
 
 
  
 
 
 
 
 

                          Pl. de l’Ajuntament, núm. 1  -  08700  IGUALADA   Tel. 93  803 19 50  Fax 93 805 19 64   atencio.ciutadana@aj-igualada.net  www.igualada.cat             1 

PLE ORDINARI 
 17 DE DESEMBRE DE 2019 

 
 
1. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 19.11.2019 
 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 

DESPATX D’OFICI 

 
3. DECRETS A DONAR COMPTE  

 
3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 06.11.2019 D'EXTINCIÓ DE CONTRACTE D’UNA 
PERSONA EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX    

 
Vist que la Sra. Aurora Escolar i Solà és personal laboral indefinit no fix  de l’Ajuntament d’Igualada amb la 
categoria d’Auxiliar Administrativa i adscrita al servei d’Ensenyament. 

Vist que en data 30.11.2019, el Cap del Servei de Recursos Humans presenta informe que transcrit 
literalment diu el següent: 

“INFORME 

Assumpte: Acomiadament objectiu Sra. Aurora Escolar Solà, personal laboral indefinit no fix de plantilla 
de l’Ajuntament d’Igualada, amb la categoria d’Auxiliar Administrativa amb ubicació al Servei 
d’Ensenyament. 

Vist que la Sra. Aurora Escolar i Solà, amb la categoria d’Auxiliar Administrativa a l’Ajuntament d’Igualada i 
amb ubicació al servei d’Ensenyament, a través de registre d’entrada amb núm.  28198, al·lega dificultats 
físiques per a poder desenvolupar la seva activitat habitual. 

Vist que aquest fet es produeix després que la treballadora s’hagi reincorporat al seu lloc de treball en data 
11/02/2019 després d’un llarg període de baixa per incapacitat permanent absoluta declarada per resolució 
de l’Institut Nacional de la Seguretat Social en data de 2.12.2017 i revocada per revisió del grau 
d’incapacitat en data de 1.2.2019. 

Vist que presenta dificultats, malgrat haver adaptat el lloc de treball als mínims requeriments físics i 
psicològics possibles, fent impossible el desenvolupament de les seves funcions amb normalitat afectant 
això a l’activitat del servei. 

Vist que d’acord amb l’exposat i alhora a petició de la pròpia treballadora s’ha sol·licitat al Servei de 
vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Igualada, Serviprein, Societat de prevenció, S.L. una revisió mèdica 
específica, d’acord amb el que estableixen els articles 22, 23, 25, 26 i 27 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos laborals, per a valorar l’aptitud de la treballadora, Aurora Escolar, en 
relació al seu lloc de treball. 

Vist que el Servei de Vigilància de la Salut ha emès informe en el sentit de considerar a la Sra. Aurora 
Escolar i Solà NO APTE per a desenvolupar les tasques del lloc de treball. 

Atès que l’art. 52.a) del RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
dels Treballadors disposa que serà motiu d’extinció del contracte per causes objectives la ineptitud del 
treballador coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efectiva a l’empresa,  
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Atès que els articles 53.1a) i b) i 53.2 del del RDL 2/2015 (Estaut dels Treballadors) estableixen la forma i 
efectes de l’extinció per causes objectives. 

Es proposa: 

L’extinció de la relació laboral de la Sra. Aurora Escolar i Solà per ineptitud sobrevinguda amb posterioritat 
a la seva col·locació efectiva a l’empresa amb efectes de 15/11/2019. 

Posar a disposició de la Sra. Aurora Escolar i Solà la indemnització legal previnguda en l’Estatut dels 
Treballadors de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats, que ascendeix a la quantitat 
de 13.469,33€ i concedir, a la treballadora, una llicència de sis hores setmanals, a comptar des de la data 
que rebi aquesta notificació fins a la data d’efectivitat de l’acord, amb la finalitat de buscar una nova 
ocupació 

Notificar-ho a les parts interessades amb 15 dies d’antelació a l’efectivitat de la mesura.” 

Atès que l’article 52.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors estableix com a causes que justifiquen l’acomiadament objectiu la 
ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació a l’empresa. 

Atès que d’acord amb l’informe del servei mèdic aliè que presta el servei de vigilància de la salut de 
l’Ajuntament d’Igualada, d’acord amb el que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, la Sra. Aurora Escolar i Solà no pot efectuar tasques requerides en el seu lloc de treball. 

Atès que els articles 53.1 a),  b) i  c) i punt 2) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, estableixen la forma i efectes de l’extinció per 
causes objectives. 

Atès que la competència correspon a l’Alcalde, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.h) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Regim Local, havent-se de donar compte al Ple. 

RESOLC 

Primer.- Acordar i declarar l’extinció, per causes objectives, del contracte laboral indefinit no fix formalitzat 
entre l’Ajuntament d’Igualada i la Sra. Aurora Escolar i Solà, amb la categoria d’Auxiliar Administrtiva de 
conformitat amb el que disposa l’article 52.a) de l’Estatut dels Treballadors amb efectes de 15 de 
novembre de 2019. 

Segon.- Comunicar aquesta resolució a la treballadora Sra. Aurora Escolar i Solà per tal de fer-li avinent el 
seu acomiadament per causes objectives, amb efectes del dia 15 de novembre de 2019. Alhora, es posarà 
a disposició de la treballadora la indemnització de vint dies per any de servei, prorrategant-se per mesos 
els períodes de temps inferior a l’any i amb un màxim de dotze mensualitats, que representa un import 
total de 13.469,33 €, que li serà satisfeta mitjançant un taló bancari. Pel que fa a la liquidació li serà 
satisfeta mitjançant ingrés en la nòmina on habitualment se li ha vingut ingressant el salari, al mateix 
temps, que es tramitarà el certificat d’empresa de cotització d’atur. 

Tercer.- Concedir, a la treballadora Aurora Escolar i Solà, una llicència de sis hores setmanals, a comptar 
des de la data que rebi aquesta notificació fins a la data d’efectivitat de l’acord, amb la finalitat de buscar 
una nova ocupació. 

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugi a terme. 

 
 
 
 

mailto:atencio.ciutadana@aj-igualada.net
http://www.igualada.cat/


 
 
  
 
 
 
 
 

                          Pl. de l’Ajuntament, núm. 1  -  08700  IGUALADA   Tel. 93  803 19 50  Fax 93 805 19 64   atencio.ciutadana@aj-igualada.net  www.igualada.cat             3 

3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 13.11.2019 DE CONTRACTACIÓ URGENT D'UN 
TÈCNIC DE DIFUSIÓ    

 
“Vist que el Cap del Servei de Recursos Humans , ha presentat una proposta en la qual exposa que:  
 
“El Museu de la pell d’Igualada i comarcal de l’Anoia té a la seva plantilla i Relació de Llocs de treball de 
2019 una plaça amb codi CULT.32 (que passa a codi Mu.3 a la RLT de 2020) amb la categoria de Tècnic/a 
de difusió que va ser incorporada a la Oferta Pública i que té pendent de culminar el procés de selecció.  
 
La persona que ocupava la plaça, amb caràcter interí no fix de plantilla va causar baixa voluntària i, vist 
l’informe de la Directora del Museu de la Pell, és del tot necessari cobrir aquest lloc de treball, de manera 
temporal, fins que finalitzi el procés de selecció que actualment està en marxa. 
 
El perfil professional requerit per desenvolupar aquestes tasques és el d’un/a tècnic en l’àmbit de la gestió 
cultural amb titulació universitària de Grau o equivalent. 
 
Atès que no es disposa actualment a la plantilla de personal amb disponibilitat i amb el perfil professional 
específic que pugui desenvolupar aquestes tasques, davant d’aquesta situació excepcional, és necessari 
contractar, de manera urgent, una persona per assumir les funcions atribuïdes a aquesta plaça.  
 
El fet de no haver culminat encara el procés de selecció i l’increment d’activitat al Museu derivat del volum 
d’exposicions que cal gestionar fan urgent la necessitat de donar cobertura a aquest lloc fins a finalitzar el 
procés de selecció. La contractació urgent bé motivada pel fet que la persona que ocupava amb caràcter 
interí no fix aquesta plaça va causar baixa voluntària, i en no haver finalitzat el llarg procés de selecció 
seguint els terminis marcats per la normativa vigent fan que sigui necessari cobrir amb urgència aquesta 
plaça fins culminar el procés.  
 
L’Ajuntament d’Igualada no disposa de borsa de personal per a desenvolupar funcions tècniques en l’àmbit 
de la gestió del Museu i com s’ha comentat, el procés de selecció seguint els procediment per a la 
cobertura de places a l’administració pública està en tràmit però no es preveu la seva finalització fins a 
inicis de 2020. Per aquest motiu s’ha optat pel procediment de contractació urgent, si bé, per tal de tenir 
criteris objectius s’ha seguit la oferta de treball que es va tramitar des del Servei d’Ocupació Local de 
l’Ajuntament d’Igualada en data 2 de maig de 2019 per tal de seleccionar, aleshores, un/a Tècnic/a per 
gestionar les exposicions temporals del Museu davant de la necessitat d’establir el calendari i agenda 
d’aquestes en el curs escolar. La persona que es va contractar seguint la Llista d’aquell procés va ser el 
Sr. Hèctor Reina Nuñez de Arenas, que ha desenvolupat les tasques al Museu de manera totalment 
satisfactòria. Per aquest motiu es proposa la seva contractació amb caràcter temporal fins la cobertura de 
la `plaça pels canals legalment establerts.” 
 
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; 
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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. Hèctor Reina Núñez de Arenas, amb la categoria de tècnic de difusió, 
mitjançant un contracte per interinitat, del 13 de novembre de 2019 i fins que es cobreixi la placa amb 
propietat o l’amortització de la mateixa, amb jornada completa, preferentment de matí, però condicionat a 
les necessitats del servei, amb una retribució mensual bruta de 1.773,82€. 
 
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.” 
 
 
3.3 DONAR COMPTE DECRET DE DATA 22.11.2019 DE CONTRACTACIÓ URGENT COORDINADORS 
SALÓ INFÀNCIA 2019-2020    

 
Vist que la Cap de Servei de Joventut, ha presentat una proposta en la qual exposa que el Departament de 
Joventut, organitza el Saló de la Infància 2019-2020 i per poder dur a terme tota l’organització i assumir 
funcions específiques de Coordinació d’Infància, és necessari disposar de personal amb un perfil adequat 
a les funcions a realitzar, no disposant en la plantilla de suficient/personal amb aquest perfil 
professional específic. 
 

- Treballar  i coordinar-se amb el Departament de Joventut i el director/a del projecte en les diferents 
fases del projecte educatiu del Lleure 

- Gestió del material necessari per dur a terme les activitats 
- Vetllar pel bon funcionament del projecte 
- Gestionar  les diferents necessitats del personal 
- Dur a terme valoracions i coordinacions setmanals amb l’equip de treball 
- Elaborar la memòria final 
- Totes aquelles relacionades i similars que se li assignin per part de l’Ajuntament. 

 
Cal gestionar la contractació de sis persones amb aquesta categoria, ja que, actualment, en la plantilla no 
es disposa de suficient/personal amb aquest perfil professional específic. 
 
Vist que els dies 12 i 13 de novembre de 2018 es van dur a terme unes proves per la selecció de personal 
per a la contractació laboral temporal per obra o servei determinat de coordinador/a de lleure, i  una 
vegada esgotada la llista de persones que es van presentar, s’acorda demanar al Servei d’Orientació 
Professional IGNOVA Ocupació del Departament de Dinamització Econòmica que faci arribar 
professionals amb les característiques sol·licitades els quals es convoquen a una entrevista els dies 31 
d’octubre i 5 i 7 de novembre i queden seleccionades les persones que s’indiquen seguidament:  
  

- Om Sala Caballol  
- Ana Hernández Martínez  
- Joan Ribera Bonastre  
- Viviana García Salvador  
- Maria Matilde Hernando García 

 
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 
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 prorrogada. 
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Vist que hi ha informe favorable d'intervenció en relació a l'existència de consignació per atendre la 
despesa derivada de les contractacions esmentades; 
 

Atès el que disposa l’art. 2 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 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. 
 

De conformitat amb la proposta de resolució corresponent; 
 
RESOLC:  
 

Primer.- Contractar amb la categoria de coordinador/a del Saló de la Infància 2019/2020,mitjançant 
contracte per obra o servei determinat i jornada completa  adaptades a les necessitats del servei i una 
retribució mensual bruta de 1.413,20€, incloent la part proporcional de vacances i pagues extraordinàries, 
del 25 de novembre de 2019 al 15 de gener de 2020  a les persones següents: 
 

- Om Sala Caballol  
- Ana Hernández Martínez  
- Joan Ribera Bonastre  
- Viviana García Salvador  
- Maria Matilde Hernando García 

 
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a 
les següents partides: 20005-33420-13100. 
 

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. 
 
 
3.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 10.12.2019 DE MODIFICACIÓ DELS VOCALS TITULAR 
I SUPLENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ENTORN COMUNITARI I SERVEIS A LES PERSONES  
EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

 
 Vist que per Decret de l’Alcaldia de 9 de juliol de 2019 es va resoldre nomenar, com a vocals 
representants del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Comissió Informativa d’Entorn 
Comunitari i Serveis a les Persones, la Sra. Montserrat Argelich i Solé, com a vocal titular, i al Sr. Joan 
Valentí i Cortès com a vocal suplent. 

Vist escrit del Sr. Enric Conill i Tort, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, de 
data 9 de desembre de 2019 (RE número 36231) sol·licitant, per motius d’organització i horaris, fer un 
canvi entre la Regidora titular i el Regidor suplent de la Comissió Informativa d’Entorn Comunitari i Serveis 
a les Persones. 
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Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 40 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia 
és competent, per adscriure els diferents Vocals representants dels Grups Polítics Municipals, un cop 
designats pel Grup corresponent donant compte al ple de conformitat amb l’article 125 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Corporacions Locals. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de la proposta elevada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i en ús de les facultats que legalment tinc conferides, 

RESOLC: 
 
PRIMER. Nomenar com a Vocals titular i suplent de la Comissió Informativa d’Entorn Comunitari i Serveis 
a les Persones, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Regidor i la 
Regidora següents: 
 

Vocal titular: Sr. Joan Valentí i Cortès 
Vocal Suplent: Sra. Montserrat Argelich i Solé 
 
SEGON. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri de 
conformitat amb l’article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament  i Règim Jurídic de les Corporacions Locals. 

 
 

PART RESOLUTIVA 

 
4. QUALITAT URBANA   

 
4.1 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LA 
RESTAURACIÓ DE FAÇANES 

 
L’Ajuntament d'Igualada sensible a la necessitat de protegir i millorar el  paisatge urbà i, en particular, a la 
necessitat de mantenir la seguretat i l’estètica dels edificis, ve obrint, any rere any, el termini per a la 
presentació de sol·licituds per a la restauració de les façanes de la nostra ciutat.  
 

Per aquest motiu, aquest ens local, en el marc de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament 
d'Igualada, aprovada definitivament el dia 25 d'agost de 2005, vol continuar fomentant les obres de 
restauració de façanes dels immobles situats dins del seu terme municipal. 
 

Vist que, a aquest efecte, és preceptiu  l’aprovació de les bases específiques reguladores de les 
subvencions per a la restauració de façanes. 
  
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 esmentades Bases 
específiques i havent de publicar-se un anunci del contingut de les Bases en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
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, corresponent al Ple de la Corporació l’aprovació de les bases; 
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Es proposa al Ple, l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de les subvencions per a la restauració de 
façanes. 
 
Segon. Publicar les Bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la Casa 
Consistorial i de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada/), així 
com una referència d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal 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 Qualitat Urbana (Plaça de l’Ajuntament núm. 
1, 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 quedaran aprovades definitivament, sense necessitat d'un nou 
acord. 

 
4.2 VALIDACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ D’IGUALADA A UNA PARCEL·LA QUALIFICADA DE SISTEMA D'EQUIPAMENTS DE 
TITULARITAT PRIVADA -ANTICS CINEMES KURSAL 

 
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 10 d’octubre de 2019 va 
aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla General a una parcel·la qualificada de sistema 
d’equipaments de titularitat privada –antics cinemes Kursal-, promoguda i tramesa per aquest ajuntament, i 
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüentment executivitat, a la presentació d’un text refós,  
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, que incorpori les 
prescripcions següents:  
 
1.1. Cal que el document aclareixi de quina manera es garantirà que es facin efectives les cessions 

obligatòries i la urbanització prevista, tot especificant si es farà mitjançant la delimitació d’un polígon 
d’actuació urbanística, o en cas contrari si es vincularan en el moment d’atorgament de la llicència, 
tot tenint en compte l’especificat a la part valorativa de l’acord.  
 

1.2. Cal que el document prevegi la qualificació expressa dels terrenys destinats a habitatges de 
protecció pública, sent possible en aquest cas establir una doble qualificació que admeti tant els 
habitatges lliures com protegits en una mateixa edificació. 

 
1.3. Pel que fa a l’ordenació, es recomana que s’incorporin seccions de l’illa per a una millor comprensió 

de la norma i l’ordenació que es proposa en relació a les alçades màximes proposades, si escau 
amb caràcter normatiu. 
 

1.4. Cal incorporar en la memòria la relació de les persones propietàries de les finques de l’àmbit que 
determina l’article 99.1.a. Cal incorporar també el refós de la normativa modificada. 

 
Alhora,  s’indica que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, 
de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de 
les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de 
Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
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Als efectes indicats l’arquitecte Albert Albareda, redactor de la modificació puntual, ha redactat el 
corresponent text refós que ha estat informat favorablement per l’arquitecte municipal. 
 
Atès l’article 92 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme,  la competència per a introduir les esmenes correspon a l’organisme que n’hagi aprovat el 
tràmit anterior que, en aquest cas, és 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. Validar el Text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació d’Igualada a una 
parcel·la qualificada de sistema d’equipaments de titularitat privada –antics cinemes Kursal-. 
 
Segon. Trametre el Text refós esmentat a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central per a seguir 
els tràmits en ordre a la publicació de la modificació puntual al DOGC i la seva consegüent executivitat. 
 
 
4.3 CONVENI, ENTRE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA I ATL,  DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI 
D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA APLICABLE AL MUNICIPI D’IGUALADA A PARTIR DEL PUNT 
D’ABASTAMENT NÚMERO 201 

 
L’aqüífer Carme-Capellades, que dona servei a usos domèstics, agrícoles i industrials a bona part de la 
comarca de l’Anoia, entre elles a la ciutat d’Igualada, pateix una sobreexplotació que ha fet baixar les 
seves reserves des de finals dels anys 90. 
 
Per aquest motiu, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en l’acord d’11 de 
desembre de 2006, va declarar sobreexplotat tot l’àmbit de l’aqüifer, tenint en compte el balanç hídric i les 
diferències entre el volum admissible de gestió i el volum extret en cada polígon de gestió. Aquesta 
situació comportà la necessitat de reduir les extraccions i substituir-les per d’altres fonts. 
 
Amb la finalitat de pal·liar els dèficits dels recursos hídrics en l’àmbit de l’aqüífer, l’ACA i el Consell 
Comarcal de l’Anoia acordaren el 2003 executar les obres que permetessin la connexió a la xarxa 
d’abastament en alta Ter-Llobregat. Aquesta actuació es desenvolupà en dues fases: la primera des de 
Masquefa (dipòsit regulador de la xarxa Ter-Llobregat) fins a Piera, i la segona, des de Piera a Igualada. 
Aquesta segona fase es contemplà en el Conveni signat el 4 de maig de 2007 amb el Consell Comarcal, 
l’ACA, l’empresa pública ATLL i els Ajuntaments de la comarca, entre ells Igualada. D’acord amb aquest 
Conveni, ATLL havia d’executar les obres de la segona fase que finançava l’ACA i el Consell Comarcal, i 
es declarava com a beneficiari directe de les obres, entre d’altres, l’Ajuntament d’Igualada.    
 
Finalitzades les instal·lacions necessàries per fer efectiva la connexió, que es realitza a partir del dipòsit de 
la xarxa regional situat al terme municipal d’Òdena, on poden arribar cabals procedents de l’artèria 
comarcal de l’Anoia i de l’artèria del Solsonès, es considera connectar-se a la xarxa d’abastament en alta 
Ter-Llobregat, en els termes que resulten del “Conveni de subministrament del servei d’abastament 
d’”aigua en altra aplicable al municipi d’Igualada a partir del punt d’abastament número 201. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal. 
 
Atès que a l’expedient consta la memòria justificativa assenyalada a l’article 50.1 de la Llei 40/ 2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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Atès el  que disposen els articles  47 a 53 de la Llei 40/ 2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic; 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; i, 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació als convenis  
que subscriguin, entre d’altres, les entitats locals. I, el que disposa l’article  6 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, en relació a l’exclusió de l’àmbit d’aquesta Llei dels conveni 
que signi l’Administració amb d’altres administracions públiques i amb persones físiques o jurídiques 
subjectes al Dret privat, sempre que el seu objecte no estigui inclòs en el dels contractes regulats en 
aquesta llei o en normes administratives especials. 
 
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, en relació amb la transparència en els convenis de col·laboració, 
 
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 subministrament del servei d’abastament d’aigua en alta aplicable al 
municipi d’Igualada a partir del punt d’abastament número 201”, entre l’Ajuntament d’Igualada i l’Ens 
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL). 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’ATL. Alhora, l’acord i còpia del conveni subscrit es trametran a la 
Direcció General d’Administració Local. 
 
Tercer. 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 Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.   
 
 
4.4 ADOPCIÓ D’ACORDS EN RELACIÓ AL SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENTS, ZONA BLAVA I 
RETIRADA DE VEHICLES D’IGUALADA. CANVI D’UBICACIÓ DE PLACES. MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI. MODIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ 

 
Vist el servei públic d’aparcaments i zones d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari, el 
qual es troba regulat pel reglament municipal corresponent degudament aprovat; servei que es troba 
gestionat per la Societat municipal de capital públic Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments SL 
(SIMA), mitjançant encàrrec de gestió de l’Ajuntament d’Igualada. 

Vist que aquest Ens Locals considera convenient i oportú modificar la ubicació de 12 places 
d’estacionament en superfície sotmeses a control horari i tarifari, degut a les obres de remodelació de la 
plaça d’Espanya i la remodelació de l’edifici de l’arxiu Comarcal al carrer Concepció, en el sentit de 
traslladar les 12 places corresponents al Passeig Verdaguer  (entre carrers Trinitat i Sant Vicenç) (1), 
Carrer Joan Maragall (entre carrers Sebastià Artés i Sta. Caterina) (1), Plaça Espanya (8) i Carrer 
Concepció (entre carrer Custiol i Plaça del Rei) (2); les quals seran re ubicades al carrer Sant Carles, tram 
entre el carrer Trinitat i carrer Esquiladors. 
 
Aquest canvi d’ubicació ha estat informat favorablement per Tècnic competent, informe que obra a 
l’expedient. 
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Atès que aquest nou emplaçament obliga a modificar l’article 3.1 del Reglament del servei d’aparcaments, 
zones d’estacionament sotmeses a control horari i tarifari, i grua, en què s’assenyalen, de manera 
detallada, les vies públiques on s’aplica la zona de regulació de l’estacionament. 

Atès el que disposen els articles 128 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, en relació a la potestat reglamentària. 
 
Atès que, al tractar-se d’un procediment de modificació d’un Reglament ja vigent abans de l’entrada en 
vigor de la Llei 39/2015, no de l’elaboració d’un projecte de norma nova; no cal acreditar la concurrència 
dels principis de bona regulació previstos en l’article 129 de la Llei referida. 
 
De conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, al tractar-se d’un procediment de modificació d’una ordenança ja existent, 
no d’elaboració d’un projecte de norma nova; és pel que es pot prescindir del seguiment dels tràmits de 
consulta prèvia. 
 

Tanmateix, es durà a terme el tràmit d’informació pública i la publicitat, en compliment i en els termes del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.  
 

A aquests efectes, en data 10 de desembre de 2019, mitjançant decret de l’Alcalde, s’ha designat una 
Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de la modificació del Reglament regulador 
esmentat. En la mateixa data, la Comissió ha subscrit una acta de la reunió duta a terme on es conté el 
redactat de la modificació reglamentària que es proposa. 

Atès que el municipi ostenta la potestat reglamentària i d’autoorganització, d’acord amb els articles 4.1.a) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i, 8.1.a del Decret 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

Vist que, en un altre ordre de coses,  el Ple Municipal, en sessió del dia 13 de desembre de 2007, va 
acordar, entre d’altres, atorgar, a la societat mercantil municipal de capital totalment públic Societat 
Igualadina Municipal d’Aparcaments, S.L., un encàrrec de gestió del servei públic de gestió de zones 
d’estacionament a la via pública, amb horari controlat. De manera que l’aprovació de la modificació relativa 
a la re ubicació de places d’aparcament implica la modificació de l’encàrrec de gestió, en el mateix sentit, 
sense modificar-se el seu règim econòmic. 

Atès que, de conformitat amb l’informe de l’Interventor accidental de l’Ajuntament d’Igualada, les 
modificacions proposades no alteren la viabilitat econòmica de la Societat Igualadina Municipal 
d’Aparcaments, Sociedad Limitada. 

Atès que, pel que fa a l’aprovació del reglament regulador del servei, són d’aplicació els articles 62 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels Ens Locals.  

Atès que, pel que fa a la modificació de la zona de regulació de l’estacionament, per re ubicació de places, 
és d’aplicació l’article 3.3 del Reglament publicat en el BOP de data 19.04.2011, en relació amb l’article 
163 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals, el qual regula el cas de supressió de serveis que no constitueixin competència pròpia de 
caràcter obligatori; entès en el sentit que, malgrat es manté el nombre total de places d’estacionament, sí 
que suposa la disminució d’aquestes en unes àrees complertes determinades i la seva reubicació en unes 
altres de noves. Corresponent la competència al Ple Municipal. 

Atès que la competència correspon al Ple, de conformitat amb els articles 63 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’aprovació del Reglament 
del servei. 
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Atès que, tenint en compte que es tracta d’un servei públic prestat mitjançant una fórmula de gestió 
directa, de conformitat amb l’informe de l’Interventor accidental de l’Ajuntament, en aplicació del que 
disposa l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases de règim local, l’acord requereix 
la majoria simple.  

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

Primer.- Modificar la ubicació de 12 places d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari, a 
conseqüència de les circumstàncies determinades en la part expositiva d’aquest acord, segons el quadre 
següent: 

Nom Carrer 
  

 

Passeig Verdaguer (entre carrers Sta. Caterina i Sant Magí) NORD_NORD 5  

Passeig Verdaguer (entre carrers Sta. Caterina i Sant Magí) NORD_SUD 10  

Passeig Verdaguer (entre carrers Sta. Caterina i Sant Magí) SURD_NORD 20  

Passeig Verdaguer (entre carrers Sant Magí i Vida) NORD_NORD 22  

Passeig Verdaguer (entre carrers Sant Magí i Vida) NORD_SUD 31  

Passeig Verdaguer (entre carrers Sant Magí i Vida) SURD_NORD 30  

Passeig Verdaguer  (entre carrers Vida i Òdena) SUD_NORD 12  

Passeig Verdaguer  (entre carrers Òdena i Sant Josep) NORD_NORD 6  

Passeig Verdaguer  (entre carrers Òdena i Sant Josep) NORD_SUD 21  

Passeig Verdaguer  (entre carrers Òdena i Sant Josep) SUD_SUD 30  

Passeig Verdaguer  (entre carrers Sant Josep i Esquiladors) NORD_SUD 12  

Passeig Verdaguer  (entre carrers Sant Josep i Esquiladors) SUD_SUD 25  

Passeig Verdaguer  (entre carrers Sant Josep i Caputxins)  NORD_NORD 8  

Passeig Verdaguer (entre carrers Esquiladors i Trinitat) SUD_SUD 26  

Passeig Verdaguer  (entre carrers Trinitat i Sant Vicenç) SUD_SUD 13 -1 

Carrer Joan Maragall (entre carrers Sebastià Artés i Sta. Caterina)  NORD 13 -1 

Carrer Joan Maragall (entre carrers Sebastià Artés i Sta. Caterina) SUD 8  

Carrer Sebastià Artés (entre carrer Joan Maragall i Plaça Espanya) 17  

Plaça Espanya  15 -8 

Carrer Sta Caterina (entre Rambla nova i carrer del Carme) 12  

Carrer Concepció (entre carrer Custiol i tv. St Jaume) 11  

Carrer Concepció (entre carrer Custiol i Plaça del Rei) 3 -2 

Carrer Soledat (entre Plaça del Rei i carrer de la Trinitat) 8  

Rambla General Vives i carrer Sant Jordi 15  

Carrer Esquiladors 10  

Av. Catalunya (entre av. Andorra i Carretera de Manresa) 14  
Carrer Trinitat 6  
Carrer Sant Carles 12  

TOTAL 415  
 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 3.1 del Reglament del servei d’aparcaments, zones 
d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari i grua, segons el següent:. 
 
“Article 3. Zona de regulació de l’estacionament i àmbit d’aplicació  
 
1. L’àrea d’aplicació de la zona de regulació de l’estacionament, comprendrà les següents vies públiques:  
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Nom Carrer 
  

Passeig Verdaguer (entre carrers Sta. Caterina i Sant Magí) NORD_NORD 5 

Passeig Verdaguer (entre carrers Sta. Caterina i Sant Magí) NORD_SUD 10 

Passeig Verdaguer (entre carrers Sta. Caterina i Sant Magí) SURD_NORD 20 

Passeig Verdaguer (entre carrers Sant Magí i Vida) NORD_NORD 22 

Passeig Verdaguer (entre carrers Sant Magí i Vida) NORD_SUD 31 

Passeig Verdaguer (entre carrers Sant Magí i Vida) SURD_NORD 30 

Passeig Verdaguer  (entre carrers Vida i Òdena) SUD_NORD 12 

Passeig Verdaguer  (entre carrers Òdena i Sant Josep) NORD_NORD 6 

Passeig Verdaguer  (entre carrers Òdena i Sant Josep) NORD_SUD 21 

Passeig Verdaguer  (entre carrers Òdena i Sant Josep) SUD_SUD 30 

Passeig Verdaguer  (entre carrers Sant Josep i Esquiladors) NORD_SUD 12 

Passeig Verdaguer  (entre carrers Sant Josep i Esquiladors) SUD_SUD 25 

Passeig Verdaguer  (entre carrers Sant Josep i Caputxins)  NORD_NORD 8 

Passeig Verdaguer (entre carrers Esquiladors i Trinitat) SUD_SUD 26 

Passeig Verdaguer  (entre carrers Trinitat i Sant Vicenç) SUD_SUD 13 

Carrer Joan Maragall (entre carrers Sebastià Artés i Sta. Caterina)  NORD 13 

Carrer Joan Maragall (entre carrers Sebastià Artés i Sta. Caterina) SUD 8 

Carrer Sebastià Artés (entre carrer Joan Maragall i Plaça Espanya) 17 

Plaça Espanya  15 

Carrer Sta Caterina (entre Rambla nova i carrer del Carme) 12 

Carrer Concepció (entre carrer Custiol i tv. St Jaume) 11 

Carrer Concepció (entre carrer Custiol i Plaça del Rei) 3 

Carrer Soledat (entre Plaça del Rei i carrer de la Trinitat) 8 

Rambla General Vives i carrer Sant Jordi 15 

Carrer Esquiladors 10 

Av. Catalunya (entre av. Andorra i Carretera de Manresa) 14 
Carrer Trinitat 6 
Carrer Sant Carles 12 

TOTAL 415 

 
2. Per resolució de l’Alcaldia, quan concorrin motius de seguretat, obres o interès públic, podrà alterar-se 
temporalment l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament, així com l’horari establert, prèvia senyalització dels 
trams sotmesos a modificació, encara quan això suposi una disminució de les places d’aparcament. 
 
3. Les futures ampliacions i disminucions de la zona de regulació de l’estacionament s’efectuarà pel Ple de 
la Corporació. Dita resolució es farà en quinze dies d’antelació, com a mínim, a la data d’implantació 
d’aquesta normativa indicant els seus límits i condicions mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Taulell d’edictes de l’Ajuntament.” 
 
Tercer.-  Modificar l’encàrrec de gestió efectuat per aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari del dia 13 
de novembre de 2007, a favor de la Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments, S.L., relativa al servei 
públic de gestió de les zones d’estacionament a la via pública, amb horari controlat; en el mateix sentit de 
la modificació aprovada en el punt primer d’aquest acord. Aquesta modificació resta condicionada, en tot 
cas, a l’entrada en vigor de les modificacions del Reglament i de la re ubicació de les places. 

Quart.- Sotmetre la modificació de la re ubicació de les places (punt primer), junt amb les modificacions del 
Reglament del servei d’aparcaments, zones d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari i 
grua (punt segon),  a informació pública durant el termini de TRENTA DIES HÀBILS a comptar de 
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l'endemà de l'última publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, un mitjà de comunicació escrita diària, el taulell d'edictes de la casa 
consistorial i al taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada), 
perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient al Departament d’Interior de l'Ajuntament 
d'Igualada (Plaça de l’Ajuntament  núm. 1, de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 15:00 hores), i formular 
les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.  
 
Simultàniament, s’ha de donar un tràmit d’audiència a la Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments, 
S.L., que és qui té l’encàrrec de gestió del servei. 
En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de 
l'Ajuntament. En cas contrari, la modificació de places, junt amb les modificacions del Reglament del servei 
d’aparcaments, zones d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari i grua, restaran aprovades 
definitivament, sense necessitat d'un nou acord. 
 
Aprovades definitivament les modificacions del Reglament, es trametrà el text íntegre d’aquestes i l'acord 
de la seva aprovació a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, i es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el taulell d'edictes de la casa consistorial i al taulell d’edictes de la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada). 
  
Alhora s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí Oficial de la 
Província en què s'hagi publicat íntegrament el mateix. 
 
Les modificacions del Reglament entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província; i, hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local.  

Cinquè.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tota els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 

 
5. ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT 

 
5.1 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE LES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT 
D’IGUALADA A  PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL DUTES A TERME PER ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE 

Vist que l’Ajuntament d’Igualada vol donar suport a les entitats sense ànim de lucre que portin a terme 
projectes d’interès per a la ciutat, entenent que el desenvolupament de l’associacionisme a la ciutat i de les 
entitats sense ànim de lucre i el desenvolupament de les seves activitats i projectes és fonamental, ja que 
repercuteix directament en el benestar dels seus ciutadans;  
 
Atès que per tal d’atorgar subvencions a aquestes entitats, i així fer efectiu un suport econòmic per a 
aquestes, 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 
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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 de les subvencions de l’Ajuntament d’Igualada a  
projectes i activitats d’interès social dutes a terme per 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 electrònica d’aquest ajuntament (https://www.seu-
e.cat/ca/web/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 d’Entorn Comunitari de 
l’Ajuntament d’Igualada (carrer de Trinitat, 12, 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.  
 
 

5.2 APROVACIÓ D’ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016-
2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL•LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT D’IGUALADA, EN 
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

 
Vist que l’Ajuntament d’Igualada va signar l’any 2016 amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre les 
dues parts en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat; 
 
Vist que s’han anat aprovant les addendes al contracte programa esmentat per tal de concretar alguns 
aspectes i, sobretot, l’aportació econòmica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per als 
programes conveniats en les diverses anualitats;  
 
Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies proposa prorrogar per a l’any 2020 la vigència 
del contracte programa esmentat, amb indicació de les aportacions econòmiques que preveu en l’annex 
corresponent; 
 
Atès que la signatura d’aquesta addenda de pròrrga no comporta cap despesa extraordinària per 
l’Ajuntament d’Igualada i es valora el seu contingut com a ajustat a allò que porta a terme aquest ens local; 
 
Atesos 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 
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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 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 que la competència correspon a l’Alcaldia per l’aprovació de l’addenda, de conformitat amb l’article 
21.1.s) de la Llei 7/ 1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
 
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, que a més és l’òrgan que va aprovar el contracte programa la vigència del qual ara es prorroga; 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga per al 2020 del  contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament 
d'Igualada en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest document. 
 
Tercer.- 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 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
6. HISENDA 

 
6.1 AVALAR EL CONTRACTE DE COMPTE DE CRÈDIT CONCEDIT PER CAIXABANK,SA A FAVOR 
DEL CONSORCI SOCIOSANITARI D'IGUALADA D'UN IMPORT DE 400.000 € 

  
Atès que CAIXABANK,SA ha fet una oferta per formalitzar una operació de compte de crèdit per un import 
de QUATRE-CENTS MIL EUROS (400.000€)  en condicions de compliment del principi de prudència 
financera 
 
Atès que CAIXABANK,SA demana la garantia de la prestació d’aval per part de l’Ajuntament d’Igualada. 
 
Atès que l’Ajuntament considera convenient la formalització d’aquesta operació de crèdit i la prestació de 
la garantia demanada. 
 

De conformitat a  l’article 52.2.m) 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 la competència correspon al Ple municipal. 
 
L’ import de l’operació no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, per la qual cosa  es 
requereix la majoria simple prevista a l’article 114 i) 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 
 

mailto:atencio.ciutadana@aj-igualada.net
http://www.igualada.cat/


 
 
  
 
 
 
 
 

                          Pl. de l’Ajuntament, núm. 1  -  08700  IGUALADA   Tel. 93  803 19 50  Fax 93 805 19 64   atencio.ciutadana@aj-igualada.net  www.igualada.cat             16 

Considerant que les condicions de l’oferta presentada per CAIXABANK,SA es consideren favorables als 
interessos municipals, es proposa Al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Avalar el contracte de compte de crèdit concedit per CAIXABANK,SA a favor del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada d’un import de QUATRE-CENTS MIL EUROS (400.000 €)  amb les condicions 
següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor trimestral + 0,4300% 
Liquidacions: trimestrals 
Venciment: 12 mesos 
Comissió obertura: 0% 
Comissió disponibilitat: 0.10% 
 
Segon.- Comunicar aquest acord Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

6.2 APROVACIÓ D’OPERACIONS DE TRESORERIA AMB BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
SA, CAIXABANK, SA, BANCO DE SABADELL, SA I CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS, SCC. 

 
Vist que per tal d'atendre necessitats transitòries de tresoreria produïdes per raó del diferent ritme de 
realització dels cobraments i els pagaments de la Corporació, es necessari contractar diverses operacions 
de tresoreria per a l'exercici 2020; 
 
Vist que, per tal de contractar les esmentades operacions de tresoreria i amb la finalitat de poder optimitzar 
els fons municipals, en relació a les operacions de transferències, nòmines i impostos, es va sol·licitar a 
diverses entitats financeres que presentessin la seva oferta de condicions; 
 
Vist que les ofertes de condicions que han presentat les diverses entitats financeres són les que es 
detallen seguidament: 
 

CONDICIONS CAIXABANK BBVA SABADELL ENGINYERS 

IMPORT OFERTAT 2.000.000,00 € 3.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 

IMPORT A CONTRACTAR 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 

TIPUS INTERÈS Eur3+0,43% Eur3+0,41% Eur3+0,42% Eur3+0,37% 

COMISSIÓ D'OBERTURA 0,00 € 0,020% 0,00 € 0,060 % 

COMISSIÓ NO DISPONIBILITAT  0,10% anual 0,025% trimestral  0,025% Trimestral  0,05% anual 

Vist que les esmentades ofertes s’ajusten als criteris del principi de prudència financera establerts per la 
resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política financera; 
 
Vist que segons l’art. 10 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, aquestes operacions quedem excloses de l’àmbit de 
l’esmentada Llei;  
 
Vist que hi ha informe favorable d'intervenció, de conformitat amb el que disposa l'article 52. 2 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;  
 
Vist que l'art. 52.2 del mateix Reial Decret Legislatiu esmentat en el punt anterior i l’art. 52.2 m) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, disposen que si l’import acumulat de les operacions de tresoreria supera el 15% dels ingressos 
liquidats per operacions corrents de l’últim exercici liquidat,  la competència per concertar operacions de 
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tresoreria  correspon al Ple; 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 
Primer.- Adjudicar la contractació de diferents operacions de tresoreria a les entitats financeres que es 
detallen seguidament, fent constar que el conjunt de les operacions de tresoreria que l’Ajuntament ha 
contractat no supera el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l’últim exercici liquidat i 
que totes seran intervingudes per la secretaria de l’Ajuntament: 
 

 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTÀRIA, SA, per un import de UN MILIÒ CINC-CENTS MIL 
EUROS (1.500.000,00 €), amb un tipus d’interès de l’Euribor a tres mesos més un 0,41 % de 
diferencial amb liquidacions trimestrals, una comissió d’obertura de 0,020 %, una comissió de no 
disponibilitat de 0,025 % trimestral i comissió d’estudi i resta de comissions exempt. 
 

 CAIXABANK, SA per un import de UN MILIÒ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), amb un 
tipus d’interès de l’Euribor a tres mesos més un 0,43% de diferencial, amb liquidacions trimestrals, 
una comissió de no disponibilitat de 0,10 % anual i comissió d’obertura, d’estudi i resta de 
comissions exempt. 
 

 BANCO DE SABADELL, SA per un import de UN MILIÒ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 
€), amb un tipus d’interès de l’Euribor a tres mesos més un 0,42 % de diferencial, amb liquidacions 
trimestrals, una comissió de no disponibilitat de 0,025 % trimestral i comissió d’obertura, d’estudi i 
resta de comissions exempt. 
 

 CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS, SCC, per un import de UN MILIÒ CINC-CENTS MIL 
EUROS (1.500.000,00 €), amb un tipus d’interès de l’Euribor a tres mesos més un 0,37 % de 
diferencial amb liquidacions trimestrals, una comissió d’obertura de 0,060 %, una comissió de no 
disponibilitat de 0,05 % anual i comissió d’estudi i resta de comissions exempt. 

 
Segon.- Afectar com a garantia d'aquestes operacions l'import corresponent als impostos i taxes 
municipals fins a les quantitats contractades i establir que el crèdit atorgat es retornarà transcorregut un 
any des de la seva concessió, amb càrrec a la consignació prevista per fer front als interessos 
corresponents. 
 
Tercer.- Autoritzar a l'alcalde, Sr. Marc Castells i Berzosa, per a la signatura de la pòlissa de crèdit i de tots 
aquells documents necessaris per a la formalització de la mateixa. 
 
Quart.- Autoritzar a l'alcalde, Sr. Marc Castells i Berzosa, a l'interventor accidental Sr. Jordi Tormo i Ederra 
i a la Tresorera, Sra. Isabel Marmi i Roca, perquè mitjançant la firma conjunta puguin disposar, en una o 
més vegades, del compte de crèdit concedit. 
 
 

 
7. PRECS I PREGUNTES 
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