera i Creus 
- Sergi Corral i Barón 
- Vicente Casal Carriedo 
- Sergio Rodríguez Márquez 
 
S’excusa l’absència a aquesta sessió per part des regidors senyors: 
- Lluís Esteve i Balagué 
- Adolf Bargués i Asturias 
 
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 18 DE MARÇ DE 2019. 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=0 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:00:00 
 

Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2019 
que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA:  DE L’1 D’ABRIL DE 2019. 
 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=23 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:00:23 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=0
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=23


 
 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 1 d’abril de 2019 que 
és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
3. PROPOSTA  D’APROVACIÓ INICIAL DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE LES BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL PER A 
L’EXERCICI 2019, PER TAL D’ANNEXAR LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS 
PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ AL MUNICIPI DE MARTORELL (EXP. 3849/2018).  
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=39 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:00:39 
 

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
I.- L’any 2015 l’Ajuntament de Martorell va aprovar les bases reguladores de les subvencions per al 
foment de l’ocupació al municipi de Martorell, que es van publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona de data 24 d’abril de 2015.  
II.- Segons l’informe emès per la cap de promoció econòmica i treball, el qual figura a l’expedient, cal 
redactar unes noves bases reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació al municipi de 
Martorell pels següents motius: 
1r. Solucionar problemes detectats durant la vigència de les actuals bases.   
. És convenient suprimir el requisit de tenir domicili social al municipi de Martorell i substituir-lo pel 
domicili de l’activitat, atès que el rellevant és que l’empresa subvencionada exerceixi la seva activitat 
econòmica en aquest municipi amb independència de la seva seu social. Per altra banda, no cal que 
l’activitat s’exerceixi amb anterioritat a l’1 de gener del 2015, sempre i quan l’activitat estigui 
domiciliada a Martorell en la data de la sol·licitud i es mantingui aquest domicili durant tot el període 
de vigència del contracte subvencionat.   
. L’exigència de què les persones desocupades que es contractin estiguin empadronades al municipi 
de Martorell amb una antiguitat d’almenys un any respecte a la data de publicació de les bases, que 
és un termini excessivament dilatat, és recomanable limitar-la a la data de la sol·licitud de la 
subvenció, i reduir l’antiguitat a sis mesos.  
. L’experiència de l’aplicació de les bases durant gairebé quatre anys, aconsella reduir de cinc a tres 
el nombre de persones que s’han d’entrevistar per l’empresa contractant. 
2n. Suprimir la referència a la quantia i el crèdit pressupostari, perquè ambdues dades seran les 
previstes en el pressupost de cada exercici. 
3r. Realitzar les oportunes adequacions a la legislació vigent.  
. La definició de la situació de desocupació actualment es troba regulada per l’article 267 del Reial 
Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social. 
. Els llocs de presentació de les sol·licituds ara es regulen per l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.   
III.- En el mateix informe emès per la cap de promoció econòmica i treball també es formula una 
proposta de bases, on es destaquen en color vermell les novetats introduïdes envers les bases 
actualment vigents.  
IV.- L’article 165.1 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), determina que el pressupost general inclourà les 
bases d’execució, les quals contindran, per a cada exercici, l’adaptació de les disposicions generals 
en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia entitat i dels seus organismes 
autònoms, així com les necessàries per a la seva encertada gestió, establint quantes prevencions es 
considerin oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i la recaptació de 
recursos.  



 
El ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària tinguda el dia 17 de desembre de 2018 va aprovar 
definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de Martorell, que es va publicar en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona de data 21 de desembre de 2018 i va entrar en vigor l’1 de gener 
de 2019.  
V.- Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran d’aprovar, entre 
d’altres instruments, en el marc de les bases d’execució del pressupost, d’acord amb l’article 17.2 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i hauran de concretar els extrems que 
determina l’article 17.3 del mateix text legal.    
VI.- L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local atribueix al 
ple municipal la competència per a aprovar i modificar els pressupostos de conformitat amb el 
TRLRHL.  
En conseqüència, el ple adopta el següent acord:  
Primer.- Aprovar inicialment la segona modificació de les bases d’execució del pressupost general de 
l’Ajuntament de Martorell per l’exercici 2019, amb la finalitat d’afegir el següent annex: 
  
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ AL 
MUNICIPI DE MARTORELL. 
1.Objecte. 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la contractació laboral de 
persones desocupades residents al municipi de Martorell. 
2. Procediment.  
El procediment d’atorgament d’aquestes subvencions és el de simple concurrència.  
3. Limitacions a l’atorgament de subvencions.  
L’atorgament de les subvencions regulades en aquestes bases està limitat per les dotacions 
econòmiques establertes en el pressupost de cada exercici per aquesta finalitat.  
4. Limitació màxima de subvencions per beneficiari.  
No hi ha limitació màxima de subvencions per beneficiari. 
5. Compatibilitat amb altres subvencions i ajuts.  
5.1. Les subvencions que es concedeixin en aplicació d'aquestes bases són compatibles amb 
l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, públics o privats, que financin les 
mateixes actuacions.  
5.2. L’import de les subvencions obtingudes en aplicació d'aquestes bases en cap cas pot ser de tal 
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
públics o privats, superi el cost de l’actuació subvencionada.  
6. Beneficiaris.  
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:  
. Les empreses legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb una plantilla no 
superior a 150 persones treballadores. 
. Les persones físiques que exerceixen activitats empresarials o professionals. 
. Les entitats sense ànim de lucre.   
. Les empreses d’inserció i centres de treball amb l’objecte social d’inserció sociolaboral de persones 
en situació o en risc d’exclusió .  
7. Requisits i obligacions dels beneficiaris.  

7.1. Per ser beneficiari d’aquestes subvencions s’ha de tenir el domicili de l’activitat al municipi de 
Martorell en la data de la seva sol·licitud i durant tot el període de vigència del contracte 
subvencionat.  
7.2. No poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les empreses, els professionals i empresaris 
individuals, les entitats sense ànim de lucre i les empreses d’inserció i els centres de treball que hagin 
efectuat acomiadaments improcedents amb posterioritat a la data de publicació d’aquestes bases, o 
que estiguin immersos en un expedient de regulació d’ocupació de qualsevol tipus dins dels sis 
mesos anteriors a la data de publicació d’aquestes bases.  



 
7.3. Els beneficiaris han d’acreditar:   
. No ser dependents ni estar societàriament vinculats a administracions, ens o organismes públics.  
. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
. No tenir deutes en període executiu amb l’Ajuntament de Martorell. 
. No tenir deutes pendents per reintegrament de subvencions amb l’Ajuntament de Martorell en 
període executiu.  
7.4. Els beneficiaris han d’haver obtingut les autoritzacions, les llicències o els permisos necessaris 
per a exercir la corresponent activitat, o, si s’escau, haver efectuat la preceptiva comunicació o 
declaració responsable a l’Ajuntament de Martorell. 
7.5. El beneficiari de la subvenció no pot, en cap cas, cedir a altres empreses el personal per a la 
contractació del qual hagi obtingut la subvenció regulada en aquestes bases.  
7.6. El beneficiari no pot desenvolupar cap activitat il·lícita, ni que suposi discriminació, atempti contra 
la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, ni dur a terme 
accions que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses. 
7.7. L’acreditació del compliment dels requisits per tenir la condició de beneficiari de la subvenció es 
realitzarà per següents mitjans:  
. El compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social s’acreditarà mitjançant 
presentació pel sol·licitant davant l’òrgan concedent de la subvenció de les certificacions expedides 
per l’Agència d’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
. L’acreditació del compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions i de no estar 
incurs en cap de les causes prohibitives per ser beneficiari, es realitzarà mitjançant declaració 
responsable del beneficiari.   
8. Requisits de les persones desocupades a contractar.  
8.1. S’entén per situació legal de desocupació la definida per l’article 267 del Reial Decret Legislatiu 
8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.  
8.2. Les persones desocupades a contractar han d’estar empadronades amb una antiguitat de sis 
mesos al municipi de Martorell en la data de la sol·licitud de la subvenció.  
8.3. Les persones desocupades a contractar han d’estar inscrites com a demandants de feina al 
servei local d’ocupació municipal i a l’oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.   
9. Gestió de les ofertes de treball.  
9.1. Les ofertes de treball per les quals se sol·licita la subvenció s'han de publicar obligatòriament a la 
Borsa de Treball del Servei d’Ocupació i Formació de la Regidoria de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de Martorell (xarxa Xaloc) i, opcionalment, a l'Oficina de Treball de la Generalitat de 
Martorell, que col·laboraran en el procés de preselecció de les persones candidates, per bé que seran 
les empreses les que realitzin la selecció de les persones treballadores més adequades segons les 
seves necessitats.  
9.2. L'empresa contractant ha d'entrevistar un mínim de tres persones candidates preseleccionades 
per la Borsa de Treball del Servei d'Ocupació i Formació de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de 
Martorell, o bé totes les persones candidates si el seu nombre és inferior a tres.  
10. Característiques dels contractes de treball.  
10.1. Es poden formalitzar contractes de durada determinada o indefinida i contractes a temps parcial 
o complet. 
10.2. La durada dels contractes de treball que no siguin indefinits ha de ser com a mínim de dotze 
mesos. 
10.3. La jornada laboral fixada en el contracte ha de ser igual o superior al 50% de l'establerta per 
conveni com jornada completa. En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, la subvenció 
es calcularà en proporció a la jornada realitzada. 
10.4. La contractació objecte de subvenció s'ha de realitzar d'acord amb les categories professionals i 
els salaris bruts anuals aprovats en el conveni laboral que correspongui.  
10.5. No es poden acollir a les subvencions regulades en aquestes bases les següents 
contractacions: 
a) Les contractacions que es realitzin per jornades inferiors al 50% de l'establerta per conveni com 
jornada completa. 



 
b) Les formalitzades amb persones que en els dotze mesos anteriors a la data de la contractació 
estiguessin prestant serveis en la mateixa empresa o en altra empresa si existeixen socis comuns 
amb el 25% de participació d'ambdues empreses. 
c) Les subscrites amb el cònjuge, parella de fet, ascendents, descendents i la resta de parents, per 
consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau inclusiu de les persones que siguin membres 
dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin la forma jurídica de societat, dels que siguin 
membres dels òrgans rectors de les entitats sense ànim de lucre contractants, dels qui tinguin una 
participació del capital de l'empresa igual o superior al 25%, i dels professionals i empresaris 
individuals contractants. 
d) Les contractacions d’alts directius. 
e) Les formalitzades amb alguna de les modalitats contractuals següents: contractes d’interinitat en 
totes les seves modalitats, contractes de relleu i contractes de treballadors/es amb reserva de lloc de 
treball 
10.6. En el supòsit que la persona contractada sigui menor de 18 anys, la jornada diària no podrà ser 
superior, en cap cas, a les 8 hores diàries de treball efectiu i s’hauran de respectar els temps de 
descans diaris i setmanals previstos en la normativa laboral vigent. Tampoc es podran realitzar 
treballs nocturns o aquells qualificats com a penosos, nocius o perillosos per l’autoritat laboral. 
11. Quantia de la subvenció. 
L’Ajuntament de Martorell subvencionarà la quantitat de 2.500,00 euros per contracte laboral amb una 
durada d’un any i jornada complerta. En el cas que la durada del contracte sigui superior a un any, la 
subvenció s’incrementarà en 100,00 euros per cada mes sencer addicional, sense que l’import total 
de la subvenció pel període d’un any i els mesos addicionals pugui ser superior a 3.500,00 euros. 
L’Ajuntament de Martorell subvencionarà la quantitat de 4.000,00 euros per contracte laboral amb una 
durada d’un any i jornada complerta, en el supòsit de què la persona jurídica sol·licitant de la 
subvenció s’hagi creat en els dotze mesos anteriors a la sol•licitud de subvenció o de què l’empresari 
individual o professional sol•licitant s’hagi donat d’alta en el corresponent cens en els dotze mesos 
anteriors a la sol·licitud de subvenció. En el cas que la durada del contracte sigui superior a un any, la 
subvenció s’incrementarà en 100,00 euros per cada mes sencer addicional, sense que l’import total 
de la subvenció pel període d’un any i els mesos addicionals pugui ser superior a 5.000,00 euros. 
Si la jornada es inferior al 100%, la subvenció serà proporcional a la jornada establerta. 
12.Termini per a la presentació de les sol·licituds. 
El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions serà el que s’estableixi en la 
corresponent convocatòria. 
13. Sol·licitud i documentació que s’hi d’adjuntar. 
13.1. La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar mitjançant el model normalitzat que estarà 
disponible a les oficines del centre de promoció econòmica de l’Ajuntament de Martorell (Molí Fariner, 
camí del Riu s/núm., de Martorell) i a les planes web www.martorell.cat i www.moliempresa.cat, 
acompanyada de la següent documentació: 
a) Còpia compulsada del DNI o NIE de la persona signant de la sol·licitud.  
b) En cas que sigui una persona jurídica, còpia compulsada del seu CIF, així com la documentació 
que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent, si s’escau. 
c) Alta censal en cas d'empresaris i professionals individuals. 
d) Quan s’actuï en nom d’altri, còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació 
amb què s’actua, degudament inscrita al registre corresponent, si s’escau. 
e) Certificat acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.  
f) Declaració responsable de no tenir contret cap deute en període executiu amb l’Ajuntament de 
Martorell. Aquesta declaració ha de constar en el model normalitzat de sol·licitud, i serà objecte de 
comprovació per l’Ajuntament de Martorell. 
g) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, 
de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquesta declaració ha de constar en el model normalitzat de sol·licitud. 

http://www.martorell.cat/


 
h) Declaració sobre si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa 
actuació, incloent-hi els imports sol·licitats o concedits. Aquesta declaració ha de constar en el model 
normalitzat de sol·licitud. 
i) Declaració responsable de que l’empresa o entitat sol·licitant no és dependent ni està 
societàriament vinculada a administracions, ens u organismes públics. Aquesta declaració ha de 
constar en el model normalitzat de sol·licitud. 
j) Full de dades bancàries segellat per l'entitat financera segons el model facilitat per l’Ajuntament de 
Martorell. 
k) Certificat de vida laboral de l'empresa (model A002). 
l) Declaració responsable acreditativa de que no s’ha tramitat cap expedient de regulació d’ocupació 
dins dels sis mesos anteriors a la data de publicació de les bases reguladores de les subvencions. 
Aquesta declaració ha de constar en el model normalitzat de sol·licitud. 
m) Formulari dels resultats del procés de selecció. 
n) Contracte o precontracte de treball de la persona desocupada. 
o) DNI o NIE de la persona desocupada contractada. 
p) Certificat de vida laboral de la persona desocupada contractada. 
q) Documentació acreditativa de què la persona contractada: 
q.1.) està en situació legal de desocupació 
q.2.) està inscrita a l’oficina de treball de la Generalitat de Catalunya com a demandant d’ocupació  
13.2. Les sol·licituds es poden presentar a través del registre general d’entrada de l’Ajuntament ubicat 
al carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell o del registre electrònic situat a la seu electrònica 
martorell.eadministracio.cat , així com en qualsevol altre dels llocs assenyalats en l’article 16.4 de la 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
13.3. Un cop presentada la sol·licitud, s’atorgarà un termini de deu dies hàbils per a esmenar les 
deficiències detectades, i/o per aportar els documents preceptius que manquin, amb l'advertiment que 
si no es fa l’esmena o l’addició requerides es considera que es desisteix de la petició formulada.  
14.Tramitació de les sol·licituds.  
14.1. L’òrgan d’instrucció d’aquestes subvencions estarà integrat per: l’alcalde, o regidor en qui 
delegui, que el presidirà; el regidor de l’àrea de promoció econòmica, la cap de Promoció Econòmica, 
i un/a tècnic/a d’empreses, que actuaran com a vocals. Actuarà com a secretària d’aquest òrgan la 
cap de Promoció Econòmica. 
14.2. L’òrgan d’instrucció ha de verificar que les sol·licituds s’han presentat dintre del termini fixat per 
la convocatòria corresponent, que aporten la documentació preceptiva i que reuneixen els requisits 
exigits per aquestes bases. Un cop efectuada aquesta comprovació ha de formular la proposta de 
resolució. 
14.3. L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient i l’atorgament de les subvencions és la junta 
de govern local.  
15. Ordre de tramitació de les sol·licituds. 
Les sol·licituds rebudes es tramitaran per l’ordre de la seva presentació en el registre d’entrada de 
l’Ajuntament de Martorell i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada a aquestes 
subvencions.  
16. Inici dels contractes de treball.  
Els contractes de treball subvencionats s’hauran d’haver iniciat amb posterioritat a la publicació 
d’aquestes bases.  
17. Despeses subvencionables.  
Són despeses subvencionables els costos salarials i de Seguretat Social, sense que en cap cas 
siguin subvencionables les vacances, les dietes, les indemnitzacions i la locomoció.  
18. Formació. 
L’empresa beneficiaria ha de formar als treballadors contractats en prevenció de riscos laborals i en 
primers auxilis, així com en qualsevol altra matèria en què la formació sigui preceptiva de conformitat 
amb la normativa vigent.  
19. Incidències relatives a les persones contractades. 



 
19.1. Qualsevol incidència relativa a les persones contractades s’ha de notificar a l’Ajuntament en el 
termini de quinze dies hàbils des què es produeixi. 
19.2. En el supòsit de baixa voluntària d'una persona contractada amb anterioritat a la finalització del 
contracte subvencionat, es podrà contractar una nova persona desocupada d’entre els candidats 
preseleccionats. De no ser possible contractar a cap dels candidats preseleccionats, s’haurà de tornar 
a començar el procés de selecció de bell nou en els termes previstos en aquestes bases. 
19.3. Quan es redueixi la jornada laboral de la persona contractada, s’ha de renunciar parcialment a 
la subvenció atorgada En aquest supòsit cal presentar la renúncia en el termini màxim de quinze dies 
hàbils a comptar des de la modificació de la jornada laboral, i es tornarà a calcular la subvenció 
atorgada de manera que aquesta sigui proporcional al salari modificat. 
20. Pagament de la subvenció.  
20.1. L'import de la subvenció concedida s’abonarà en els següents terminis: 
. Un 30% a la presentació del contracte de treball i de l’alta de la Seguretat Social. 
. Un 40% als sis mesos de vigència del contracte, prèvia comprovació de què el treballador continua 
contractat. 
. El 30% restant una vegada s’hagi comprovat per l’Ajuntament de Martorell la correcta justificació de 
la subvenció. 
20.2. Els pagaments de la subvenció s’han d’ordenar per decret de l’alcaldia o del regidor en qui 
delegui.  
21. Reintegrament de la subvenció.  
21.1. Sense perjudici de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament de Martorell procedirà a la 
revocació total o parcial de la subvenció atorgada en els casos següents: 
. Contractació de persones que no reuneixin els requisits exigits per aquestes bases. 
. Quan el beneficiari hagi efectuat un o varis acomiadaments improcedents amb posterioritat a la data 
de publicació d’aquestes bases. 
. Quan el beneficiari hagi realitzat algun expedient de regulació d’ocupació de qualsevol tipus dins 
dels sis mesos anteriors a la data de publicació d’aquestes bases 
. Acomiadament improcedent del treballador contractat. 
. Manca de justificació o justificació incompleta dels fons rebuts. 
. Incompliment de la finalitat i/o de les condicions en base a les quals la subvenció va ser concedida. 
. Incompliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals, en matèria de seguretat i salut 
en el treball, de prevenció de riscos laborals i de conservació de documents. 
. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de 
l’òrgan municipal que gestiona la subvenció. 
. Qualsevol altre incompliment de les prescripcions d’aquestes bases i dels preceptes de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de les normes que la despleguen.   
21.2. En cas de revocació de la subvenció, el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats 
percebudes més els interessos de demora meritats des del pagament de la subvenció fins la data en 
què s’acordi el reintegrament.  
22. Seguiment, verificació i control.  
L'Ajuntament de Martorell establirà els mecanismes de seguiment, verificació i control que permetin 
comprovar el grau de compliment de l’acció subvencionada.  
23. Justificació de les subvencions concedides. 
23.1. El termini per presentar la justificació des de les subvencions concedides és de dos mesos, 
comptats des de la finalització del contracte, o en el cas de contractes indefinits a comptar des del 
dotzè mes.  
23.2. Els documents que s’han d’aportar per justificar les subvencions són: 
. Nòmines i TC1 i TC2 del treballador contractat corresponents als dotze mesos del contracte. 
. Justificant bancari del pagament de la nòmina i de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa. 
. Model 110 i/o 190, amb la relació d'imports nominals de la retenció de l'IRPF on consti la persona 
contractada. 
. Declaració, amb especificació dels imports, de les altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
públics o privats, obtinguts per a finançar la mateixa actuació. En el supòsit que no s’hagués obtingut 



 
cap altra subvenció, ajut, ingrés o recurs, cal presentar la corresponent declaració responsable 
negativa.  
24. Normativa supletòria  
En tot allò no previst en aquests bases és d’aplicació, com a normativa supletòria, l’Ordenança 
reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms 
(publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19 de gener de 2006, 
pàgines 34 a 43, i disponible també en http://www.martorell.cat ), i, en defecte de l’esmentada 
Ordenança els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i dels 
reglaments que la despleguen.  
25. Disposició derogatòria  
A l’entrada en vigor d’aquestes bases, que es produirà la data de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, quedaran derogades les bases reguladores de les 
subvencions per al foment de l’ocupació al municipi de Martorell, any 2015, publicades en el  Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona de data 24 d’abril de 2015. 
Segon.- Exposar l’expedient al públic, en compliment  de l’article 169 del TRLRHL, aprovat pel RDL 
2/2004, de 5 de març, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i en 
els taulers d’edictes físic i electrònic de la Corporació durant el termini de quinze dies hàbils, dins dels 
quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
considerin oportunes.  
Tercer.- Establir que l’aprovació inicial de la segona modificació de les bases d’execució del 
pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per l’exercici 2019 es considerarà definitiva en cas 
que no es presentin reclamacions en el període d’exposició pública, supòsit en el que caldrà publicar 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text de la modificació de les bases d’execució del 
pressupost.  
Quart.- Traslladar el present acord a la intervenció general i al departament de promoció econòmica i 
treball. 
 
4. PROPOSTA SOBRE RECUPERACIÓ D’OFICI DEL DOMINI PÚBLIC OCUPAT SENSE 
LLICÈNCIA NI AUTORITZACIÓ. (EXP. 3715/2018). 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=1373 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:22:53 
 
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, 
Míriam Riera i Creus, Sergi Corral i Barón i i Sergio Rodríguez Márquez. 
- 5 abstencions dels/de les senyors/es: José A. Simón Cabrera, Laura Ruiz Sigüenza, Asunción 
Moreno López, Àngels Cardona Quintana i Vicente Casal Carriedo. 
 
I.- Es tramita l’expedient instruït per recuperar d’ofici, en via administrativa, un bé de domini públic 
municipal, un espai a la Pl. del Blat, que es troba ocupat actualment amb un màquina expenedora i un 
armariet, adossats al quiosc de premsa concessionari d’aquesta administració, sense cap tipus de 
llicència o autorització.  
II.- Són patents la possessió administrativa acreditada per tractar-se de via pública, una plaça inscrita 
a l’inventari de béns i drets de la corporació amb el núm. 29, de l’epígraf 1.1.a. Béns de domini públic, 
ús públic (parcs i jardins) i la usurpació per part de l’empresa MGA GAMES STORE SL, amb una 
màquina expenedora i un armariet, sense llicència ni autorització.  

http://www.martorell.cat/


 
III.- Per decret de l’alcaldia núm. 1675/2018, de 15 d’octubre, es va dictar la resolució de la que a 
continuació es transcriu la part dispositiva:  
[Primer.- Incoar expedient de recuperació d’ofici de la possessió del bé de domini públic municipal 
consistent en un espai a la Rambla de les Bòbiles adjacent a la concessió d’un quiosc de premsa, que 
es troba ocupada actualment amb dues màquines expenedores i un armariet.  
Segon.- Concedir a la concessionària MGA GAMES STORE SL, representada per ... el tràmit 
d’audiència durant un termini de deu dies hàbils, per tal que pugui examinar l’expedient a la secció de 
patrimoni de l’Ajuntament (de dilluns a divendres feiners, des de les 8:00 fins a les 14:30 hores), així 
com al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.] 
IV.- Aquesta resolució es va notificar a la representant de l’empresa interessada en data 16 d’octubre 
de 2018, concedint-li un termini d’audiència de deu dies hàbils per poder examinar l’expedient, així 
com per a formular al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimés pertinents. 
Dintre del termini d’audiència, que va finalitzar el dia 30 d’octubre de 2018, es va presentar escrit 
d’al·legacions, amb data 24 d’octubre de 2018 i núm. de registre d’entrada 11244, sol·licitant la 
paralització de l’expedient de recuperació d’ofici i que es duguin a terme totes les gestions 
necessàries per a la legalització de la col·locació de les màquines expenedores i l’armari. 
V.- En data 19 de març de 2019 l’inspector d’obres i activitats, amb el vist-i-plau del cap de l’àrea de 
data 21 de març de 2019 emet el següent informe:  
[Es dona resposta a l’escrit d’al·legacions presentat per ..., com a administradora de la societat MGA 
GAMES STORE, S.L. 
Fets: 
1. En data 03-09-2018 l’àrea de territori i sostenibilitat emet informe sobre l’ocupació, sense llicència 
ni autorització, d’un espai al darrera del quiosc amb dues màquines expenedores. 
“Personat a la Rambla de les Bòbiles cantonada amb el carrer Joan Maragall (Plaça del Blat), he 
pogut comprovar que hi ha hagut una ampliació de l’ocupació de la via pública al darrera del quiosc 
existent, consistent en 2 màquines expenedores de begudes i aliments i un armari. 
Aquesta ocupació de 2,27m2 aproximats, no disposa del corresponent permís municipal. 
Considerem que s’ha d’informar al titular de la concessió del quiosc per tal que dugui a terme la 
retirada de les màquines expenedores i de l’armari esmentats.”  
2. En data 10-10-2018 l’àrea de territori i sostenibilitat emet informe per confirmar que no s’ha procedit 
a la retirada de les dues màquines instal·lades sense llicència ni autorització. 
3. En data 15-10-2018 s’emet Decret 2018-1675 per incoar expedient de recuperació d’ofici de la 
possessió del bé de domini públic municipal. 
“Identificació de l’expedient: Expedient núm. 3715/2018, Recuperació d’ofici del domini públic 
ocupat Rambla de les Bòbiles.  
La tècnica d’administració general i cap de la secció de patrimoni de l’Ajuntament de Martorell en data 
11 d’octubre de 2018 va emetre l’informe que a continuació es transcriu:  
[Montserrat Navarro Carrillo, tècnica d’administració general i cap de la secció de patrimoni, en relació 
a l’informe de l’àrea de territori i sostenibilitat de data 10 d’octubre de 2018 sobre incompliment del 
Plec de condicions que regeix la concessió administrativa de domini públic per a la instal·lació i 
explotació d’un quiosc de premsa a la Plaça del Blat de Martorell, i que suposa una ocupació del 
domini públic sense llicència ni autorització. 
INFORMO:  
Fets  
I.- En l’expedient de la concessió administrativa de domini públic per a la instal·lació i explotació d’un 
quiosc de premsa a la Plaça del Blat de Martorell, es va concedir l’ús privatiu d’un espai concret del 
domini públic amb un quiosc de premsa, grafiat en els plànols de la concessió, amb les mesures 
perfectament delimitades. 
II.- En data 3 de setembre de 2018  l’àrea de territori i sostenibilitat emet informe sobre la ocupació, 
sense llicència ni autorització, d’un espai al darrera del quiosc amb dues màquines expenedores.                 
III.- En data 6 de setembre de 2018, es va fer tràmit d’audiència a la titular de la concessió, notificant 
l’informe de l’àrea de territori que considera que s’ha de dur a terme la retirada de les màquines 
expenedores i de l’armari que les conté. 



 
IV.- En data d’avui la concessionària no ha procedit a presentar cap escrit d’al·legacions, tot i que el 
termini atorgat a l’efecte va finalitzar el passat dia 28 de setembre de 2018. 
V.-  Segons l’informe de data 10 d’octubre de 2018 la concessionària MGA GAMES STORE SL no ha 
procedit a la retirada de les dues màquines instal·lades sense llicència ni autorització. 
Fonaments de dret 
Primer.- La legislació aplicable és la prevista a l’article 82 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, l’article 227 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 els articles 147 a 151 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
Segon.- De conformitat amb la normativa esmentada en l’apartat primer, els ens locals poden 
recuperar per si mateixos, en qualsevol moment, la possessió dels seus béns de domini públic. 
Perquè la reivindicació sigui procedent es requereix un expedient administratiu contradictori, amb 
audiència als interessats, en el qual s’acrediti el fet de trobar-se en possessió administrativa del bé i 
haver estat pertorbat en l’esmentada possessió o despullat d’aquesta. 
A més a més, contra les actuacions dels ens locals en la recuperació d’ofici dels seus béns no 
s’admeten interdictes, sempre que actuïn en matèria de la seva competència i d’acord amb el 
procediment legalment establert. 
El privilegi de la recuperació d’ofici habilita els ens locals per utilitzar tots els mitjans compulsoris 
admesos legalment.  
Tercer.- Són patents la possessió administrativa acreditada per tractar-se de la via pública, en concret 
d’una rambla i la usurpació per part de la concessionària del quiosc MGA GAMES STORE SL la qual 
ocupa l’espai de referència amb dues màquines expenedores i un armariet sense llicència ni 
autorització. 
Quart.- La recuperació en via administrativa és competència del Ple, segons disposen els articles 229 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 167.2 del Reglament del patrimoni 
dels ens locals. 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. 
No obstant, cal tenir en compte que l’article 229 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya estableix que les accions administratives a que es refereixen els arts. 227 i 228 del mateix 
text legal, quan són urgents, han de ser exercides pel president. 
Cinquè.- En virtut de l’atribució de l’alcaldia per executar i fer complir els acords municipals, prevista 
als articles 21.1. r) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 53.1. e) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, correspon a aquest òrgan la competència per executar l’acord de recuperació 
d’ofici de la possessió, per la qual cosa, si donant un termini prudencial a les persones interessades, 
aquestes no procedeixen a deixar lliure el domini públic, amb l’advertiment previ corresponent, és 
procedent recórrer a l’execució subsidiària.] 
En conseqüència, 

HE RESOLT 
Primer.- Incoar expedient de recuperació d’ofici de la possessió del bé de domini públic municipal 
consistent en un espai a la Rambla de les Bòbiles adjacent a la concessió d’un quiosc de premsa, que 
es troba ocupada actualment amb dues màquines expenedores i un armariet. 
Segon.- Concedir a la concessionària MGA GAMES STORE SL, representada per ... el tràmit 
d’audiència durant un termini de deu dies hàbils, per tal que pugui examinar l’expedient a la secció de 
patrimoni de l’Ajuntament (de dilluns a divendres feiners, des de les 8:00 fins a les 14:30 hores), així 
com al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.”  
4. En data 25-10-2018 ..., com a administradora de la societat MGA GAMES STORE, S.L. presenta 
escrit d’al·legacions per paralitzar l’expedient de recuperació d’ofici del domini públic ocupat sense 
llicència ni autorització. 
“ALEGACIONES 
PRIMERA.- Que esta parte es concesionaria del quiosco de prensa sito en la Plaça del Blat de 
Martorell ubicado junto a las dos máquinas expendedoras y al armario de referencia. 



 
SEGUNDA.- Que esta parte se personó en el Ayuntamiento previamente a la colocación de las dos 
máquinas expendedoras y del armario para solicitar información y saber si era viable dicha colocación 
en el emplazamiento actual a lo cual la respuesta fue afirmativa. 
TERCERA.- Que esta parte en ningún momento ha intentado actuar fuera de la normativa municipal y 
que por tanto solicita que dicho expediente se paralice para así poder regularizar la situación actual y 
hacer cuantas gestiones sean necesarias para la legalización de dichas máquinas expendedoras. 
CUARTA.- Que esta parte ha efectuado una gran inversión econòmica para la puesta en 
funcionamiento de las máquinas expendedoras y solicita la regularización de la situación de dichas 
máquinas para evitar una pérdida económica que supondría un gran varapalo para el correcto 
funcionamiento de la sociedad.” 
Resposta:  
1. En data d’avui no hi ha constància de cap consulta feta a l’ajuntament per ocupació de via pública o 
per ampliació de la superfície de la concessió.  
2. L’espai d’ús privatiu de la concessió queda perfectament delimitat en l’annex num.2 del Plec de 
Condicions de la concessió.  
Vist l’exposat, es considera que la reclamació de ..., com administradora de la societat MGA 
GAMES STORE, S.L., NO es troba suficientment justificada i en aquest sentit es proposa que 
sigui desestimada. ]  
VI.- La recuperació en via administrativa és competència del Ple, segons disposen els articles 229 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 167.2 del Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 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. 
VII.- En virtut de l’atribució de l’alcaldia per executar i fer complir els acords municipals, prevista als 
articles 21.1. r) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 53.1. e) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, correspon a aquest òrgan la competència per executar l’acord de recuperació 
d’ofici de la possessió, per la qual cosa, si donant un termini prudencial a les persones interessades, 
aquestes no procedeixen a deixar lliure el domini públic, amb l’advertiment previ corresponent, és 
procedent recórrer a l’execució subsidiària.  
En conseqüència, el ple adopta el següent acord:  
Primer.- Requerir a l’empresa MGA GAMES STORE SL,  NIF B66504226, representada per ..., amb 
NIE  ..., com a titular actual de la concessió del quiosc de premsa de la Pl. del Blat perquè, en el 
termini improrrogable d’un mes,  a comptar des del següent al de la notificació d’aquest acord, 
procedeixin al desallotjament del domini públic ocupat il·legalment, deixant-lo lliure, vacu i a disposició 
de l’Ajuntament. 
Segon.- Advertir a l’empresa interessada del fet que, transcorregut aquest termini, l’Ajuntament 
procedirà a l’execució subsidiària, a càrrec d’aquella. 
Tercer.- Traslladar aquest acord al departament de medi ambient i a la Policia Local. 
 
5. MOCIÓ DEL GRUP MOVEM MARTORELL PER A L'AMPLIACIÓ DEL PARC PÚBLIC 
D'HABITATGES. 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=2730 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:45:30 
 
Es retira la moció. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE ABRIL DE 2019. 
 



 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=2979 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:49:39 
 
Es dóna compte. 
 
7. 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.2019041501?ts=2995 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:49:55 
 
Es dóna compte. 
 
8. 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.2019041501?ts=3010 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:50:10 
 
Es dóna compte. 
 
9. DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL PRESSUPOST 
GENERAL DE 2019, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER OPERACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA SITUACIÓ, CORRESPONENTS 
AL 1R. TRIMESTRE DE 2019.(EXP. 1321/2018). 
  
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=3111 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:51:51 
 
Es dóna compte. 
 
10. INTERPEL·LACIONS.  
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=3246 
 

 
HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:54:06 

 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=2995


 
No n’hi ha 
 
11. PREGUNTES 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=3252 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 00:54:12 
 

12. PRECS. 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019041501?ts=5096 
 

HASH del video:”ptF/LT5GFLrfITY14V4gUeESLZ682GZKPheeGRkqBPU=" inicio en: 01:24:56 
 

== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la sessió, que 
s’alça a les 21:36 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE.  
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	2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA:  DE L’1 D’ABRIL DE 2019.

