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PLE ORDINARI 
21 DE MARÇ DE 2017 

 
 
 
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 28.02.17 
 

2.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA  

DESPATX D’OFICI 

 

3. DECRETS PER DONAR COMPTE 
 

3.1  DONAR COMPTE DEL DECRET DE 27.02.17 DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 
DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE A FAVOR DE REGIDORS DEL 
DIA 1.07.2015 MODIFICAT PELS DECRETS D’ALCALDIA DE 13.10.2015, 12.01.2016, 
26.02.2016, 7.04.2016, 6.06.2016, 13.07.2016 i 21.07.2016 
 

“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015 
de 30 de març , el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, i amb 
l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia 
va considerar necessari , en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, arts 32 a 
35 del Reglament Orgànic Municipal i altra legislació concordant,  procedir a 
l'establiment d'un règim de delegacions de competències de caràcter general en favor 
dels membres de la Junta de Govern Local , i altre de caràcter especial, en favor de 
diferents Regidors, i, en la seva conseqüència, l’Alcalde va aprovar el  Decret d’1 de 
juliol  de 2015 modificat Decrets de  dates  13 d’octubre de 2015, 12 de gener de 2016 
I 26 de febrer de 2016, 7 d’abril de 2016 i 6 de juny de 2016 i 13 i 21  de juliol de 2016. 

L’entrada en vigor de la modificació de la Llei General de Subvencions 38/ 2003, de 17 
de novembre per la Llei 15/2014, de 16 de setembre a partir de l’1 de gener de 2016 
va establir  una diferenciació entre l’aprovació de les bases específiques de 
convocatòria en règim de concurrència competitiva que de conformitat amb l’article  
124 paràgraf tercer del  Decret 179/ 1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya i 28.2 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Igualada correspon al Ple de 
l’Ajuntament, i la convocatòria de les subvencions que correspon a l’Alcalde de 
l’Ajuntament i es delegable  de conformitat amb l’article 21.1 s) i 21.3 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local. La pràctica de la nova normativa 
durant l’any 2016 aconsella aclarir el règim de delegacions dels Regidors en matèria 
de subvencions tot establint l’ esmentada modificació tant pel que fa a la convocatòria 
com a l’atorgament com a la resta d’actes de tràmit i resolutius que siguin necessaris 
en la tramitació dels expedients. 

A la vegada es considera regular específicament el supòsit d’expedients  en els 
supòsits que aquest incloguin varies finalitats que no pertanyen a un regidor sinó a 
varis d’ells i tot i tenir en compte que a la pràctica aquests fan referència normalment a 
Acció Social i Igualtat amb caràcter preferent. 
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Atès que, de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència anteriorment, 
aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es 
trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases 
del Règim Local, en la nova redacció actual, i per l'article 9 de la Llei 40/2015, d’1 
d’Octubre , de Règim Jurídic del Sector Públic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en el qual es regulen les competències que no 
poden ser objecte de delegació. 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/ 
1986, de 28 de novembre, les delegacions tindran caràcter indefinit, llevat que les 
mateixes es disposi una altra cosa. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,  

De conformitat amb la proposta de resolució corresponent, 

RESOLC: 

Primer.- Modificar l’apartat Segon A2 del Decret de delegació de competències d’1 de 
juliol de 2015 modificat per Decrets de 13 d’octubre de 2015, 12 de gener de 2016, 26 
de febrer de 2016, 7 d’abril de 2016 i 6 de juny de 2016, 13 i 21 de juliol de 2016  que 
resta redactat de la següent manera: 

“A.2 Sol·licituds d’ajuts, premis i subvencions; atorgament d’ajuts i premis, inclosa 
l’aprovació de les bases corresponents; atorgament de subvencions, inclosa la seva 
convocatòria de conformitat amb les bases específiques aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament així com el seu atorgament, quan aquest últim no sigui competència del 
Ple. En tots els casos,s’inclourà també els actes d’autorització i disposició de despeses 
que en el seu cas corresponguin a la Alcaldia”. 

Segon .- Modificar  l’apartat Segon E del Decret de delegació de competències d’1 de 
juliol de 2015 modificat per Decrets de 13 d’octubre de 2015, 12 de gener de 2016, 26 
de febrer de 2016, 7 d’abril de 2016 i 6 de juny de 2016 i 13 i 21 de juliol de 2016 tot 
afegint l’apartat B11 que resta redactat de la següent manera: 

E.6. Sol·licituds d’ajuts, premis i subvencions; atorgament d’ajuts i premis, inclosa 
l’aprovació de les bases corresponents; atorgament de subvencions, inclosa la seva 
convocatòria de conformitat amb les bases específiques aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament així com el seu atorgament, quan aquest últim no sigui competència del 
Ple en els supòsits que aquest incloguin diverses matèries  que no pertanyen a un sol 
regidor si no a diversos. En tots els casos, s’inclourà també els actes d’autorització i 
disposició de despeses que en el seu cas corresponguin a la Alcaldia”. 

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre i l’article 39.3 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques aquest decret  
tindrà efecte des del dia d’avui  27 de febrer de 2017 i serà de caràcter indefinit. 

Quart. Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, tot manifestant-li que 
s’entendrà que accepta la modificació  si dintre del termini de tres dies hàbils següents 
no es manifesta res en contra. 
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Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que es dugui a 
terme, i publicar el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment 
del que disposa l’article 44.2 del Text legal abans esmentat.  

Sisè. Romandrà vigent el Decret d’1 de juliol de 2015 modificat per Decrets de 13 
d’octubre de 2015, 12 de gener de 2016 i 26 de febrer de 2016, 7 d’abril de 2016 i 6 de 
juny de 2016 en tot allò que no ha estat objecte d’aquesta modificació.” 

 
3.2  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE 9.03.2017 RELATIUS A L’APROVACIÓ 
DE LA LIQUIDACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES DE 
L’AJUNTAMENT D’IGUALADA I DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL: O. A. 
MPAL. D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D’IGUALADA, CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE 2016 
 

“Vista la liquidació d'ingressos i despeses reconegudes de l'exercici de 2016 
corresponents  a l’Ajuntament d’Igualada, 
   
Fent ús de les atribucions que em confereix l'apartat 2 de l'article 191 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, 
 

RESOLC: 
  
Primer.- Aprovar la liquidació d'Ingressos i Despeses reconegudes de l’Ajuntament 
d’Igualada, corresponent a l’exercici 2016,  de conformitat  amb el resum següent: 
 

Drets reconeguts nets 56.559.568,45 € 
Obligacions reconegudes netes 54.286.709,58 € 
Resultat pressupostari 2.272.858,87 € 
Resultat pressupostari ajustat   3.452.464,28 € 
 

Segon.- Determinar el romanent de Tresoreria per a despeses generals en 
2.426.273,39€. 
 

Tercer.-  Donar compte al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.” 
 
“Vista la liquidació d'ingressos i despeses reconegudes de l'exercici de 2016 
corresponents a l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada,  
 

D’acord a la proposta de resolució corresponent,      
 

Fent ús de les atribucions que em confereix l'apartat 2 de l'article 192 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, 
 

RESOLC: 
 

Primer.- Aprovar la liquidació d'Ingressos i Despeses reconegudes de l’Organisme 
Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, corresponent a l’exercici de 
2016, de conformitat amb el resum següent: 
 

Drets reconeguts nets 2.702.016,98 €  
Obligacions reconegudes netes 2.697.902,87 €  
Resultat pressupostari 4.114,11 € 
Resultat pressupostari ajustat 4.114,11 € 
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Segon.- Determinar el romanent de Tresoreria per despeses generals en 0,00€.   
 

Tercer.-  Donar compte al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.” 

 

PART RESOLUTIVA 
 

4. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, CONEIXEMENT I INTERIOR  
 

4.1 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER L’AJUNTAMENT 
D’IGUALADA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT A LA CREACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL ESTABLES PER PART DE LES EMPRESES IGUALADINES I ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE 
 

“Vist que l’Ajuntament d’Igualada, vista la realitat econòmica actual, considera 
necessari donar continuïtat al foment per a la creació de llocs de treball estables per 
part de les empreses i entitats sense ànim de lucre igualadines incentivant de forma 
directa la contractació indefinida de treballadors a fi i efecte de reduir la taxa de 
temporalitat. 
 

Atès que per tal d’atorgar aquestes subvencions a les persones físiques o jurídiques 
que hagin formalitzat llocs de treball estables al municipi d’Igualada durant el període 
elegible, i així fer efectiu un suport econòmic, cal que s’aprovin unes bases 
específiques que regulin, entre altres aspectes, l’objecte i el procediment de la 
concessió; 
 

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, el Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i  
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada; 
 

Atès l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada 
que estableix que  per totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant 
concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques 
que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran 
contradir l’Ordenança general, essent competència del Ple l’aprovació de les Bases 
específiques esmentades, havent de publicar-se en el BOP el contingut de les 
esmentades bases; 
 

Atès l’article 124 del  Decret 179/ 1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals que estableix que  les bases s’han de 
sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s’han de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de la Corporació. 
Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i que correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les bases; 
 

Es proposa al Ple, l'adopció de l'acord següent: 
 

Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de les subvencions 
per al foment a la creació de llocs de treball estables per part de les empreses 
igualadines i entitats sense ànim de lucre.  
 
Segon. Publicar les bases específiques esmentades  en el Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’edictes de la Corporació i al Tauler d’edictes de la seu 
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electrònica d’aquest ajuntament (www.seu.cat/igualada) així com una referència 
d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a la fi que en el 
termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà hàbil  de la darrera inserció de 
l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província, taulers d’edictes i Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, les persones interessades puguin examinar l’expedient al 
Departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada (Av. Del Mestre 
Muntaner, 86, de dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00 hores) i fer les 
al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.  
 

En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser 
resoltes pel Ple de l'Ajuntament. En cas contrari, les bases de referència quedaran 
aprovades definitivament, sense necessitat d'un nou acord.” 
 

5. QUALITAT URBANA  
 

5.1 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PER 
REQUALIFICAR DE CLAU 17 INDUSTRIAL A CLAU 3B SISTEMA 
D’EQUIPAMENTS,  DUES FINQUES SITUADES AL CAMÍ DEL REC 15-17, 
D’IGUALADA 
 

“L’Ajuntament d’Igualada promou la modificació puntual del Pla general d’ordenació   
per requalificar de clau 17 “industrial edificació continua I” a clau 3b “sistema 
d’equipaments”,  dues finques situades al camí del rec 15-17, d’Igualada. El document 
de la modificació puntual ha estat redactat pels Serveis tècnics municipals. 
 

L’objectiu de la modificació puntual és requalificar les dues parcel·les, les situades al 
Camí del Rec, 15-17, i la porció de la tercera  situada al carrer del Dr. Joan Mercader 
s/núm, ara qualificades com a clau 17  “Industrial edificació continua I” a clau 3b 
“Sistema d’equipaments”; i, alhora, completar per l’extrem sud-oest la part d’illa 
delimitada pels carrers del Dr. Joan Mercader i el camí del Rec,  on s’ubica el Museu 
de la Pell i Comarcal d’Igualada, de manera que aquesta part d’illa es destini, en la 
seva totalitat, a sistema d’equipaments públics. 
 

La modificació puntual respon a la conveniència d’ampliar l’equipament públic del 
Museu de la Pell i Comarcal d’Igualada i  la recuperació de dues antigues edificacions 
industrials, les adoberies Bella i Bernades, que es relacionen, tant per la seva ubicació 
com per la seva tipologia constructiva i ús històric, amb l’element museístic. Palesar 
que el vapor  de Cal Boyer, l’adoberia museïtzada de Cal Granotes i les dues 
adoberies esmentades estructuren  un sistema que permet explicar la història de la 
pell i, alhora, participar de manera activa en el disseny del seu futur, promovent la 
imatge de la ciutat com a Centre Europeu de la Pell de Qualitat. Mitjançant la present 
modificació puntual, i amb l’adquisició de les dues antigues adoberies de mans de 
particulars,  es  passa un sòl de titularitat privada, destinat a ús industrial, a un sol de 
titularitat pública, destinat a sistema d’equipaments públic. Ensems, la incorporació 
d’aquestes dues edificacions a sistema d’equipaments públic permet la intervenció de 
l’Administració en la seva recuperació arquitectònica i marca una pauta arquitectònica i 
d’entorn per a les futures intervencions públiques o privades, en el  patrimoni industrial 
del barri del Rec. En conseqüència, resta abastament acreditada la conveniència de la 
modificació puntual en relació als interessos públics concurrents.  
 

Per assolir els objectius descrits la modificació puntual s'articula mitjançant la 
requalificació del sòl que passa de clau 17 “industrial edificació continua I” a clau 3b 
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“sistema d’equipaments”. El subíndex b) fa referència als usos permesos següents:  
públic-administratiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial i religiós. 
 

 Vist que a l’expedient hi consta l’informe jurídic corresponent; 
 

Atès l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que regeixen la 
formació, amb la particularitat, entre d’altres, que les modificacions que comportin una 
transformació dels usos ja establerts, resten subjectes al procediment que estableixen 
els articles 99 i 100.  En el mateix sentit es manifesta l’article 117.3 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament,  que estableix que no 
són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) 
de l’article 101 del Reglament, i que el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la 
Llei (ara article 85.7 del Decret legislatiu 1/2010) només s’ha de concedir, si s’escau, 
als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació. 
 

Atès l’article 97.2bis.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació als requisits que cal complir, en el cas de 
modificacions relatives a sistemes urbanístics,  per tal que es pugui apreciar que hi ha 
una projecció adequada dels interessos públics. 
 

Atès que les fites procedimentals bàsiques per a la modificació del Pla general 
d’ordenació estan assenyalades en l’article 85 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, i 
als articles 117 i 118 del seu Reglament. 
 

Atès l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, l’aprovació inicial de la modificació puntual obliga a 
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les 
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.  
 

Atès que la competència per a l’aprovació inicial i provisional la té el Ple i que l’acord 
s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació, d’acord amb el que disposen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 52.2.c i 
114.3.k) 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. 
 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer. Valorar positivament la justificació de la proposta de la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació per requalificar de clau 17 “industrial edificació continua I” a 
clau 3b “sistema d’equipaments”, dues finques situades al camí del rec 15-17, 
d’Igualada; i , en conseqüència, declarar la seva oportunitat i conveniència per a l’ 
interès públic local. 
 

Segon. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació   per 
requalificar de clau 17 “industrial edificació continua I” a clau 3b “sistema 
d’equipaments”,  dues finques situades al camí del rec 15-17, d’Igualada. 
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Tercer. Sotmetre l’instrument aprovat inicialment  i l’expedient a informació pública 
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més divulgació 
en l'àmbit municipal,  perquè en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 
l’última publicació de l’edicte en el BOP i en el diari de caire municipal, les persones 
interessades puguin examinar l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de 
l’Ajuntament d'Igualada (Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 4a planta; de dilluns a 
divendres de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions  i 
suggeriments que estimin oportuns.  
 

L’instrument esmentat també podrà consultar-se al taulell d’edictes de la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada). 
 

Quart. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com l'atorgament de llicències 
de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit 
afectat per la present modificació puntual del Pla general d'ordenació.  
 

Aquesta suspensió afecta als àmbits per als quals les noves determinacions comportin 
modificació del règim urbanístic. En conseqüència, es podrà atorgar llicències 
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del 
nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis 
proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada aprovat 
definitivament. 
 

Cinquè. Les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es presentin seran resolts 
pel Ple i en cas de no haver-n’hi, s’entendrà aprovada provisionalment la modificació 
puntual sense necessitat de nou acord; i, a continuació, es trametrà l’expedient a la 
Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central per a seguir els tràmits en ordre a la 
seva aprovació definitiva.” 

 
6.- HISENDA 
 

6.1 MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’APARCAMENT DE VEHICLES PER A L’ANY 2017 – CAL FONT 
 

“Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa Saba Aparcamientos, S.A., en data 4 de 
febrer de 2017, referent a la revisió de tarifes per aplicar durant l’any 2017.  
 

Atès que les tarifes ja han estat aprovades mitjançant acords d’execució dels contractes 
concessionals i en ells es preveu la revisió anual. 
 

Atès que, l’enginyer municipal emet informe favorable en relació a la sol·licitud de noves 
tarifes per al 2017. 
 

Atès el previst a l’article 47 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, en matèria de fixació 
dels preus públics i el previst a l’article 52.2 de 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 el 
previst en l’article 114.1, del mateix cos legal, l’acord de Ple cal que sigui adoptat mer 
majoria simple dels membres presents. 
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Es proposa al Ple  l’adopció dels acords següents: 
 

Primer.- Aprovar la modificació del preu públic per a la prestació de serveis d’aparcament 
de vehicles, de conformitat amb les següents tarifes:  
 

I. APARCAMENT DE CAL FONT 
 

I.1. Abonament mensual turismes 24 hores 73,55 €/mes, IVA inclòs 21% 

I.2. Abonament mensual motos 24 hores 29,00 €/mes, IVA inclòs 21%  

I.3. Tarifa per minut 0,027454 €    IVA inclòs 21%  
 

Segon.-  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la 
Corporació i al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament 
d’Igualada (www.seu.cat/igualada). 
 

Tercer.- Aquest acord entrarà en vigor a partir de l’endemà de la darrera publicació de 
l`edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 
 

Això no obstant, el Ple resoldrà el que cregui més convenient.” 

 
6.2 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2017 
 

“Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit 1/2017 corresponent al pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici de 2017, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 1/2017 de determinades partides 
i conceptes del pressupost del 2017, finançat per l’obtenció de nous ingressos 
 

Entitat: Ajuntament d’Igualada 
 

NECESSITATS 
 

Suplement de crèdit 
 

Capítol 6 Despeses d’inversió 250.000,00 € 
 Total suplement de crèdit 250.000,00 € 
 TOTAL NECESSITATS 250.000,00 € 
 

RECURSOS 
 

Nous ingressos 
 

Capítol 7 Transferències de capital 250.000,00 € 
 Total nous ingressos   250.000,00 € 
 TOTAL RECURSOS 250.000,00 € 
 
Segon.- Aprovar el pla d’inversions i el programa de finançament que s'adjunta com 
annex. 
 

Tercer.- Exposar al públic l’expedient mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província per un termini de quinze dies, durant el qual es podrà examinar l’expedient a 
la intervenció de l’Ajuntament i es podran formular les reclamacions davant el Ple que 
es tinguin per convenient. 
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Quart.- L’expedient de modificació de crèdit s’entendrà definitivament aprovat sense 
necessitat de nou acord si durant el termini d’exposició al públic no es presentessin 
reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les hisendes 
 

Cinquè.- Inserir en el Butlletí Oficial de la Província, el resum per capítols de la 
modificació de crèdit  definitivament aprovada. 
 

Sisè.- Trametre una còpia de l’expedient de modificació de crèdit, aprovat 
definitivament, a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.  
 

Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals.” 

 
7.- ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT 
 

7.1  APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA PER 
A LA  PRESTACIÓ DE PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS 
 

“Vist que el sistema català de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, 
equipaments, projectes i prestacions de titularitat pública i privada destinats a 
assegurar a les persones el dret a viure dignament durant totes les etapes de la vida 
mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats 
socials; 
 

Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia presta serveis socials de caràcter 
supramunicipal, als quals han de contribuir els ajuntaments de la comarca; 
 

Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia ha proposat la signatura d’un conveni a 
l’Ajuntament d'Igualada per tal que aquesta entitat local pugui beneficiar-se de la 
prestació dels serveis o projectes del Consell, que per a l’any 2017 es convenien els 
següents: “Equip d’Atenció  a la Infància i l’Adolescència de l’Anoia”, “Espai 
d’intercanvi”,  “Servei de llar d’acollida temporal per a dones víctimes de violència”,  
“Servei d’espai de trobada familiar”, “Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA) i 
Servei d’integració en família extensa (SIFE)” per part del Consell; 
  
Vist que l’Ajuntament d'Igualada, en la mesura que li correspon, ha de contribuir en el 
finançament dels projectes a què s’adhereix per a l’any 2017; 
 

Atès que segons informa l’Interventor municipal hi ha crèdit suficient per afrontar 
l’obligació econòmica que comporta l’aprovació d’aquest conveni en la partida 
pressupostària 20003/23112/48900 del pressupost general de la corporació per a l’any 
2017;  
 

Atès que l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya estableix la publicitat dels convenis que 
signin les administracions públiques catalanes; 
 

Atès el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, i en especial l’article 309 que estableix que els convenis s’han de trametre a 
la Direcció General d’Administració Local; 
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Atès que de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, es competència de l’Alcaldia la resolució de l’expedient 
considerant-se, no obstant, més adient la seva resolució pel Ple de l’ Ajuntament en 
els termes que es dedueixen de les SSTS de 21.09.93 i 23.11.99 
 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar el conveni, de data 2 de gener de 2017, i els seus annexos de 
col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia per a la prestació dels serveis o 
projectes, que per a l’any 2017 es concreten en els següents: “Equip d’Atenció  a la 
Infància i l’Adolescència de l’Anoia”, “Espai d’intercanvi”,  “Servei de llar d’acollida 
temporal per a dones víctimes de violència”,  “Servei d’espai de trobada familiar”, 
“Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA) i Servei d’integració en família extensa 
(SIFE)”. 
 

Segon.- Aprovar  l’aportació durant l’any 2017 de 15.500 euros per contribuir en la 
prestació d’aquests serveis o projectes, amb càrrec a la partida corresponent.  
 

Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i els seus annexos. 
 

Quart.- Donar publicitat a l’aprovació d’aquest conveni i els seus annexos mitjançant la 
publicació del seu text íntegre a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada 
(www.seu.cat/igualada) i la publicació de l’edicte corresponent al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Cinquè.- Alhora, aquest acord i còpia del conveni es trametran a la Direcció General 
de l’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge. 
 

Sisè.- Notificar aquest acord a les parts interessades.” 
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
 


