
 
10/2019. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 15 DE JULIOL DE 2019. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 15 de juliol de 2019, essent les 20:04 hores, es reuneix l’AJUNTAMENT 
PLE, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, en sessió extraordinària presidida pel Sr. Alcalde, 
Xavier Fonollosa i Comas. 
 
Amb l’assistència dels/de les regidors/res senyors/es:  
- Cristina Dalmau Cerdà 
- Lluís Esteve i Balagué 
- Lluís Amat Ferrer 
- Soledad Rosende Castillo 
- Lluís Sagarra Sesé 
- Rosa Maria Cadenas Prados 
- Belén Leiva Herrera 
- Gerard Mimó Creus 
- Albert Fernández Claramunt 
- Andreu González Castro  
- Raquel Sans Carné 
- Lluís Tomás Moreno 
- Remedios Márquez Ortega 
- Antonio Carvajal Jiménez 
- Manuela Franco Romero 
- Laura Ruiz Sigüenza 
- Víctor de León Kunst 
- Soulimane Messaoudi Tahrioui 
- Juan José Pérez Busto 
 
S’excusa l’absència a aquesta sessió per part del regidor senyor: 
- Xavier Sáez de Cortázar Gea 
 
Assistits pel Secretari de la Corporació el senyor: 
- Jaume Tramunt Monsonet 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 15 DE JUNY DE 2019. 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=0 
 

HASH del video:”QkAXaTlbHbOPwxsuMW57Ig1MSYGTpx0cnz0WSynidkU=" inicio en: 00:00:00 

 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió Constitutiva de la Corporació celebrada el dia 
15 de juny de 2019 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
2.- PROPOSTA SOBRE LA FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES 
DEL PLE MUNICIPAL (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=41 
 

HASH del video:”QkAXaTlbHbOPwxsuMW57Ig1MSYGTpx0cnz0WSynidkU=" inicio en: 00:00:41 
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 15 vots a favor dels/de les senyors/es: Xavier Fonollosa Comas, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís 
Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, Soledad Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, Rosa Maria 
Cadenas Prados, Belén Leiva Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt, Andreu 
González Castro,  Raquel Sans Carné, Laura Ruiz Sigüenza, Víctor de León Kunst i Soulimane 
Messaoudi Tahrioui. 
- 5 abstencions dels/de les senyors/es: Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Antonio 
Carvajal Jiménez, Manuela Franco Romero i Juan José Pérez Busto. 
 
Constituïda la nova Corporació municipal el dia 15 de juny de 2019, cal procedir d’acord amb la 
legislació vigent a determinar la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament. 
L’article 46.2, apartat a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local  
determina que el ple celebrarà sessió ordinària, com a mínim cada mes, en els ajuntaments de 
municipis de més de 20.000 habitants.  
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del ple de la Corporació tindran lloc el tercer dilluns, no 
festiu, de cada mes, a les 20:00 hores, a la sala de sessions de l’Ajuntament, o al lloc habilitat a 
l’efecte en els casos de força major. La celebració de les sessions plenàries en lloc diferent de la 
Casa Consistorial requerirà el compliment del que estableix l’article 61 del Reglament Orgànic de 
l’Ajuntament de Martorell. 
Excepcionalment, la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament corresponent al mes de juliol de 2019 
tindrà lloc el dia 29 d’aquest mes. 
Segon.- Facultar a l’alcaldia perquè pugui suspendre la celebració del Ple ordinari del mes d’agost, 
com a conseqüència del període de vacances estivals, quan aquesta mesura no menyscabi la gestió 
dels assumptes municipals, així com per avançar o posposar la celebració de les sessions ordinàries 
del ple, dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, vigília de festiu o 
concorri altra causa degudament justificada. 
Tercer.- Notificar el present acord a tots els grups municipals i als diferents departaments de 
l’Ajuntament. 
 
3.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS D’AQUEST 
AJUNTAMENT, I DESIGNACIÓ DELS SEUS INTEGRANTS. (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=219 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
En els municipis de més de 5.000 habitants és preceptiva l’existència de comissions 
d’estudi, d’informe o de consulta. Corresponen a aquestes comissions l’estudi i el dictamen 
previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del ple o de la junta de govern 
local quan actuï per delegació d’aquest. També poden intervenir en relació amb els 
assumptes que s’han de sotmetre a la junta de govern local quan aquest òrgan els demani 
dictamen. Igualment els pertoca el seguiment de la gestió de l’alcalde, la junta de govern 
local i els regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control 
que corresponguin al ple.  
Els òrgans descrits es troben regulats en els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, 60 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 21 a 30 del 
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Reglament orgànic de l’Ajuntament de Martorell. 
L’article 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, al qual es remet l’article 
60.5 de la mateixa Llei, preveu que el nombre de membre d’aqueixes comissions sigui igual per a 
cada grup, aplicant-se en aquest supòsit el vot ponderat. Anàloga previsió es troba en els articles 22 i 
30 del Reglament Orgànic Municipal. 
Els diferents grups municipals han designat els seus representants en el si de les comissions 
informatives que  s'ha  previst crear. 
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar la creació de tres comissions informatives amb caràcter permanent la denominació 
de les quals es com segueix: 
. Comissió informativa de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior 
. Comissió informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
. Comissió informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones 
. La Comissió informativa de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior assumirà les 
competències que la legislació vigent atribueix a la Comissió Especial de Comptes. 
Segon.- Establir que correspondrà a les comissions informatives permanents l’estudi i el 
dictamen previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del ple o de la junta de 
govern local quan actuï per delegació d’aquest. També podran intervenir en relació amb els 
assumptes que s’han de sotmetre a la junta de govern local quan aquest òrgan els demani 
dictamen. Igualment podran efectuar el seguiment de la gestió de l’alcalde, la junta de 
govern local i els regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de 
control que corresponguin al Ple.  
Tercer.- Els  membres de les comissions informatives seran  els següents: 
Comissió informativa de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior 
. Grup municipal de Junts per Martorell 
Vocal titular: Lluís Amat Ferrer. 
Vocal suplent: Lluís Sagarra Sesé. 
. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
Vocal titular: Remedios Márquez Ortega. 
Vocal suplent: Lluís Tomàs Moreno. 
. Grup municipal de Movem Martorell-En Comú Guanyem 
Vocal titular: Xavier Sáez De Cortázar Gea. 
Vocal suplent: Laura Ruiz Sigüenza. 
. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Vocal titular: Víctor De León Kunst. 
Vocal suplent: Soulimane Messaoudi Tahrioui. 
. Grup Municipal de Ciutadans de Martorell 
Vocal: Juan José Pérez Busto 
Comissió informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
. Grup municipal de Junts per Martorell 
Vocal titular: Lluís Esteve Balagué. 
Vocal suplent: Albert Fernández Claramunt. 
. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
Vocal titular: Antonio Carvajal Jiménez. 
Vocal suplent: Lluís Tomàs Moreno. 
. Grup municipal de Movem Martorell-En Comú Guanyem 
Vocal titular: Xavier Sáez De Cortázar Gea. 
Vocal suplent: Laura Ruiz Sigüenza. 
. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Vocal titular: Víctor De León Kunst. 



 
Vocal suplent: Soulimane Messaoudi Tahrioui. 
. Grup Municipal de Ciutadans de Martorell 
Vocal: Juan José Pérez Busto 
Comissió informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones 
. Grup municipal de Junts per Martorell 
Vocal titular: Cristina Dalmau Cerdà. 
Vocal suplent: Soledad Rosende Castillo. 
. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
Vocal titular: Manuela Franco Romero. 
Vocal suplent: Lluís Tomàs Moreno. 
. Grup municipal de Movem Martorell-En Comú Guanyem 
Vocal titular: Laura Ruiz Sigüenza. 
Vocal suplent: Xavier Sáez De Cortázar Gea. 
. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Vocal titular: Soulimane Messaoudi Tahrioui. 
Vocal suplent: Víctor De León Kunst. 
. Grup Municipal de Ciutadans de Martorell 
Vocal: Juan José Pérez Busto 
Quart.- La sessió constitutiva de les  comissions  informatives tindrà lloc, com a molt tard, dins del 
mes de setembre de 2019, prèvia convocatòria del seu president.  
Cinquè.- Traslladar el present acord als diferents grups municipals i als departaments de 
l'ajuntament. 
 
4.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
DIFERENTS ENTITATS I ORGANISMES EN ELS QUALS HI TÉ REPRESENTACIÓ O HI 
PARTICIPA (EXP. NÚM. 2420/2019). 
 
Intervencions:  
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HASH del video:”QkAXaTlbHbOPwxsuMW57Ig1MSYGTpx0cnz0WSynidkU=" inicio en: 00:04:35 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 12 vots a favor dels/de les senyors/es: Xavier Fonollosa Comas, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís 
Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, Soledad Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, Rosa Maria 
Cadenas Prados, Belén Leiva Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt, Andreu 
González Castro i Raquel Sans Carné. 
- 8 abstencions dels/de les senyors/es: Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Antonio 
Carvajal Jiménez, Manuela Franco Romero, Laura Ruiz Sigüenza, Víctor de León Kunst, Soulimane 
Messaoudi Tahrioui,  i Juan José Pérez Busto. 
 
Després de la constitució del Consistori el dia 15 de juny de 2019, en compliment del que prescriu 
l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals s’han de 
nomenar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la competència del 
ple. 
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord: 
Primer.-  Designar als representants de l’Ajuntament de Martorell en els òrgans col·legiats dels ens 
dels quals forma part, que a continuació es relacionen: 
FUNDACIONS 
. Junta  de Patrons  de la Fundació Benèfico-Privada Hospital Sant  Joan  de Déu de Martorell: 
L’alcalde Xavier Fonollosa i Comas i els regidors Soledad Rosende Castillo i Lluís Amat Ferrer. 
. Junta  de Patrons  de la Fundació Benèfico-Privada Residència Sant  Joan  de Déu de Martorell: 
L’alcalde Xavier Fonollosa i Comas i els regidors Soledad Rosende Castillo i Lluís Amat Ferrer. 
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. Patronat de la Fundació Privada Arc de Sant Martí: la regidora Cristina Dalmau Cerdà. 
. Patronat de la Fundació Privada Francesc Pujols i Morgades: L’alcalde, Xavier Fonollosa i Comas i 
el regidor de cultura Andreu González Castro. 
CONSORCIS 
. Consorci  de  Normalització Lingüística: Les regidores Cristina Dalmau Cerdà (titular) i Soledad 
Rosende Castillo (suplent) 
. Consorci Localret: el regidor Lluís Amat Ferrer. 
. Consorci de Turisme del Baix Llobregat: La regidora Rosa Cadenas Prados (titular) i el regidor Lluís 
Amat Ferrer (suplent). 
. Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya: Les regidores Soledad Rosende Castillo i Cristina 
Dalmau Cerdà.  
. Consorci de Formació Professional d’Automoció: L’alcalde Xavier Fonollosa i Comas. 
ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES D’ENS LOCALS 
. Assemblea General de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà: Els regidors 
Lluís Sagarra Sesé (titular) i Lluís Amat Ferrer (suplent). 
. “Red Espanyola de Ciudades Saludables”: La regidora Soledad Rosende Castillo i el tècnic/la 
tècnica de salut. 
. Associació “Xarxa de ciutats i pobles per a la sostenibilitat”: El regidor Albert Fernández 
Claramunt. 
. Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans: La regidora Belén Leiva Herrera. 
. Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania: La regidora Belén Leiva Herrera. 
. Xarxa de Mercats Municipals: La regidora Rosa Cadenas Prados.   
. Xarxa de Consum: La regidora Rosa Cadenas Prados.   
. Xarxa d’Arxius Municipals: L’arxivera municipal. 
. Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge: El regidor Albert Fernández Claramunt i la 
responsable de l’Oficina Local d’Habitatge. 
. Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació -Xarxa Xaloc-: La cap tècnica de promoció econòmica. 
. Xarxa d’Escoles bressol municipals: La tècnica coordinadora d’ensenyament. 
. Xarxa d’Escoles municipals de música i arts: La tècnica coordinadora d’ensenyament. 
. Agrupació de Defensa Forestal “Martorell-Roca Dreta”: El regidor Albert Fernández Claramunt. 
. Associació “INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat”: La 
regidora Rosa Cadenas Prados.   
.  Associació àmbit B-30: El cap de l’àrea de territori i sostenibilitat Rodrigo Alaminos Rodríguez. 
ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES 
. Junta de Compensació del Pla Parcial del sector residencial “La Sínia”: L’alcalde Xavier Fonollosa i 
Comas. 
. Junta de Compensació de la unitat d’actuació del sector P7 industrial Solvay de Martorell: L’alcalde 
Xavier Fonollosa i Comas i el regidor Albert Fernández Claramunt. 
ALTRES ORGANISMES 
. Consell Escolar Municipal: L’alcalde (president), la regidora d’ensenyament Soledad Rosende 
Castillo (vicepresidenta), les regidores Cristina Dalmau Cerdà, Belén Leiva Herrera i els regidors 
designats pels grups d’ERC-AM i Cs (tots quatre vocals). 
. Comitè Local de la Creu Roja a Martorell: La regidora Cristina Dalmau Cerdà. 
. Comissió  Mixta de seguiment del Conveni Marc de Col·laboració  i Cooperació  entre  el  
Departament  de  Benestar  Social  de   la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament: La regidora 
Cristina Dalmau Cerdà. 
. Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat: La regidora Rosa Cadenas Prados (titular) i el regidor 
Lluís Amat Ferrer (suplent). 
. Consell de la formació professional del Baix Llobregat: L’alcalde, Xavier Fonollosa Comas (titular) i la 
regidora Rosa Cadenas Prados (suplent).  
. Consell de Salut del Baix Llobregat: L’alcalde, Xavier Fonollosa Comas. 
Segon.- Notificar el present acord als regidors designats i a les entitats interessades. 



 
 

5.- PROPOSTA D’ASSIGNACIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER ALS GRUPS MUNICIPALS 
(EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 12 vots a favor dels/de les senyors/es: Xavier Fonollosa Comas, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís 
Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, Soledad Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, Rosa Maria 
Cadenas Prados, Belén Leiva Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt, Andreu 
González Castro i Raquel Sans Carné. 
- 7 vots en contra dels dels/de les senyors/es: Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, 
Antonio Carvajal Jiménez, Manuela Franco Romero, Laura Ruiz Sigüenza, Víctor de León Kunst i 
Soulimane Messaoudi Tahrioui. 
- 1 abstenció del senyor: Juan José Pérez Busto. 
 
El dia 15 de juny de 2019 es va constituir la nova Corporació municipal, on s’han format els 
corresponents grups municipals. 
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix: 
“A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en 
grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción 
de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que 
fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de 
miembros no adscritos. 
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los 
grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para 
todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de 
los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de 
cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos 
fijos de carácter patrimonial. 
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que 
les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma 
que determine el reglamento orgánico de cada corporación. 
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, 
cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla. 
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el 
párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre 
que éste lo pida. 
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política 
que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, 
serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de 
dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá 
dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a 
efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.” 
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord: 
Primer.Aprovar una dotació global per als grups municipals representats a la Corporació per import 
de 45.000 euros anuals.  
Segon.Aprovar la distribució de l'anterior dotació, segons els criteris següents: 
. Quantitat fixa: el 10% de la dotació, repartit entre tots els grups municipals a parts iguals. 
. El restant 90%, en proporció al nombre de regidors de cada grup municipal.  
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Tercer.Aprovar el repartiment concret de la dotació anual als diferents grups en base als criteris 
assenyalats en el punt anterior de conformitat amb el següent detall: 
. Grup municipal de Junts per Martorell (12 regidors). 
Quantitat fixa: 900,00 € 
Quantitat variable: 23.143,00 € 
Total anual: 24.043,00 € 
Total trimestral: 6.010,75 € 
. Grup municipal del Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (4 regidors). 
Quantitat fixa: 900,00 € 
Quantitat variable: 7.714,00 € 
Total anual: 8.614,00 € 
Total trimestral: 2.153,50 € 
. Grup municipal de Movem MartorellEn Comú Guanyem (2 regidors). 
Quantitat fixa: 900,00 € 
Quantitat variable: 3.857,00 € 
Total anual: 4.757,00 € 
Total trimestral: 1.189,25 € 
. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal (2 regidors). 
Quantitat fixa: 900,00 € 
Quantitat variable: 3.857,00 € 
Total anual: 4.757,00 € 
Total trimestral: 1.189,25 € 
. Grup Municipal de Ciutadans de Martorell (1 regidor). 
Quantitat fixa: 900,00 € 
Quantitat variable: 1.929,00 € 
Total anual: 2.829,00 € 
Total trimestral: 707,25 € 
Quart.Les dotacions a cada grup es faran efectives trimestralment o, en el seu cas, en la part 
proporcional pels dies que correspongui.  
Cinquè.De conformitat amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, les quantitats 
assignades no podran destinarse al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al 
servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter 
patrimonial. 
Així mateix, els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica de la dotació que posaran a 
disposició del ple de la Corporació sempre que aquest ho demani.  
Sisè.Tramitar i aprovar les modificacions pressupostàries necessàries per tal de poder executar 
aquest acord.  
Setè.Traslladar el present acord als diferents grups municipals i als departaments d'intervenció i 
tresoreria. 
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES RETRIBUCIONS PER DEDICACIÓ EXCLUSIVA, 
PER DEDICACIÓ PARCIAL, I DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A 
ÒRGANS COL∙LEGIATS DELS CÀRRECS ELECTES DE LA CORPORACIÓ (EXP. 
2420/2019).  
 
Intervencions:  
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HASH del video:”QkAXaTlbHbOPwxsuMW57Ig1MSYGTpx0cnz0WSynidkU=" inicio en: 00:21:28 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 12 vots a favor dels/de les senyors/es: Xavier Fonollosa Comas, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís 
Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, Soledad Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, Rosa Maria 
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Cadenas Prados, Belén Leiva Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt, Andreu 
González Castro i Raquel Sans Carné. 
- 3 vots en contra dels dels/de la senyors/a: Laura Ruiz Sigüenza, Víctor de León Kunst i 
Soulimane Messaoudi Tahrioui. 
-i 5 abstencions dels/de les senyors/es: Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Antonio 
Carvajal Jiménez, Manuela Franco Romero i Juan José Pérez Busto. 
 
I.El règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de les corporacions locals per l’exercici del 
seu càrrec està regulat en els articles 75, apartats 1 a 5, i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. En els apartats 1 a 5 de l’article 75 s’estableix: 
[Artículo 75  
1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos 
cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen 
general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales 
que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. 
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones 
con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o 
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los 
términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 
2. Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial 
por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar 
responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a 
las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda, 
salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los 
límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos 
plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las 
retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para 
la percepción de dichas retribuciones. 
Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones públicas y de 
los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir retribuciones por 
su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en 
los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado sexto del presente artículo. 
3. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial 
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la 
Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma. 
4. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos 
ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las 
Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo. 
5. Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y 
asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con 
carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente en el "Boletín Oficial" 
de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes 
a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos 
últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación 
determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial. 
A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación económica durante ese 
periodo para aquellos que, como consecuencia del régimen de incompatibilidades, no puedan 
desempeñar su actividad profesional, ni perciban retribuciones económicas por otras actividades.  
(…)] 



 
L’article 75 bis del mateix text legal preveu que els pressupostos generals de l’Estat determinaran, 
anualment, el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots 
els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis als quals, en el seu cas, tinguin dret els 
funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials. Actualment, aquest límit màxim 
total és el que va fixar, en funció dels trams de població dels municipis, l’article 18, apartat Ú, del Reial 
Decretllei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic. En concret, per als municipis amb població compresa entre 
20.001 a 50.000 habitants, com és el cas de Martorell, el límit màxim total és de 58.372,36 €. 
II.Al seu torn, l’article 75 ter de la Llei 7/1985 limita el nombre dels càrrecs públics de les entitats 
locals amb dedicació exclusiva, que en el cas dels ajuntaments de municipis amb població compresa 
entre 20.001 i 35.000 habitants, com és el cas de Martorell, no pot excedir de deu.  
III.Segons l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, excepcionalment, podrà atorgarse eficàcia retroactiva als actes quan 
produeixin efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en 
la data a què es retrotregui l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres 
persones. En base al que estableix aquest precepte, la percepció d’assistències per la concurrència 
efectiva dels membres d’aquest Ajuntament a les sessions dels òrgans col∙legiats de què formen part 
es pot aprovar amb efectes des de la data de constitució de la Corporació 
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord: 
Primer.Aprovar a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin llurs funcions en règim de 
dedicació exclusiva una retribució per import de 2.800,00 euros bruts mensuals (que s’abonaran 
mitjançant dotze pagues ordinàries i dues extraordinàries que es pagaran els mesos de juny i 
desembre) o la part proporcional que correspongui en el supòsit de períodes inferiors a un mes. En tot 
cas, el nombre de membres d’aquest Ajuntament amb dedicació exclusiva no pot excedir de deu.  
Segon.Establir que l’exercici de l’alcaldia, de la primera tinença d’alcaldia i de les funcions pròpies de 
les regidories delegades amb una dedicació mínima, en tots els tres supòsits, del 50% de la jornada 
de treball donarà dret a percebre retribucions per dedicació parcial a l’Ajuntament de Martorell. 
Tercer.Aprovar per l’exercici de l’alcaldia en règim de dedicació parcial una retribució per import de 
2.100,00 euros bruts mensuals (dotze pagues ordinàries i dues extraordinàries que es pagaran els 
mesos de juny i desembre) o la part proporcional que correspongui en el supòsit de períodes inferiors 
a un mes. 
Quart.Aprovar per l’exercici de la primera tinença d’alcaldia en règim de dedicació parcial una 
retribució per import de 1.750,00 euros bruts mensuals (dotze pagues ordinàries i dues 
extraordinàries que es pagaran els mesos de juny i desembre) o la part proporcional que correspongui 
en el supòsit de períodes inferiors a un mes. 
Cinquè.Aprovar per l’exercici de les regidories delegades en règim de dedicació parcial una retribució 
per import de 1.400,00 euros bruts mensuals (que s’abonaran mitjançant dotze pagues ordinàries i 
dues extraordinàries que es pagaran els mesos de juny i desembre) o la part proporcional que 
correspongui en el supòsit de períodes inferiors a un mes. 
Sisè.Determinar que els càrrecs electes d’aquesta Corporació que percebin retribucions per dedicació 
exclusiva o parcial no podran rebre cap assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col∙legiats de què formin part. 
Setè.Establir que per decret de l’alcaldia es determinaran els membres de l’Ajuntament que exerciran 
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, tal com prescriu l’article 75.5. de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
Vuitè.Aprovar les assistències, amb efectes des del mateix dia 15 de juny de 2019, per la 
concurrència efectiva dels regidors a les sessions dels òrgans col∙legiats següents: 
a) sessions del ple municipal: 492,00 euros/sessió. 
b) sessions de la junta de govern local:  
. president: 190,00 euros/sessió. 
. resta de membres:120,00 euros/sessió. 
c) sessions de les comissions informatives permanents:  
. president: 172,00 euros/sessió.  



 
. vocals: 77,00 euros/sessió. 
d) sessions de les comissions informatives no permanents:  
. president: 172,00 euros/sessió.  
. vocals: 77,00 euros/sessió. 
e) sessions de la junta de portaveus: 200,00 euros/sessió. 
f) sessions del consell rector del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell: 
. president: 160,00 euros/sessió. 
. vocals: 85,00 euros/sessió.  
g) sessions de la comissió de govern del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de 
Martorell: 
. president: 160,00 euros/sessió  
. vocals: 85,00 euros/sessió. 
h) sessions del consell escolar municipal:  
. president: 120,00 euros/sessió. 
. resta de membres: 43,00 euros/sessió. 
Novè.Els membres de la Corporació percebran també indemnitzacions pels conceptes següents: 
a) Indemnitzacions de les despeses que, prèviament autoritzades per l’alcalde o regidor en qui 
delegui, originin les gestions inherents als seus càrrecs. 
b) En concepte de despeses de quilometratge percebran la mateixa quantitat que estableixi el conveni 
col∙lectiu per al personal laboral d’aquest Ajuntament, sempre que es justifiqui per autorització de 
l'alcaldia la despesa com destinada a les gestions necessàries inherents al càrrec.  
Desè.Tramitar i aprovar les modificacions pressupostàries necessàries per tal de poder executar 
aquest acord.  
Onzè.Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i als taulers d’anuncis, 
físic i electrònic, de la Corporació. 
Dotzè.Establir que l’import de les retribucions per dedicació exclusiva i parcial s’incrementarà cada 
exercici en el mateix percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a les 
retribucions del personal del sector públic. 
Tretzè.Notificar el present acord als regidors de la Corporació, així com als departaments municipals 
d’intervenció, tresoreria, i recursos humans. 
 
7.- PROPOSTA D’ACORD DE DETERMINACIÓ DEL PERSONAL EVENTUAL (EXP. 
2420/2019). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=4120 
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 12 vots a favor dels/de les senyors/es: Xavier Fonollosa Comas, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís 
Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, Soledad Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, Rosa Maria 
Cadenas Prados, Belén Leiva Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt, Andreu 
González Castro i Raquel Sans Carné. 
- 4 vots en contra dels/de la senyors/a: Laura Ruiz Sigüenza, Víctor de León Kunst, Soulimane 
Messaoudi Tahrioui i Juan José Pérez Busto. 
-i 4 abstencions dels/de les senyors/es: Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Antonio 
Carvajal Jiménez i Manuela Franco Romero. 
 
I.L’article 12 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, preveu 
l’existència, en les tres administracions públiques territorials, de l’anomenat personal eventual. 
Aquesta previsió legal té la seva correlativa regulació en l’àmbit local en els articles 104 i 104 bis de la 
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 304 i 305 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 9 a 15 del Reglament de personal de les entitats locals. 
De conformitat amb els preceptes esmentats de la legislació de règim local, el nombre, les 
característiques i la retribució del personal eventual són determinats pel ple de cada corporació en 
començar el mandat. Així mateix, el nomenament i la separació d’aquests funcionaris són lliures i 
corresponen a l’alcalde. 
Els nomenaments dels funcionaris eventuals, el règim de llurs retribucions i llur dedicació es 
publiquen al BOPB, al DOGC i al butlletí de la pròpia Corporació. 
II.Les dotacions de llocs de treball coberts per personal eventual en els ajuntaments s’han d’ajustar 
als límits i normes continguts en l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. Entre d’altres límits, cal 
destacar que els ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 habitants i no superior a 
50.000 habitants, com és el cas de Martorell, poden incloure en llurs plantilles llocs de treball de 
personal eventual per un nombre que no pot excedir de set. 
III.Un cop constituït el nou Ajuntament el dia 15 de juny de 2019, cal disposar dels càrrecs de 
confiança o d’assessorament especial necessaris per a l’exercici de les funcions atribuïdes a 
l’alcaldia.  
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord: 
Primer.Crear quatre places de personal eventual, amb el caràcter de personal de confiança o 
d’assessorament especial, amb la denominació, característiques i retribucions que consten a 
continuació: 
I.Cap de protocol i relacions institucionals de l’alcaldia. 
Atribucions: 
* L'assessorament a l’alcalde, als regidors i a la Corporació en general en qüestions de relacions 
públiques i protocol.  
* La preparació de tots als actes públics que organitza la Corporació.  
* El seguiment de tots els actes públics que organitzen altres institucions públiques i privades.  
* El suport i l'assessorament a l’alcalde i als regidors en matèria d'inauguracions, festivitats i actes 
ciutadans en general.  
* La interpretació de la normativa vigent en matèria de relacions públiques, protocol i ordres de 
prelació. 
* L’assistència i el recolzament a l'alcaldia en les gestions i els assumptes en què hagi d'intervenir per 
raó del càrrec.  
* La coordinació de les relacions institucionals.  
* L’organització i execució dels actes protocol∙laris de l’Ajuntament. 
Retiment de comptes de la seva gestió a l’alcalde. 
Dedicació plena, sense determinació d'horari. 
Retribució: 40.000,00 euros bruts anuals, distribuïts en catorze mensualitats del mateix import o la 
part proporcional que correspongui (dotze pagues ordinàries i dues pagues extraordinàries, que es 
pagaran els mesos de juny i desembre). Aquest import s’incrementarà cada exercici en el mateix 
percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a les retribucions del 
personal del sector públic. 
Requisits: estar en possessió de la llicenciatura o grau universitari corresponent o equivalent. 
Règim d’incompatibilitats: El previst en la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques i la resta de disposicions reguladores de les incompatibilitats dels empleats 
públics. 
II.Responsable del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al mandat 20192023. 
Atribucions: 
* Impuls i seguiment de l’aplicació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
* Vetllar per l’aplicació i la implementació del PAM per part dels diferents serveis de l’Ajuntament i del 
Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell. 
* Seguiment de les polítiques del govern municipal, així com també de les polítiques institucionals, en 
relació a l’adequació i coherència de les mateixes respecte el PAM. 



 
* Informar a l’alcaldia i a les regidories delegades sobre el grau de compliment dels objectius del PAM, 
així com de les incidències que es puguin produir. 
Retiment de comptes de la seva gestió a l’alcalde. 
Dedicació plena, sense determinació d’horari. 
Retribució: 45.000,00 euros bruts anuals, distribuïts en catorze mensualitats del mateix import o la 
part proporcional que correspongui (dotze pagues ordinàries i dues pagues extraordinàries, que es 
pagaran els mesos de juny i desembre). Aquest import s’incrementarà en cada exercici en el mateix 
percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a les retribucions del 
personal del sector públic. 
Requisits: estar en possessió de la llicenciatura o grau universitari corresponent o equivalent.  
Règim d’incompatibilitats: El previst en la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques i la resta de disposicions reguladores de les incompatibilitats dels empleats 
públics. 
III.Coordinador de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior. 
Atribucions: 
* Responsabilitzarse de la implementació de les polítiques del govern municipal en l’àrea econòmica, 
d’organització i règim interior, segons el decret de l’alcaldia núm. 793/2015, de 17 de juny, de 
delegació de competències. 
* Vetllar pel correcte funcionament dels elements humans i tècnics adscrits a l’àrea econòmica, 
d’organització i règim interior. 
* Supervisar l’execució dels acords dels òrgans de govern, així com les instruccions dels regidors 
delegats en relació a les matèries objectes de les competències atribuïdes a l’àrea.  
* Seguiment de les polítiques del govern municipal, així com també de les polítiques institucionals, en 
relació a l’adequació i coherència de les mateixes respecte les actuacions impulsades en l’Àrea 
Econòmica, d’Organització i Règim Interior. 
* Informar a l’alcaldia i a les regidories delegades sobre les actuacions de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, així com de les incidències que es puguin produir. 
Retiment de comptes de la seva gestió a l’alcalde. 
Dedicació plena, sense determinació d’horari. 
Retribució: 45.000,00 euros bruts anuals, distribuïts en catorze mensualitats del mateix import o la 
part proporcional que correspongui (dotze pagues ordinàries i dues pagues extraordinàries, que es 
pagaran els mesos de juny i desembre). Aquest import s’incrementarà en cada exercici en el mateix 
percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a les retribucions del 
personal del sector públic. 
Requisits: estar en possessió de la llicenciatura o grau universitari corresponent o equivalent. 
Règim d’incompatibilitats: El previst en la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques i la resta de disposicions reguladores de les incompatibilitats dels empleats 
públics. 
IV.Cap de premsa i comunicació. 
Atribucions: 
* L'assessorament a l’alcalde, als regidors i a la Corporació en general en qüestions de comunicació 
interna i externa. 
* Donar suport i assistir a l’alcalde i regidors en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans 
de comunicació. 
* Coordinar les relacions dels diversos departaments de l’Ajuntament amb els mitjans de comunicació.  
* Fer l'anàlisi i la difusió interna del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació i 
avaluarne la repercussió. 
* Coordinar l'elaboració i execució dels instruments de comunicació i elaborar els informes que se li 
encarreguin sobre aquest àmbit d'actuació. 
* Supervisar les actuacions del l’Ajuntament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, 
informació i difusió.* Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada 
expressament. 
Retiment de comptes de la seva gestió a l’alcalde. 



 
Dedicació plena, sense determinació d'horari. 
Retribució: 40.000,00 euros bruts anuals, distribuïts en catorze mensualitats del mateix import o la 
part proporcional que correspongui (dotze pagues ordinàries i dues pagues extraordinàries, que es 
pagaran els mesos de juny i desembre). Aquest import s’incrementarà cada exercici en el mateix 
percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a les retribucions del 
personal del sector públic. 
Requisits: estar en possessió de la llicenciatura o grau universitari corresponent o equivalent. 
Règim d’incompatibilitats: El previst en la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques i la resta de disposicions reguladores de les incompatibilitats dels empleats 
públics. 
Segon.Tramitar i aprovar la corresponent adequació de la plantilla de personal eventual de la 
Corporació al present acord. 
Tercer.Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en els taulers d’anuncis de la Corporació, físic i electrònic, i en el butlletí 
d’informació municipal. 
Quart.Publicar semestralment en la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell i en el BOPB el 
nombre dels llocs de treball reservats a personal eventual, en compliment del que prescriu l’article 104 
bis, apartat 5, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
Cinquè.Establir que, de conformitat amb l’article 104 bis, apartat 6, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
l’alcalde informarà al ple amb caràcter trimestral del compliment d’allò previst en el referit article 104 
bis. 
Sisè.Notificar aquesta resolució als diferents departaments municipals. 
 
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL  NOMENAMENT AMB CARÀCTER PERMANENT DELS 
MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ 
LA COMPETÈNCIA DELS QUALS CORRESPON AL PLE, O A L’ALCALDE, O A LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DEL PLE (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  
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HASH del video:”QkAXaTlbHbOPwxsuMW57Ig1MSYGTpx0cnz0WSynidkU=" inicio en: 01:41:58 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 19 vots a favor dels/de les senyors/es: Xavier Fonollosa Comas, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís 
Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, Soledad Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, Rosa Maria 
Cadenas Prados, Belén Leiva Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt, Andreu 
González Castro, Raquel Sans Carné, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Antonio 
Carvajal Jiménez, Manuela Franco Romero, Laura Ruiz Sigüenza, Víctor de León Kunst i Soulimane 
Messaoudi Tahrioui. 
- 1 abstenció del senyor: Juan José Pérez Busto. 
 
L’article 326.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) estableix que en els 
procediments oberts, oberts simplificats, restringits, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i 
d’associació per a la innovació, els òrgans de contractació de les Administracions Públiques estaran 
assistits per una mesa de contractació, amb les funcions que s’assenyalen a l’apartat 2 del referit 
precepte. 
En l’àmbit de l’administració local, conforme a la Disposició Addicional segona, apartat 7, de la LCSP, 
la mesa de contractació estarà presidida per un membre de la corporació o un funcionari d’aquesta, i 
formaran part d’ella, com a vocals, el secretari o, en el seu cas, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda 
la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor, o, en  el seu cas, el titular de l’òrgan que tingui 
atribuïda la funció de control econòmic pressupostari, així com aquells altres que es designin per 
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l’òrgan de contractació d’entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la 
corporació, o membres electes d’aquesta, sense que el seu número, en total, sigui inferior a tres. Els 
membres electes que, en el seu cas, formin part de la mesa de contractació no podran suposar més 
d’un terç del total de membres d’aquesta. Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. 
Els membres de la mesa seran nomenats per l’òrgan de contractació corresponent  i, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 79.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, la seva designació ho podrà ser 
amb caràcter permanent.  
D’acord amb la Disposició Addicional segona apartat 2 de la LCSP corresponen al ple les 
competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de 
serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes 
administratius especials, quan el seu valor estimat  superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual 
quan la seva duració sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, i la quantia assenyalada. 
Al seu torn, segons la Disposició Addicional segona apartat 10 de la LCSP correspon al ple la 
competència per a celebrar contractes privats, l’adjudicació de concessions sobre els béns de la 
Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el 
pressupost base de licitació, en els termes definits en l’article 100.1 d’aquesta Llei, superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost, i l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del 
patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge i la quantia indicats, i dels béns declarats de valor 
històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor. 
Les competències anteriorment assenyalades poden ser delegades pel ple en l’alcalde o en la junta 
de govern local, de conformitat amb el que determina l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Designar els membres de la Mesa de Contractació que amb caràcter permanent se'ls 
atribueixen funcions d'assistència al ple i a la junta de govern local o a l’alcaldia (en cas que el ple 
delegui les seves atribucions en matèria de contractació a favor d’aquests òrgans), en tant que òrgans 
de contractació per a l’adjudicació dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, dels 
contractes de concessió d’obres, dels contractes de concessió de serveis, dels contractes 
administratius especials, dels contractes privats, de les concessions sobre els béns, de l’adquisició de 
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com de l’alienació del patrimoni i dels 
béns declarats de valor històric o artístic de l’Ajuntament de Martorell,i que tot seguit es relacionen: 
- President Titular:  l’alcalde, Sr. Xavier Fonollosa Comas. 
1r. Suplent de President: el regidor d’hisenda i règim interior Sr. Lluís Amat Ferrer. 
2a. Suplent de President: la regidora de promoció econòmica i comerç Sra. Rosa Cadenas Prados. 
- Vocal Titular: Sr. Rodrigo Alaminos Rodríguez, arquitecte municipal i cap de l’àrea de territori i 
sostenibilitat. 
- 1r. Suplent de Vocal: Sr. Joan Casademont Portell, enginyer municipal. 
- 2n. Suplent de Vocal: Sr. Marcel Turull Montells, arquitecte tècnic municipal. 
- Sr. Jaume Tramunt Monsonet, secretari de la corporació o funcionari que legalment el substitueixi. 
- Sra. Lluïsa Llach Puntí, interventora-acctal. de l'Ajuntament, o  funcionari que legalment la 
substitueixi. 
- Secretari titular de la Mesa: Sr. Marco Antonio Sabe Bernal, Tècnic d’Administració General. 
- Secretària suplent de la Mesa: Sra. Montserrat Navarro Carrillo, Tècnica                                                 
d’Administració General. 
La Mesa de contractació podrà, tanmateix, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts 
independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. 
Aquesta assistència serà autoritzada per l’òrgan de contractació i haurà de ser reflectida 
expressament en l’expedient, amb referència a les identitats dels tècnics o experts assistents, la seva 
formació i la seva experiència professional.  



 
Segon.-  El present acord entrarà en vigor l’endemà de l’adopció d’aquest acord, sense  perjudici de 
la seva publicació al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Martorell. 
Tercer.- Traslladar el present acord a les persones  designades, pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 
 
9.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL I DE L’ALCALDE (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  
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HASH del video:”QkAXaTlbHbOPwxsuMW57Ig1MSYGTpx0cnz0WSynidkU=" inicio en: 01:45:22 
 
Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 12 vots a favor dels/de les senyors/es: Xavier Fonollosa Comas, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís 
Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, Soledad Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, Rosa Maria 
Cadenas Prados, Belén Leiva Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt, Andreu 
González Castro i Raquel Sans Carné. 
- 7 vots en contra dels/de les senyors/es: Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, 
Antonio Carvajal Jiménez, Manuela Franco Romero, Laura Ruiz Sigüenza, Víctor de León Kunst i 
Soulimane Messaoudi Tahrioui. 
- 1 abstenció del senyor: Juan José Pérez Busto. 
 
I.- El dia 15 de juny de 2019 es va constituir la nova Corporació municipal. Per tal d’aconseguir una 
major agilitat i celeritat en l’actuació municipal és convenient delegar les atribucions del ple, que siguin 
legalment delegables, a favor de la junta de govern local, òrgan que es reuneix en sessió ordinària 
dues vegades al mes. 
II.- També és molt convenient delegar a favor de l’alcalde l’aprovació dels plans d’autoprotecció, per 
tal d’accelerar-la al màxim, perquè es tracta d’una tipologia de plans de protecció civil necessaris, 
entre d’altres supòsits, per a: 
. Activitats en espais públics, de risc, de caràcter festiu, tradicional o popular (Carnestoltes, correfocs, 
Cavalcada de Reis, festa de Sant Antoni Abat, etc.). 
. Concerts o espectacles públics, activitats recreatives i activitats esportives en espais no tancats a 
l’aire lliure, amb un nombre d’assistents previst inferior a 15.000 persones i superior a 1.000 persones. 
. Activitats d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats esportives a l’aire lliure, en espais 
tancats, amb capacitat o aforament igual o superior a 500 persones i inferior a 5.000 persones.    
Igualment, la activitat quotidiana de l’Ajuntament en matèria de subvencions convocades per altres 
administracions posa de manifest que per agilitar la seva sol·licitud i acceptació és preferible que 
aquestes atribucions s’exerceixin per un òrgan unipersonal. 
III.- De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, el Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i en la junta de govern local, 
llevat de les enunciades en l’apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l’apartat 3 
d’aquest article. 
IV.- El secretari de la Corporació va emetre, en sentit favorable, el seu informe preceptiu, que figura a 
l’expedient. 
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Delegar a favor de la junta de govern local les atribucions del ple de l’Ajuntament següents: 
1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de 
competència plenària que hagin estat delegades en la junta de govern local. 
2. La declaració de lesivitat dels acords dictats per l’alcalde o per la junta de govern local.  
3. La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en 
cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, sempre que el seu 
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
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4. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de 
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de 
serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat  superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, 
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i la quantia assenyalada. 
En tot cas, queden excloses de la delegació les concessions de serveis per més de cinc anys, sempre 
que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost. 
5. La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els 
béns de l’Ajuntament i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan 
el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l’article 100.1 de la LCSP, superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost i l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del 
patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge i la quantia indicats, i dels béns declarats de valor 
històric i artístic qualsevol que sigui el seu valor.  
No obstant, queden excloses de la delegació les concessions de béns per més de cinc anys, sempre 
que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost. 
6. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis en tots aquells supòsits en què s’hagin delegat a la 
junta de govern local les competències com a òrgan de contractació. 
7. La renúncia a herències, llegats o donacions si la seva quantia no excedeix del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost. 
8. Les resolucions sobre autoritzacions o denegacions de compatibilitat del personal al servei de la 
Corporació. 
9. L’aprovació de convenis i protocols amb altres ens locals o amb altres administracions públiques, 
llevat del supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques per 
mitjà del conveni. 
10. La imposició de les sancions establertes per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu 
tipificades per la Llei 10/1999, del 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos.   
11. L'exercici de la potestat sancionadora per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu 
tipificades per la Llei de l'Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, del 22 de març, que la desenvolupa. 
12. L’aprovació de la cessió gratuïta de l’ús de béns immobles. 
13. Les competències del Ple atribuïdes a la Junta de Govern Local en les bases d’execució del 
Pressupost, s’entenen delegades en aquest darrer òrgan. 
Segon.- Delegar a favor de l’alcalde les atribucions plenàries següents: 
1. L’aprovació dels plans d’autoprotecció. 
2. La sol·licitud i acceptació de subvencions, cas que la normativa prevegi la sol·licitud o acceptació 
obligatòriament per l’Ajuntament en ple. 
Tercer.- Publicar les delegacions efectuades en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, així 
com en els taulers d’edictes, físic i electrònic, de la Corporació, sense perjudici de la seva efectivitat 
des de l’endemà de la seva adopció. 
Quart.- Comunicar el present acord als diferents departaments municipals. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
10.- DACIÓ DE COMPTE DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ QUE HAN D'INTEGRAR LA 
JUNTA GENERAL DE "MARTORELL GESTIÓ DEL SÒL, EMPRESA MUNICIPAL, S.L." (EXP. 
2420/2019). 
 
Intervencions:  
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Es dóna compte. 
 
11.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DELEGACIÓ DE LES ATRIBUCIONS DE L'ALCALDE EN ELS 
REGIDORS. (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=6918 
 

HASH del video:”QkAXaTlbHbOPwxsuMW57Ig1MSYGTpx0cnz0WSynidkU=" inicio en: 01:55:18 
 
Es dóna compte. 
 
12.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DELEGACIÓ DE DETERMINADES ATRIBUCIONS 
RESOLUTÒRIES DE L'ALCALDIA.(EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=7252 
 

HASH del video:”QkAXaTlbHbOPwxsuMW57Ig1MSYGTpx0cnz0WSynidkU=" inicio en: 02:00:52 

 
Es dóna compte. 
 
13.- DACIÓ DE COMPTE DE LA COMPOSICIÓ, DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE 
L'ALCALDIA I RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.(EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=7269 
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Es dóna compte. 
 
14.- DACIÓ DE COMPTE DELS NOMENAMENTS DELS TINENTS D'ALCALDE.(EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=7280 
 

HASH del video:”QkAXaTlbHbOPwxsuMW57Ig1MSYGTpx0cnz0WSynidkU=" inicio en: 02:01:20 
 
Es dóna compte. 
 
15.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS CONTRACTES QUE SÓN COMPETÈNCIA DE 
L'ALCALDIA.(EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=7289 
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Es dóna compte. 
 
16.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE 
PROTECCIÓ CIVIL. (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  
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Es dóna compte. 
 
17.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE 
MARTORELL (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  
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Es dóna compte. 
 
18.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL DEL MUSEU 
MUNICIPAL VICENÇ ROS. (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=7543 
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Es dóna compte. 
 
19.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL DEL "MUXART. 
ESPAI D'ART I CREACIÓ CONTEMPORANIS". (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=7620 
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Es dóna compte. 
 
20.- DACIÓ DE COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I DE LLURS 
PORTAVEUS (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  
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Es dóna compte. 
 
21.- DACIÓ DE COMPTE DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA 
CORPORACIO EN EL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS 
D'ATENCIÓ A LES PERSONES DE MARTORELL. (EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  
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Es dóna compte. 
 
22.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA PONÈNCIA AMBIENTAL 
MUNICIPAL.(EXP. 2420/2019). 
 
Intervencions:  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501?ts=7657 
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Es dóna compte. 
 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la sessió, que 
s’alça a les 22:12 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE.  

 
 

 
 

 
 

 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019071501
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