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PLE ORDINARI 
 29 DE SETEMBRE DE 2020 

 
 
1. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 28/7/2020 
 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 

DESPATX D’OFICI 

 
3. DECRETS A DONAR COMPTE  

 
3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 20.07.2020 DE LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER 
D’URGÈNCIA D'UN TÈCNIC LOCUTOR   

 
Vist que el Cap de Servei de Recursos Humans, ha presentat una proposta en la qual exposa que:  
 
“L'Ajuntament d'Igualada disposa d'una plaça a la plantilla i Relació de Llocs de Treball de 2020 amb codi 
CCC.3 i amb la categoria de tècnic/a Locutor la titular de la qual té una baixa per incapacitat transitòria que 
es preveu de llarga durada. La cobertura d’aquesta plaça és imprescindible per a garantir la prestació del 
servei a l’emissora municipal, considerat com un servei essencial i bàsic especialment en la gestió 
comunicativa de les emergències municipals. 
  
Per a poder prestar el servei és necessari, doncs, recórrer a la contractació de personal. Es tracta, d’un cas 
excepcional per cobrir serveis amb necessitats urgents i inajornables, que es consideren prioritaris per 
garantir el funcionament del servei públic essencial. La contractació es fa respectant el preceptes dels 
articles 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, 
actualment prorrogada. 
 
La baixa de la titular de la plaça amb codi CCC.3 ha estat sobrevinguda. Actualment no hi ha cap Borsa de 
treball de personal en reserva per poder fer front a aquesta contractació i, atès que la cobertura de la plaça 
ha de ser immediata, pel temps que es mantingui la vacant per Incapacitat transitòria, i que no hi ha la 
plantilla personal amb disponibilitat per desenvolupar aquestes tasques, cal recórrer a la contractació 
urgent.  
 
L’emissora municipal disposa d’un contracte de serveis menor per al manteniment dels equipaments 
tècnics i la cobertura dels programes que desenvolupen els col·laboradors que s’ha resolt per mutu acord. 
El Sr. Xavi Amat és la persona que desenvolupava aquestes tasques i atès que coneix el funcionament de 
l’emissora municipal, els programes que es desenvolupen i que disposa de la titulació, experiència i 
coneixements per desenvolupar a plena satisfacció la substitució de la plaça, es proposa la seva 
contractació per cobrir la vacant mentre duri el període d’Incapacitat transitòria de la titular de la plaça.” 
 
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa 
derivada de la contractació esmentada; 
 
Atès el que disposa l’art. 4 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art.15 de 
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes d’interinitat; 
 
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal 
laboral per a treballs concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per 
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contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde; 
 
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació a la competència de l’Alcalde; 
 
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada de Governació, Interior, 
Hisenda i Organismes externs, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 20 de juny de 
2019. 
 
R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar al Sr. Xavier Amat Juste amb la categoria de tècnic locutor mitjançant un contracte 
per interinitat i jornada completa adaptada a segons necessitats del servei (mati i tarda) del 7 de juliol de 
2020 i fins la finalització d’IT de la plaça substituïda, amb una retribució mensual bruta  de 1.663,17€ i un 
plus de disponibilitat mensual brut de 177,38€ (plus disponibilitat d’acord amb el que estableix el conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’Igualada). 
 
Segon.- Comunicar la contractació  esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es 
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC. 
 
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 23.07.2020 DE LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER 
D’URGÈNCIA D'UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

 
“Vist que la Cap del Servei de Dinamització Econòmica, ha presentat una proposta en la qual exposa que:  
 
“El servei de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, compta amb el servei d’ocupació Ig-
Nova Ocupació, que inclou un espai de recepció-secretaria del centre. 
 
Vist que la persona que cobreix el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa d’Ig-Nova Ocupació, amb codi 
TRE.3 a la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament d’Igualada, ha causat baixa laboral no prevista i que 
és necessària la cobertura d’aquest lloc de treball per garantir el servei. 
 
El motiu de la urgència és la necessitat de cobrir la vacant produïda per una baixa laboral imprevista i 
sobtada de la persona que fins ara cobria aquest lloc de treball, per continuar oferint el servei de recepció 
d’Ig-Nova Ocupació i garantir l’atenció a l’alta demanda de servei per part de les persones que es troben 
en situació d’atur o de millora de feina. 
 
L’Ajuntament d’Igualada, compta amb una borsa de treball d’Auxiliars Administratiu/ves. Així que per cobrir 
la vacant s’ha fet ús de la borsa de treball pròpia de l’Ajuntament, tanmateix actualment no hi ha cap 
persona candidata disponible. 
 
Vist que no es disposa de personal amb aquest perfil professional amb disponibilitat a la plantilla i donada 
la urgència en la contractació no s’ha pogut optar pel procediment de selecció legalment establert, s’ha 
procedit a un procés de selecció amb caràcter urgent, si bé, a efectes de disposar d’algun element objectiu 
a l’hora de determinar el/la treballadora que opta a l’oferta laboral, a través de la gestió d’oferta des del 
Servei d’Orientació Professional. El dia 17/7/2020 s’ha procedit a fer una selecció de personal a través 
d’una entrevista en la que s’ha valorat l’expertesa professional, les competències tècniques necessàries 
pel lloc de treball i les competències transversals, així com la disponibilitat i la situació laboral, resultant 
seleccionada la Sra. Eden Giménez Amaya.” 
 
Cal tenir en compte, doncs, que es tracta, doncs, d’un cas excepcional per cobrir serveis amb necessitats 
urgents e inajornables, que es consideren prioritaris per garantir el funcionament del servei públic 
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essencial. La contractació es fa, doncs, respectant el preceptes dels articles 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, actualment prorrogats.  
 
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa 
derivada de la contractació esmentada; 
 
Atès el que disposa l’art. 4 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art.15 de 
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes d’interinitat; 
 
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal laboral 
per a treballs concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per contractar 
personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde; 
 
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació a la competència de l’Alcalde; 
 
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada de Governació, Interior, 
Hisenda i Organismes externs, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 20 de juny de 
2019. 
 
R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar a la Sra. Eden Giménez Amaya, amb la categoria d’auxiliar administrativa, mitjançant 
contracte per interinitat del  21 de juliol de 2020 fins la reincorporació de la persona substituïda, amb jornada 
completa distribuïda de dilluns a divendres i una retribució mensual bruta de 1.552,38 €. 
 
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec de 
les partides 93100-50002 del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer.- Comunicar la contractació  esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es dugui 
a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.” 
 
3.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 27.07.2020 DE LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER 
D’URGÈNCIA D'UN CONSERGE    

 
Vist que Cap de Servei de Recursos Humans, ha presentat una proposta en la qual exposa que:  
 
“L'Ajuntament d'Igualada té a la seva plantilla una plaça amb la categoria de conserge, amb codi EN.9 a la 
Relació de Llocs de Treball de 2020, el titular de la qual es troba en situació de permís de paternitat, 
permís que empalmarà amb el període de compactació per tenir cura del lactant i el període de vacances 
d'estiu. Les funcions d'aquesta plaça donen servei a l'edifici de la Teneria que engloba estudis universitaris 
i allotja alhora la seu de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia. Precisament l'Arxiu Comarcal ha de mantenir les 
seves prestacions durant el període estival. Aquesta circumstància, les vacances d'altra personal d'aquest 
servei i el fet que en el mes de setembre s'iniciaran de nou els estudis universitaris que s'allotgen en 
aquest edifici, fan necessari donar cobertura a aquesta plaça durant tot aquet període, motiu pel qual és 
imprescindible substituir la vacant generada pel permís de paternitat, de cura del lactant i el període 
vacacional. 
 
Atès que a la plantilla de l'Ajuntament no es disposa de personal amb disponibilitat per absorbir aquestes 
funcions, es fa necessari recórrer a la contractació externa. 
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Es tracta, d’un cas excepcional per cobrir serveis amb necessitats urgents i inajornables, que es 
consideren prioritaris per garantir el funcionament del servei públic essencial. La contractació es fa 
respectant el preceptes dels articles 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018, actualment prorrogada. 
 
Els dies 20 de maig i 19, 20, 21, 22 i 23 d’octubre de 2015 es va gestionar la selecció d’una borsa de treball 
destinada a donar cobertura a les places vacants i/o necessitat de personal laboral temporal o funcionari 
interí amb la categoria. Actualment cap dels treballadors de la Borsa ha mostrat disponibilitat per ocupar 
aquest lloc de treball. Atès que la plaça cal cobrir-la amb urgència, i no es possible desenvolupar un 
procés de selecció perquè els terminis de selecció van més enllà del període en el qual es necessita 
realitzar la substitució s'ha hagut d'optar per la contractació per urgència. 
 
La imprevisió del permís presentat pel titular del lloc i la manca de disponibilitat del personal de la Borsa 
han fet optar pel procediment d'urgència. Atès que en altres ocasions el Sr. Agustí Solé i Oller ha prestat 
els serveis de manera satisfactòria en substitucions de tasques similars a l'Ajuntament d'Igualada, alhora 
que coneix el funcionament de l'edifici de la Teneria on ha realitzat altres substitucions i que pot aportar els 
seus coneixement de manera immediata sense aprenentatge previ, es proposa la seva contractació 
mentre el titular de la plaça no s'incorpori al seu lloc de treball.” 
 
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa 
derivada de la contractació esmentada; 
 
Atès el que disposa l’art. 4 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art.15 de 
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes 
d’interinitat; 
 
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal laboral 
per a treballs concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per contractar 
personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde; 
 
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació a la competència de l’Alcalde; 
 
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada de Governació, Interior, 
Hisenda i Organismes externs, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 20 de juny de 
2019. 
 
R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar al Sr. Agustí Solé Oller, amb la categoria de conserge, mitjançant contracte per interinitat 
del  3 d’agost de 2020 fins que el titular s'incorpori de nou al seu lloc de treball, amb jornada completa 
adaptada a les necessitats del servei, preferentment al matí i una retribució mensual bruta de 1.228,08€. 
 
Segon.- Comunicar la contractació  esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es dugui 
a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC. 
 
3.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 04.09.2020 DE CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER 
D’URGÈNCIA D'UN AGENT CÍVIC    

 
Vist que la Cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha presentat una proposta en la qual exposa que:  
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“L'Ajuntament d'Igualada té a la seva plantilla una plaça amb la categoria d’Agent Cívic, amb codi MASE.4 
a la Relació de Llocs de Treball de 2020. Les funcions d’aquesta plaça consisteixen en informar i 
sensibilitzar la ciutadania en matèries relacionades amb les actituds incíviques a la via pública. Participar 
en campanyes de gestió de residus, recollida selectiva, tinença d'animals de companyia, etc. Posar en 
coneixement del servei les incidències detectades a la via pública o en equipaments municipals i atendre 
dubtes, queixes i suggeriments dins el seu àmbit de gestió.  
 
La necessitat d’incidir, sobretot, en detectar i informar sobre les actituds incíviques ha esdevingut, 
actualment, un problema de primer ordre sobre el qual és necessari posar el focus d’atenció de l’acció a 
realitzar a la via pública. 
 
Actualment la plantilla de l’Ajuntament d’Igualada no disposa de personal amb disponibilitat per absorbir 
aquestes funcions i es fa necessari recórrer a la contractació externa. 
 
Es tracta, d’un cas excepcional per cobrir serveis amb necessitats urgents i inajornables, que es 
consideren prioritaris per garantir el funcionament del servei públic essencial. La contractació es fa 
respectant el preceptes dels articles 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018, actualment prorrogada. 
 
La plaça que es cobreix estava prevista en la plantilla de l’Ajuntament d’Igualada per a ser coberta, de 
manera interina, a través d’un procés de selecció seguint els terminis establerts en l’administració pública.  
 
La pandèmia de la COVID-19, que va paralitzar bona part de l’administració, i les estrictes limitacions en la 
mobilitat i concentració de persones han impedit articular el procés previst per donar lloc a la cobertura 
d’aquesta plaça seguint els principis i criteris ordinaris d’una convocatòria pública. Atès que és urgent i 
prioritari dotar l’administració d’agents cívics amb l’objectiu d’informar i evitar actuacions incíviques en la 
situació que actualment es viu, es considera necessari i urgent incorporar personal en la plaça vacant. Per 
aquest motiu és necessari recórrer a la contractació per urgència, fins el moment en que es pugui articular 
i completar el procés ordinari de cobertura de la plaça a través de Borsa de treball seguint el procediment 
ordinari de l’administració pública.  
 
Atès que s’ha exposat ha estat necessari recórrer a la contractació per urgència, s’ha optat per contractar 
a la Sra. Silvia Vilanova i Tussal. La Sra. Vilanova ha desenvolupat aquestes funcions en altres ocasions 
de manera satisfactòria, i de manera ininterrompuda a l’Ajuntament d’Igualada a través d’un contracte 
d’obra i servei determinat finançat per la Diputació de Barcelona en el marc del programa complementari 
de Foment de l’ocupació local per informar i actuar en temes relacionats amb la sensibilització i informació 
per evitar actituds incíviques. La seva contractació es va fer a través del Servei Local d’Ocupació del 
Servei de Dinamització econòmica de l’Ajuntament d’Igualada i la posterior valoració dels currículums 
professionals i entrevista als precandidats seleccionats pel Servei Local.  La Sra. Vilanova disposa, per 
tant, dels requisits i experiència suficient per desenvolupar aquestes funcions de manera immediata 
mentre s’articula el procediment per a la selecció de la persona que ha d’ocupar aquest lloc de treball 
seguint els processos ordinaris de selecció d’una Borsa de treball per a la cobertura d’aquesta plaça de 
l’administració pública.” 
 
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa 
derivada de la contractació esmentada; 
 
Atès el que disposa l’art. 4 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art.15 de 
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes d’interinitat; 
 
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal 
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laboral per a treballs concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per 
contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde; 
 
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació a la competència de l’Alcalde; 
 
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada de Governació, Interior, 
Hisenda i Organismes externs, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 20 de juny de 
2019. 
 
R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar a la Sra. Sílvia Vilanova Tussal amb la categoria d’agent cívic mitjançant un 
contracte per interinitat i jornada completa, adaptada a segons necessitats del servei (preferentment de 
matí) de l’1 de setembre de 2020 fins finalitzar el procés de selecció de Borsa de treball de la plaça d’agent 
cívic a l’Ajuntament d’Igualada o amortització de la mateixa, amb una retribució mensual bruta  de 
1.544,52€ (sou base: 619,38€ i plus complementari: 925,14€). 
 
Segon.- Comunicar la contractació  esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es 
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC. 
 
3.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 04.09.2020 DE LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER 
D’URGÈNCIA D'UN INTEGRADOR SOCIAL    

 
Vist que la Coordinadora de gent gran i dependència de Serveis Socials, ha presentat una proposta en la qual 
exposa que:  
 
“La Sra. Monica Mateos Fernández ha presentat la renuncia voluntària al contracte per obra i servei amb 
l’Ajuntament d’Igualada per desenvolupar el projecte “SAD - respir a domicili” que amb motiu de la pandèmia 
del coronavirus es va posar en marxa el passat mes de juliol per oferir suport i acompanyament a les 
cuidadores que tenen persones dependents a càrrec. 
 
El projecte es va posar en marxa en el marc del programa “Atenció a les persones en situació d’especial 
vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19” subvencionat per la Diputació de Barcelona. 
 
La contractació de la senyora Mateos es va preveure fins el dia 30 de setembre. Atès que el desenvolupament 
del projecte encara no ha finalitzat és necessari cobrir, amb urgència, la substitució d’aquest lloc de treball. 
 
Es tracta de cobrir un servei urgent, inajornable i prioritari per a l'Ajuntament d'Igualada amb l'objectiu de 
garantir la prestació del serveis socials bàsics. 
 
La contractació es fa, doncs, respectant el preceptes de l'article 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, actualment prorrogada. 
 
El projecte requereix de personal amb la titulació d'integrador/a social. Atès que no es disposa a la plantilla 
de personal amb aquest perfil i disponibilitat per continuar aquest projecte que neix de la sobtada 
pandèmia del coronavirus amb subvenció de la Diputació de Barcelona, i que la baixa de la Sra. Mateos ha 
estat sobtada no essent possible articular un procés de selecció seguint els canals ordinaris de 
l’Administració Pública amb els terminis que aquest comporta, cal recórrer a la contractació per urgència. 
 
Amb la finalitat de disposar d’algun element objectiu a l’hora de proposar les persones a contractar, es va 
recórrer, en posar en marxa aquest projecte, a la selecció derivada del personal del Servei d’Ocupació 
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Local de l’Ajuntament d’Igualada.  El procés es va dur a terme el 10 de juny del 2020. Seguint l’ordre de 
selecció, la primera persona que ha acceptat cobrir la vacant deixada per la Sra. Mateos ha estat el Sr. 
Josué López Molina, motiu pel qual es proposa la seva contractació pel temps que resta del projecte.” 
 
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa 
derivada de la contractació esmentada; 
 
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/1998 de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art. 15 de 
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes per 
obra o servei determinat; 
 
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal 
laboral per a treballs concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per 
contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde; 
 
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació a la competència de l’Alcalde; 
 
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada de Governació, Interior, 
Hisenda i Organismes externs, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 20 de juny de 
2019. 
 
R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar al Sr. Josué López Molina amb la categoria d’integrador social mitjançant un 
contracte per obra o servei determinat i jornada parcial de  32h presencials setmanals, distribuïdes segons 
les necessitats del servei (de 9h a 13,30’h i de 16h a les 18h de dilluns a dijous i de 9,30’h a 13,30’h i 16h 
a 18h divendres) de l’1 al 30 de setembre de 2020, amb una retribució mensual bruta  de 1.432,20€. 
 
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec de 
les partides 20003/23100/13100  del pressupost de la Corporació. 
  
Tercer.- Comunicar la contractació  esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es 
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC. 
 
3.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 04.09.2020 DE LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER 
D’URGÈNCIA D'UN CAP DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES    

 
Vist que el Director del Servei Municipal d’Esports, ha presentat una proposta en la qual exposa que:  
 
“L'Ajuntament d'Igualada té a la seva plantilla una plaça amb la categoria de Cap de Manteniment de les 
instal·lacions esportives amb codi ES.4 i amb funcions assignades de Cap de manteniment de les 
instal·lacions esportives, seguiment a les empreses de servei contractades pel Servei d’Esports, 
planificació del treball de les persones de l'equip i fer les corresponents verificacions i valoracions de les 
instal·lacions esportives municipals. 
 
Aquesta plaça passarà a ser vacant el proper 10 d’octubre per jubilació del titular de la mateixa i la seva 
substitució és imprescindible per a garantir el correcte funcionament de les instal·lacions. 
 
Actualment la plantilla de l’Ajuntament d’Igualada no disposa de personal amb disponibilitat per absorbir 
aquestes funcions i es fa necessari recórrer a la contractació externa. 
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Es tracta, d’un cas excepcional per cobrir serveis amb necessitats urgents i inajornables, que es 
consideren prioritaris per garantir el funcionament del servei públic essencial. La contractació es fa 
respectant el preceptes dels articles 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018, actualment prorrogada. 
 
La plaça que es cobreix està descrita a la plantilla de l’Ajuntament d’Igualada per a ser coberta, de manera 
interina, a través d’un procés de selecció seguint els terminis establerts en l’administració pública a partir 
del moment en què es faci efectiva la jubilació del seu titular. La pandèmia de la COVID-19, que va 
paralitzar bona part de l’administració, i les estrictes limitacions en la mobilitat i concentració de persones 
han impedit articular el procés previst per donar lloc a la cobertura d’aquesta plaça seguint els principis i 
criteris ordinaris d’una convocatòria pública. Atès que la cobertura d’aquesta plaça és urgent ja que cal fer 
l’estricte seguiment i revisió de les instal·lacions municipals per garantir la seva seguretat es considera 
necessari i urgent incorporar personal en la plaça vacant. Per aquest motiu és necessari recórrer a la 
contractació per urgència, fins el moment en que s’articuli i completi el procés ordinari de selecció a 
l’administració pública per crear una Borsa de treball per a la substitució d’aquest lloc.  
 
Atès que s’ha exposat que ha estat necessari recórrer a la contractació per urgència. Entre els criteris per 
seleccionar el personal és important disposar d’experiència en el manteniment d’instal·lacions esportives i 
conèixer el funcionament de les instal·lacions esportives municipals. El Sr. Ricard Jubert i Torrelles ha 
estat fins a l’actualitat la persona contractada per l’empresa “UTE Les Comes” per desenvolupar les 
funcions de responsable de manteniment del complex poliesportiu de Les Comes i disposa de la titulació 
requerida, per ocupar la plaça, (cicle formatiu de grau superior de la família professional d’instal·lacions i 
manteniment d’electricitat o electrònica) motiu pel qual compleix amb els requisits i l’experiència suficient 
per assumir les funcions del lloc de treball de manera immediata mentre s’articula el procediment per a la 
selecció de la persona que ha d’ocupar aquest lloc de treball seguint els processos ordinaris de selecció 
d’una Borsa de treball a l’administració pública. 
 
Per aquest motiu es proposa la seva contractació, amb caràcter interí, des de l’1 de setembre per a poder 
disposar del temps necessari per a poder realitzar amb garanties el traspàs d’informació amb la titular de la 
plaça del qual es preveu la seva jubilació el 10 d’octubre, i fins que finalitzi el procés de selecció que 
s’establirà, a tal efecte, seguint els processos i procediments ordinaris de l’administració pública.” 
 
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa 
derivada de la contractació esmentada; 
 
Atès el que disposa l’art. 4 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art.15 de 
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes d’interinitat; 
 
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal 
laboral per a treballs concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per 
contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde; 
 
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació a la competència de l’Alcalde; 
 
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada de Governació, Interior, 
Hisenda i Organismes externs, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 20 de juny de 
2019. 
 
R E S O L C: 
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Primer.- Contractar al Sr. Ricard Jubert i Torrelles amb la categoria de cap de manteniment 
d’instal·lacions esportives mitjançant un contracte per interinitat i jornada completa, adaptada a segons 
necessitats del servei, amb una disponibilitat horària de més de 14 h (tipus A segons conveni), de l’1 de 
setembre de 2020 fins finalitzar el procés de selecció de Borsa de treball de la plaça de cap de 
manteniment d’instal·lacions esportives a l’Ajuntament d’Igualada o amortització de la mateixa, amb una 
retribució mensual bruta  de 2.295,65€ (sou base: 767,71€ i plus complementari: 1.527,94€). 
 
Segon.- Comunicar la contractació  esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es 
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC. 
 
3.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 17.09.2020 RELATIU A LA CONTRACTACIÓ 
D'EMERGÈNCIA DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE HÍBRID PER A LA POLICIA LOCAL 
D’IGUALADA 

 
“Vist que, en data 17.09.2020 el Cap de la Policia, Sr. Jordi Dalmases i Permanyer, emet informe en 
relació a la necessitat de contractar per la via d’emergència el subministrament d’un vehicle híbrid per a la 
Policia Local d’Igualada. Informe que és el tenor literal següent: 
 
“Tinc el deure de posar en el seu coneixement que des del passat 27 de juliol de 2020, aquesta Policia 
Local d’Igualada disposa d’un vehicle patrulla menys a causa de l’incendi d’un Seat Altea logotipat amb 
indicatiu S-27 arran d’una intervenció al carrer del Solsonès amb la carretera B-222. De resultes, el vehicle 
va quedar totalment calcinat i inservible. 
 
Els vehicles restants disponibles per al patrullatge tenen una alta antiguitat –tots llevat d’un- i força 
quilòmetres;  sovint han de ser reparats i per tant no estan disponibles pel servei. En d’altes ocasions i fruït 
de l’ús continuat que se’n fa a la via pública es veuen implicats en accidents de trànsit. 
 
En aquest sentit i com ja s’ha informat, coincidint amb la manca d’aquest vehicle cremat han coincidit una 
reparació costosa de l’embragatge del vehicle tot terreny amb indicatiu S-17 del passat 12 d’agost que la 
tingut una setmana al taller i més recentment, el passat 3 de setembre l’altra Seat Altea logotipat amb 
indicatiu S-26 va ser encalçat per una conductora èbria quan aquest estava aturat en un semàfor tot 
desplaçant-lo més de 5 metres, aquest vehicle està al planxista pendent de peritatge i després faltarà la 
reparació, tràmits i operacions que es poden allargar algunes setmanes.  
 
Totes aquestes circumstàncies suposen la manca de vehicles policials amb logotip suficients per realitzar 
els serveis policials al carrer, sobretot durant la nit, la qual cosa afecta a la bona prestació del servei ja que 
aquesta manca determina dificultats en la realització de determinats serveis. 
S’intenta resoldre aquesta situació amb la sortida al carrer amb vehicles sense logotip policial, encara que 
no és una situació definitiva. 
 
La conseqüència de la manca d’un vehicle patrulla i que el servei s’hagi de fer en un vehicle camuflat és 
que s’afecta greument la capacitat d’aquesta policia local per contenir els fets delictius a la nostra ciutat, és 
a dir,  la seguretat ciutadana; el patrullatge en vehicle no logotipat no és un patrullatge proactiu ni efectiu 
que permeti la prevenció de fets delictius, ben al contrari, la presència policial passa inadvertida a la 
ciutadania i es genera en ella una sensació d’inseguretat o de manca d’efectius i fins i tot pot incentivar a 
determinades persones la realització de fets delictius i conductes transgressores, just en un moment en el 
qual es volen i és necessari contenir els robatoris en força a domicili i alhora també és imprescindible una 
major presència policial visible al carrer per contenir les trobades de persones a la via pública als vespres 
que sovint generen molèsties veïnals per sorolls, consum d’alcohol i altres substàncies. 
 
Aquestes circumstàncies afecten a la prestació d’un servei lligat a una de les competències municipals 
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més importants: La Seguretat de persones i béns. Per això cal adoptar solucions de manera immediata. La 
primera, disposar d’un nou vehicle policial amb logotip. Aquesta immediatesa  impedeix que l’adquisició del 
vehicle es dugui a terme a través d’un procediment de contractació ordinari, sinó que cal recórrer a un 
expedient d’emergència i posar en servei l’esmentat vehicle el més aviat possible, una vegada transformat 
amb l’equipament policial corresponent i amb el seu logotip. 
  
Es proposa la compra d’un vehicle hibrid Toyota Prius + advance de color blanc a Anoia automoció 
que és el concessionari Toyota a Igualada per un import de 25.500€ descomptes i impostos 
inclosos segons pressupost adjunt. 
 
També es proposa adjudicar a l’empresa Divisegur especialitzada en aquest sector, la 
transformació i equipació d’aquest vehicle en un de policial per un import de 6.759,67€ amb 
impostos inclosos segons pressupost adjunt. 
 
Aquest vehicle és actualment el més utilitzat per les policies locals  -Barcelona, Sant Cugat, Hospitalet del 
Llobregat, Vilafranca del Penedès, etc.- amb centenars d’aquests cotxes, atesa la seva condició d’hibrid, 
prestacions, capacitat de maleter, maniobrabilitat, certificació per instal·lació de mampara de detinguts, etc.  
 
Per aquest motiu es prega que previs els tràmits corresponents es pugui adquirir amb caràcter 
d’emergència  un vehicle Toyota Prius+ i s’adjudiqui la seva transformació policial a les empreses 
esmentades. 
 
L’adquisició  del vehicle s’haurà de formalitzar dins dels 15 dies següents a la data de l’acord de 
contractació d’aquest subministrament. 
 
La qual cosa li comunico pel seu coneixement.” 
 
Vist que, segons consta en l’informe transcrit, es determina la necessitat de contractar per la via 
d’emergència el subministrament d’un vehicle híbrid per a la Policia Local d’Igualada. 
 
Atès que, la situació descrita es pot entendre inclosa, per interpretació analògica, al que disposa l’article 120 
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 i  l’article 117 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, TRRL, el qual 
regula la tramitació d’emergència dels expedients de contractació, en els casos d’aconteixements catastròfics, 
situacions que suposin greu perill o necessitat que afecti la defensa nacional, en el qual es permet que 
l’alcalde ordeni directament o contracti lliurement la realització dels serveis, sense subjectar-se als requisits 
formals legalment establerts, havent de donar compte al Ple. 
 
Atès que segons disposa la Disposició Addicional Segona del 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, la competència 
correspon a l'Alcalde, en relació a l’article 117 del RD Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, TRRL. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la contractació, mitjançant tramitació d’emergència, del subministrament d’un vehicle 
híbrid per a la Policia Local d’Igualada, a favor de l’empresa ANOIA AUTOMOCIÓ SL (concessionari oficial 
Toyota), per un import de 25.500 euros. Així com, aprovar la despesa de 6.759,67€ per realitzar la 
transformació i equipació del vehicle en un de policial, a favor de l’empresa especialitzada DIVISEGUR SL. 
 
Segon.- Iniciar expedient per a la habilitació del crèdit suficient per fer front a la despesa d’aquesta 
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contractació. 
 
Tercer.- Indicar a l’empresa ANOIA AUTOMOCIÓ SL (concessionari oficial Toyota) que l’adquisició  del 
vehicle s’haurà de formalitzar dins dels 15 dies següents a la data d’aquest acord. 
 
Quart.- Indicar a les contractistes que durant l’execució del contracte han d’adoptar totes les mesures 
acordades pels Governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per fer front a la pandèmia motivada pel 
COVID-19. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
Sisè.- Formalitzar el contracte corresponent. 
 
Setè.- Donar compte al Ple, d’aquest acord, en la propera sessió que es dugui a terme.” 
 
 

PART RESOLUTIVA 

 
4. DECRETS PER RATIFICAR 

 
4.1 RATIFICAR ELS DECRETS DE DATA 03.09.2020 I 16.09.2020 RELATIUS A LA INTEGRACIÓ DE 
L'ESCOLA L'ATENEU A LA XARXA PÚBLICA DE LA GENERALITAT 

 
Decret de data 3 de setembre de 2020 
 
“Vist l’acord de regulació de la integració del centre Ateneu Igualadí (codi 08036962), del municipi 
d’Igualada a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya), entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Igualada, la Fundació Escoles de l’Ateneu i l’Ateneu Igualadí de 
la Classe Obrera. 
 
Atès que en relació amb l’Ajuntament d’Igualada, al tractar-se de la creació –per integració a la Xarxa- 
d’un centre d’ensenyament de nivell segon cicle d’educació infantil i primària, comporta una sèrie 
d’obligacions per part de l’Ajuntament, que aquest assumeix amb la signatura d’aquest acord, amb les 
excepcions i particularitats que s’estableixen en el mateix; 
 
Atès que consta a l’expedient la memòria assenyalada a l’article 50 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
Atès els articles 57 de la Llei 7/ 1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 47 a 53 de la 
Llei 40/ 2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; 107 a 112 de la Llei 26/ 2010, de 3 
d’Agost, de Procediment Administratiu de Catalunya; 303 a 311 del Decret 179/ 1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i  Serveis dels ens Locals de Catalunya i 6.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès l’article 14 i la Disposició Addicional novena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
Atès que es competent  l’Alcaldia per l’aprovació del conveni de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
RESOLC 
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PRIMER.- Aprovar l’acord de regulació de la integració del centre Ateneu Igualadí (codi 08036962), del 
municipi d’Igualada a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya), entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Igualada, la Fundació Escoles de l’Ateneu i 
l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera. 
 
SEGON.- Una vegada signat el conveni, publicar al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i 
al Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Igualada així com l’edicte corresponent al DOGC. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.” 
 
Decret de data 16 de setembre de 2020 
 
“Vist el decret d’Alcaldia de data 3 de setembre de 2020 pel qual s’aprovà l’Acord  de regulació de la 
integració del centre Ateneu Igualadí (codi 08036962), del municipi d’Igualada a la xarxa de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya), entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
d’Igualada, la Fundació Escoles de l’Ateneu i l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera; 
 
Atès que en l’acord esmentat s’inclouen obligacions d’una durada superior als quatre anys, de manera que 
cal que aquestes siguin adoptades pel Ple municipal; 
 
Atès que per aquest motiu és pertinent indicar que la competència per aprovar aquell acord corresponia a 
l’alcalde, però indicar que  la seva actuació es basà en la seva facultat de prendre acords actuà en base a 
l’apartat k) de l’article 53.1 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 acordar donar-ne compte al Ple, per a la seva ratificació; 
 
RESOLC: 
 
Addicionar al Decret d’alcaldia de data 3 de setembre de 2020 pel qual s’aprovà l’Acord  de regulació de la 
integració del centre Ateneu Igualadí (codi 08036962), del municipi d’Igualada a la xarxa de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya), entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
d’Igualada, la Fundació Escoles de l’Ateneu i l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera l’apartat següent: 
 
“Quart.- Donar compte d’aquest acord al Ple municipal per a la seva ratificació.” ” 
 
 
5. HISENDA  

 
5.1 APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2019 

 
Vist l'expedient del Compte General de la Corporació per a l'exercici 2019 
 
Vist l’informe favorable del Sr. Interventor 
 
Atès l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les bases de règim local i concordants 
 
Es proposa l’adopció per la Comissió Especial de Comptes dels acords següents: 
 
Primer.- Informar favorablement el Compte General corresponent a l’exercici de 2019 d'aquesta Corporació  i 
dels ens locals dependents de l’Ajuntament següents: 
 
Organismes autònoms: 

- Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada 
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Societats mercantils municipals 

- Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges,SL  
- Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments, SL 
- Terrenys av. Catalunya d’Igualada,SA 

 
Entitat pública empresarial 

- Entitat Pública Empresarial Igualada en Acció 
 
Consorcis adscrits 

- Consorci Sociosanitari d’Igualada 
- Consorci per la gestió de l’aeròdrom General Vies d’Igualada Òdena 
- Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació d’Igualada 

 
Segon.- Exposar al públic per un període de quinze dies l'expedient aprovat, durant el qual i vuit dies més, els 
interessats podran presentar reclamacions; de conformitat amb el que preveu l'article 212.3 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. 
 
Tercer.- Proposar al Ple de l'Ajuntament la seva aprovació, si durant el termini d'exposició al públic no es 
presentés cap reclamació. 
 
5.2 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LES OBRES DE 
REFORMA I MANTENIMENT A L’INSTITUT IES JOAN MERCADER.   

 
Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la que 
demanen la bonificació de l’ICIO per la llicència d’obres Exp. 2413/4993/2020, corresponents a les obres 
de reforma i manteniment de l’Institut Joan Mercader, ubicat al Carrer Sant Vicenc, 27; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .5 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions instal·lacions i obres, que gaudiran d’una bonificació del 95 per 100 les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta 
declaració. 
 
Vist l’informe de l’alcalde, de data 6 d’agost de 2020, on exposa que es tracta d’una obres d’interès i utilitat 
social per la Ciutat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
referent a la bonificació de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per la llicència d’obres Exp. 
2413/4993/2020, de conformitat amb els motius assenyalats en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres 
corresponent a l’execució de les obres de reforma i manteniment de l’Institut Joan Marcader, ubicat al 
Carrer Sant Vicenç, 27, per un import total de 6.669,06 € per tractar-se d’unes obres d’interès i utilitat 
social per la ciutat. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions corresponent a la llicència abans esmentada 
per import de 351,00 €. 
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5.3 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LES OBRES DE 
RETIRADA DE LA COBERTA DELS PORXOS DE L’ESOLA GABRIEL CASTELLÀ.   

 
Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la que 
demanen la bonificació de l’ICIO per la llicència d’obres Exp. 2404/4620/2020, corresponents a les obres 
de retirada de la coberta d’amiant que forma part dels porxos de l’Escola Gabriel Castellà, ubicada a 
l’Avinguda Montserrat, 38-40; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .5 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions instal·lacions i obres, que gaudiran d’una bonificació del 95 per 100 les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta 
declaració. 
 
Vist l’informe de l’alcalde, de data 3 d’agost de 2020, on exposa que es tracta d’una obres d’interès i utilitat 
social per la Ciutat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
referent a la bonificació de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per la llicència d’obres Exp. 
2404/4620/2020, de conformitat amb els motius assenyalats en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres 
corresponent a l’execució de les obres de retirada de la coberta d’amiant que forma part dels porxos de 
l’Escola Gabriel Castellà, ubicat a l’Avinguda Montserrat, 38-40, per un import total de 1.508,62 € per 
tractar-se d’unes obres d’interès i utilitat social per la ciutat. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions corresponent a la llicència abans esmentada 
per import de 79,40 €. 
 
 

6. PRECS I PREGUNTES 
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