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PLE ORDINARI 
 25 DE FEBRER DE 2020 

 
 
 
1. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 28.01.2020 
 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 

DESPATX D’OFICI 

 
3. DECRETS A DONAR COMPTE  

 
3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 30.01.2020 RELATIU A LA CONTRACTACIÓ 
D'EMERGÈNCIA DEL SERVEI DE NETEJA DELS CEIPS, ESCOLES BRESSOLS I PLANTA BAIXA DE 
L'EDIFICI CAL BADIA  

 
“Vist que, per decret d’Alcaldia de data 9.07.2019, es va adjudicar la contractació del SERVEI DE NETEJA 
DELS CEIPS, ESCOLES BRESSOLS I PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI CAL BADIA (exp. 13/2019) a 
l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES SLU amb CIF núm. B66226234 per un import de 390.558,27 
€/any IVA exclòs i 472.575,51 €/any IVA inclòs. 
 
Vist que, en data 26.09.2019 es va formalitzar el contracte de l’esmentat servei. I en data 1.09.2019 es va 
iniciar la prestació del servei preveient-se una durada de tres anys i possibilitat d’una pròrroga anual 
expressa. 
 
Atès que, l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES SLU ha manifestat que es troba en una situació 
econòmica molt delicada que fa perillar la continuïtat de la prestació del servei amb els estàndards 
necessaris i no pot assegurar el compliment de totes les seves obligacions laborals futures envers a la 
seva plantilla afectada al servei, dins dels terminis que corresponen. 
 
Atès que, en data 29.01.2020, les parts acorden la finalització convencional de l’expedient de contractació 
del SERVEI DE NETEJA DELS CEIPS, ESCOLES BRESSOLS I PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI CAL 
BADIA (exp.13/2019); en aplicació del que disposa l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
Davant d’aquesta situació, cal adoptar les mesures necessàries per tal d’assegurar la continuïtat en la 
prestació del servei, amb la màxima celeritat i amb les mínimes conseqüències desfavorables. Es tracta 
d’un servei de prestació necessària i indispensable a l’afectar a la salubritat d’espais compartits per 
nadons, nens/es i joves, col·lectius especialment vulnerables. Alhora, cal garantir l’estabilitat laboral de la 
plantilla de treballadors/es afectades a l’esmentat servei mitjançant la seva subrogació a una altra 
empresa, amb garanties dels seus drets laborals. 
 
Atesa la urgència de la situació i per tal de no interrompre la prestació del servei, aquest serà assumit per 
l’empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección SAU, anterior contractista del servei i que també va ser 
licitadora en el procés de contractació que va suposar l’adjudicació a favor de l’empresa TEMPO FACILITY 
SERVICES SLU i que va restar classificada en tercer lloc. S’ha escollit aquesta empresa atès que era d’on 
prevenia el personal que va ser subrogat a la primera classificada del procés de contractació, l’empresa 
TEMPO FACILITY SERVICES SLU; de manera que disposa de la informació i documentació necessària 
per facilitar la subrogació dels treballadors cap a ella. Alhora, que disposa de la solvència necessària, 
demostrada en l’anterior contracte i altres serveis que presta actualment a l’Ajuntament, que garanteix la 
continuïtat en la prestació del SERVEI DE NETEJA DELS CEIPS, ESCOLES BRESSOLS I PLANTA 
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BAIXA DE L'EDIFICI CAL BADIA en condicions d’eficàcia. Igualment el personal afectat ha manifestat la 
voluntat de ser subrogats a l’empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección SAU, perquè sempre ha 
complert amb les seves obligacions laborals vers els treballadors. Paral·lelament, l’Ajuntament iniciarà el 
corresponent expedient de contractació i convocarà la licitació, per a una nova adjudicació i formalització 
del contracte de serveis, de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
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 SERVEI DE NETEJA DELS 
CEIPS, ESCOLES BRESSOLS I PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI CAL BADIA, a favor de l’empresa LD 
Empresa de Limpieza y Desinfección SAU, amb un pressupost de 33.820 euros/mensuals IVA exclòs 
(40.922,20 euros/mensuals IVA inclòs). 
 
Segon.- El servei s’ha de prestar de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques aprovats per decret d’Alcaldia de data 2.05.2019. 
 
Tercer.-  Indicar a l’empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección SAU que el servei ha de començar el 
dia 1.02.2020. La seva durada serà fins la formalització del procés de contractació que s’iniciarà. 
 
Quart.- Indicar que, de conformitat amb el conveni està obligada a subrogar tots els treballadors/es afectats al 
servei. 
 
Cinquè.-  Informar a LD que cas d’existir obligacions de caràcter laboral pendents per part de TEMPO 
FACILITY SERVICES SLU, en relació a les quals es demani el seu compliment a l’Ajuntament o a l’empresa 
LD Empresa de Limpieza y Desinfección SAU, es faran efectives a càrrec de la fiança (aval) dipositada per 
TEMPO FACILITY SERVICES SLU en garantia de l’execució del contracte. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
Setè.- Donar compte al Ple, d’aquest acord, en la propera sessió que es dugui a terme.” 
 

 
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 30.01.2020 RELATIU A LA CONTRACTACIÓ 
D'EMERGÈNCIA DE LES OBRES D'ENDERROC DE LA TANCA DEL PATI DEL MUSEU SITUADA 
ENTRE L'ADOBERIA BELLA I LA SÍNIA 

 
“Vist l’informe de l’Arquitecte Municipal, Sr. Carles Crespo i Veigas i l’Arquitecta Tècnica Municipal, Sra. 
Marta Miquel i Pujantell de data 29 de gener de 2020, en relació a la necessitat de contractar per la via 
d’emergència les obres d’enderroc de la tanca del pati del Museu situada entre l’Adoberia Bella i la Sínia. 
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Informe que és el tenor literal següent: 
 
I N F O R M E 
 
“Que formula l’arquitecte municipal Carles Crespo i Veigas i l’arquitecta tècnica municipal Marta Miquel i 
Pujantell en referència a l’estat constructiu de la tanca del Pati del Museu situada entre l’Adoberia Bella i la 
Sínia. 
 
La direcció del Museu sol·licita al serveis tècnics municipals que valorin l’estat constructiu de la tanca abans 
esmentada a l’haver-hi detectat unes esquerdes. 
 
Es tracta d’una tanca de gruix variable, heterogènia, conformada per materials petris i ceràmics, d’uns 11ml,  
que separa el vial per a vianants que transcorre paral·lel al rec i el pati del museu, quedant el pati del museu 
entre 80 i 100cms per sobre el nivell del vial. 
 
El dia 28 de gener, els tècnics inspeccionem la tanca esmentada i observem: 

 Que  presenta un gran deformació, constatant un fort desplom de la part superior vers la part inferior, 
sobresortint sobre el vial.  

 Que s’hi observen esquerdes de grans dimensions, de manera que els materials que conformen el 
conjunt de l’element constructiu s’han deslligat i no garanteixen continuïtat.  

 
S’adjunten fotografies. 
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Atès que l’estat constructiu de la tanca situada entre l’Adoberia Bella i la Sínia del Pati del Museu no garanteix 
la seva estabilitat i per tant, existeix risc de caiguda sobtada de l’element constructiu sobre el camí del Rec, no 
podent garantir la seguretat per als usuaris de la via pública, s’informa que aquesta tanca s’ha d’enderrocar 
immediatament i que es tracta d’unes obres d’emergència. 
 
Al mateix moment s’ha contactat amb una empresa de la zona, que disposa de mitjans materials i humans per 
a realitzar els treballs d’enderroc de la tanca de manera imminent. Aquesta empresa, ESTIL LLAR IGUALADA 
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SL, amb NIF B-66120197, presenta oferta orientativa per a realitzar els treballs abans esmentats per valor de 
1.109,57€, amb el 21% d’IVA inclòs i amb disponibilitat per a iniciar els treballs el dijous 30 de gener de 2020. 
 
Per tant, s’informa a la vegada de  la contractació d’ESTIL LLAR IGUALADA SL per a realitzar les obres 
d’emergència d’enderroc de la tanca del pati del Museu situada entre l’Adoberia Bella i la Sínia, amb inici dels 
treballs el dijous 30 de gener de 2020, per un import orientatiu de 1.109,57€, amb el 21% d’IVA inclòs. 
  
Els accessos al vial que transcorre paral·lel entre la tanca i el rec s’han tancat amb tanques, mantenint el vial 
oposat obert al públic. Quan es realitzin els treballs d’enderroc es tallarà la circulació de vianants a ambdós 
costats.” 

 
Vist que, segons consta en l’informe transcrit, es determina la necessitat d’executar per la via 
d’emergència les obres d’enderroc de la tanca del pati del Museu situada entre l’Adoberia Bella i la Sínia. 
 
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 d’obres, 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, de les obres d’enderroc de la tanca 
del pati del Museu situada entre l’Adoberia Bella i la Sínia (exp. 5/2020) a favor de l’empresa ESTIL LLAR 
IGUALADA SL amb CIF núm. B66120197 per un import estimat de 1.109,57€ IVA inclòs. 
 
Segon.- Designar la Direcció de l’obra i la Direcció d’execució de l’obra al Sr. Carles Crespo i Veigas, 
Arquitecte Municipal i a la Sra. Marta Miquel i Pujantell, Arquitecta Tècnica Municipal. 
 
Tercer.- Iniciar expedient per a la habilitació del crèdit suficient per fer front a la despesa de la contractació 
que serà determinada amb posterioritat.  
 
Quart.- Indicar a l’empresa ESTIL LLAR IGUALADA SL que les obres han de començar el dia 30.01.2020. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple, d’aquest acord, en la propera sessió que es dugui a terme.” 
 
 
3.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 10.02.2020 RELATIU A LA CONTRACTACIÓ AMB 
CARÀCTER URGENT D'UNA TREBALLADORA SOCIAL 

 
Vist que la Cap de serveis Socials de l’Ajuntament d’Igualada ha presentat un informe amb data 3 de 
febrer de 2020, en relació la necessitat de substituir la reducció de jornada de la titular de la plaça amb 
codi SS.4, amb la categoria de treballadora Social, i en el qual exposa literalment: 
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“Vist que per Decret d’Alcaldia de data 2.6.2014 es va concedir a la titular del lloc de treball de la plaça 
amb codi SS.4 a la plantilla i relació de Llocs de treball de l'Ajuntament d'Igualada, amb la categoria de 
treballadora social, una reducció de jornada del 18,6% (7 hores setmanals) per tenir cura del seu fill menor 
de 12 anys deixant de prestar aquestes hores en els serveis socials d'atenció primària. 

Vist que aquesta reducció de jornada està sense cobrir i que, tenint en compte que els serveis socials 
d'atenció primària atenen cada vegada a més ciutadans en haver incrementat les necessitats socials, és ja 
imprescindible, per cobrir correctament el servei i donar resposta a les necessitats generades, substituir 
aquesta reducció de la jornada. 

Vist que l'Ajuntament no disposa de personal amb disponibilitat i el perfil adequat a la seva plantilla per 
donar cobertura a aquesta reducció i que, entenent que es tracta d'un servei prioritari i inajornable que cal 
cobrir per garantir la prestació del mateix, es fa necessari acollir-se a la contractació externa pels motius 
exposats, respectant els 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. 

Les persones que formaven part de la borsa de treball de treballadors/es socials que hi ha vigent i que no 
estan contractades ja per l'Ajuntament d'Igualada han declinat l'oferta en no tenir disponibilitat per ocupar 
el lloc de treball. 

Atès que la necessitat de cobrir el lloc, per garantir el servei és ara immediata, i, per tant, no hi ha temps 
de gestionar tot un procediment de selecció pels canals legalment establert que suposarien una tramitació 
més enllà de les necessitats urgents, cal recórrer a la contractació per urgència. 

Atès que les persones de la Borsa no tenen disponibilitat per acceptar l'oferta de treball, però amb la 
finalitat de disposar d’algun element objectiu a l’hora de proposar la persona a contractar, s’ha recorregut a 
la selecció derivada del personal del Servei d’Ocupació Professional de l’Ajuntament d’Igualada segons 
acta duta a terme el 30 de maig del 2019, on va quedar seleccionada amb el núm. 1. la Sra. AÏNA 
CASALS MARSOL, a qui, atès que reuneix el perfil de titulació adequat per cobrir el lloc de treball i que ja 
ha desenvolupat tasques, en aquesta categoria, a l'Ajuntament d'Igualada de manera satisfactòria, es 
proposa a la Sra. Aïna Casals per fer la substitució de la reducció de jornada del lloc de treball amb codi 
SS.4 mentre es mantingui la situació de reducció de jornada que motiva la contractació.” 

Vist que hi ha informe favorable d’intervenció en relació a l’existència de consignació per atendre la 
despesa derivada de la pròrroga esmentada en el punt anterior 

Atès el que disposa l’art. 4 i 5 del reial Decret 2720/98, de 18 de desembre, el qual desenvolupa l’art. 15 de 
l’estatut dels Treballadors en relació als contractes d’interinitat. 

Atès que segons l’article 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 d’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 a 
contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’Alcalde; 

Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 2720/98, de , 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 de Governació, Interior, Hisenda i 
Organismes Externs en virtut de la delegació acordada per decret d’Alcaldia de data 20.06.2019 

RESOLC: 

Primer.- Contractar la Sra. Aïna Casals Marsol amb la categoria de Treballadora Social, mitjançant 
contracte per interinitat i una jornada del 18,6% de la jornada completa (7 hores/setmana) distribuïdes 
segons les necessitats del servei, per completar la reducció de jornada per tenir cura d’un infant menor de 
12 anys de la Sra. Dolores Jiménez, amb una retribució mensual bruta de 418,62€ bruts mensuals, des del 
4 de febrer de 2020 i fins que la Sra. Jiménez recuperi la jornada completa o qualsevol altra circumstància 
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que faci que no s’incorpori al seu lloc de treball.  

Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a 
la partida 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. 

 

PART RESOLUTIVA 

 
4. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA  

 
4.1 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS A LA 
CREACIÓ DE NOVES EMPRESES I FOMENT DEL COOPERATIVISME 2020 

 
“Vist que l’Ajuntament d’Igualada, sensible a la realitat econòmica que assetja la societat i tenint en 
compte que ja compta amb l’experiència des de l’any 2009, d’haver dut a terme diferents edicions de la 
convocatòria per al foment a la creació de noves empreses, ha pres novament la iniciativa per tal de 
col·laborar econòmicament amb les empreses de nova creació que hagin realitzat inversions en actius 
fixes, emfatitzant en la creació de societats cooperatives, redactant les  Bases específiques reguladores 
de les subvencions per al foment a la creació de noves empreses i foment del cooperativisme, 

 
Atès que per tal d’atorgar aquestes subvencions a les persones físiques o jurídiques que generin activitat 
econòmica al municipi d’Igualada, i així fer efectiu un suport econòmic per pal·liar les despeses d’inversió 
en immobilitzat material, cal que s’aprovin unes bases específiques que regulin, entre altres aspectes, 
l’objecte i el procediment de la concessió; 

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

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

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

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

 
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de les subvencions de l’Ajuntament 
d’Igualada de noves empreses i foment del cooperativisme. 
 

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 
(www.seu.cat/igualada) així com una referència d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya a la fi que en el termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà hàbil de la  darrera inserció 
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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 a la Secretaria de l’Ajuntament 
d’Igualada (pl. de l’Ajuntament, 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 de referència quedaran aprovades definitivament, sense necessitat 
d'un nou acord. 
 
 
4.2 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT A LA 
CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ESTABLES PER PART DE LES EMPRESES IGUALADINES I 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2020 

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

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

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

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

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

 
Es proposa al Ple, l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de les subvencions per al foment  a la 
creació de llocs de treball estables per part de les empreses igualadines i entitats sense ànim de lucre. 

 
Segon. Publicar les bases específiques esmentades en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’edictes de la Corporació i al Tauler d’edictes de la seu electrònica d’aquest ajuntament 
(www.seu.cat/igualada) així com una referència d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya a la fi que en el termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà hàbil  de la  darrera inserció 
de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província, taulers d’edictes i Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, les persones interessades puguin examinar l’expedient al Departament de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada (Av. Del Mestre Muntaner, 86, de dilluns a divendres de les 8:00 a 
les 15:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
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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. 
 
4.3 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A LA 
CONSOLIDACIÓ D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA POSADA EN MARXA PER PART DE 
TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES 

 
Vist que l’Ajuntament d’Igualada, no vol restar al marge de les dificultats per les quals travessa la persona 
que s’estableix com a treballador autònom, moltes de les quals són comuns a les de les microempreses i 
també d’algunes pimes, però que es poden veure agreujats per tenir menys recursos financers, humans i 
tècnics, fet que els exigeix un sobreesforç per mantenir viva  l’activitat econòmica. 
 
Atès que entre el 3er i el 5è any de l’activitat econòmica és quan hi ha més risc per a la continuïtat 
d’aquesta activitat, es considera oportú fomentar la consolidació d’aquesta activitat donant suport al 3er 
any d’activitat. 

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

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

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

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

 
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de les subvencions de l’Ajuntament 
d’Igualada per a la consolidació d’una activitat econòmica que ha estat posada en marxa per part de 
treballadors/es autònoms/es. 

 
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 
(www.seu.cat/igualada) així com una referència d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya a la fi que en el termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà hàbil  de la  darrera inserció 
de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província, taulers d’edictes i Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, les persones interessades puguin examinar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament 
d’Igualada (pl. de l’Ajuntament, 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 de referència quedaran aprovades definitivament, sense necessitat 
d'un nou acord. 
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5. QUALITAT URBANA 

 
5.1 APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A 
OBRES D'ARRANJAMENT D'HABITATGES BUITS 2020, PER DESTINAR-LOS A LLOGUER AMB 
PREUS ASSEQUIBLES  

 
La necessitat d’incentivar la reforma i posada al dia d’habitatges buits per poder ser llogats amb rendes 
assequibles, aconsella a l’Ajuntament d’Igualada l’aprovació d’unes bases reguladores per a concedir ajuts 
amb aquesta finalitat. 
  
Per aquest motiu, aquest ens local, en el marc de la Llei 33/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el  seu reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol  i l'Ordenança general 
de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada, aprovada definitivament el dia 25 d'agost de 2005, ha redactat 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a obres d’arranjament d’habitatges buits per 
destinar-los a lloguer amb preus assequibles. 
 
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; 
 
Es proposa al Ple, l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a obres 
d’arranjament d’habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles. 
 
Segon. Publicar les bases esmentades 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 (www.seu.cat/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 de referència quedaran aprovades definitivament, sense necessitat 
d'un nou acord. 
 
6. INTERIOR 

 
6.1 CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIC: 
PRORROGAR PRESTACIÓ SERVEI  

 
Vist l'expedient núm. 32/2012, relatiu a la contractació de la gestió del Servei d’enllumenat públic i semafòric. 
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Vist que en data 19.02.12, el Ple Municipal, va adjudicar el servei esmentat a l’empresa UTE SERVEIS 
INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA–SOLER GLOBAL SERVICE SL UNION TEMPORAL DE 
EMPRESAS (UTE INSTAL·LACIONS ANOIA) amb NIF: A60744216 i B63260020 respectivament, per un 
import de 225.439€/any IVA exclòs relatius al servei de conservació i manteniment de l’enllumenat, 
semàfors i pilones; 26.397€/any IVA exclòs relatius al servei canvi de làmpades i neteja lluminàries 
enllumenat; 91.999,97€/any IVA exclòs relatius a inversions enllumenat públic; 18.483,56€/any IVA exclòs 
relatius a inversions semàfors. 
 
Vist que, en data 28.02.2013 es va signar el contracte amb l'adjudicatari, sent el termini d’execució de 7 
anys, a comptar des de la data de signatura de l’acta d’inici del contracte, que va tenir lloc el dia 1.03.2013. 
 
Atès que el contracte finalitza el proper dia 29.02.2020 i que dins d’aquest termini encara no es podrà dur a 
terme l’adjudicació i formalització del nou contracte, ja que l’expedient es troba en fase de preparació; és 
pel que es considera convenient i necessari que l’actual servei es continuï prestant fins el moment de la 
formalització de la nova contractació que es dugui a terme. 
 
Atès que l’article 235.a) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 
de juny) disposa que el contractista haurà de prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi 
acordat l’ens local contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés 
de forma directa. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un 
altre es faci càrrec de la seva gestió. 
 
Atès que la contractació de referència és competència del Ple Municipal, de conformitat amb la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Indicar, a la UTE SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA–SOLER GLOBAL 
SERVICE SL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE INSTAL·LACIONS ANOIA), contractista de la 
gestió del Servei d’enllumenat públic i semafòric (Exp. 32/2012), que de conformitat amb l’article 235.a) del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), ha de continuar 
desenvolupament la prestació de l’esmentat contracte, des de la seva resolució normal i fins que un altre 
es faci càrrec de la gestió o ell mateix, fruit d’una nova licitació. 
 
Segon.- Notificar-ho als interessats als efectes corresponents. 
 
 
6.2 INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'IGUALADA I DE 
L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D'IGUALADA PER 
L'EXCERCICI 2020 

 
Atès que el  Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, en el Capítol 2, article 3 Dos, disposa que l’any 2020 les 
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 
2% per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat per els dos 
períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat dels mateixos.  
 
Atès el que determina l’Acord de condicions del Personal Funcionari de l’Ajuntament d’Igualada i 
Organismes Autònoms en el seu art. 21 i següents, el conveni col·lectiu per al personal laboral de 
l’Ajuntament d’Igualada i el Conveni Col·lectiu per a l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments 
Artístics en el seu art. 23 i següents en relació als increments salarials previstos al  Reial Decret-llei 
2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic. 
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Atès que mitjançant acord del Ple Municipal del dia 27 de juny de 2019, es va aprovar la retribució del 
personal eventual i dels càrrecs de la corporació amb dedicació, tot indicant que les retribucions anuals 
brutes d’aquest personal s’abonaran en 14 pagues i es revisaran anualment en la mateixa proporció que 
es revisin les retribucions del personal al servei de la corporació. 
 
Atès que l’article 52 j) del Reial 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, estableix que correspon al Ple la facultat per a fixar la quantia 
de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i l’article 54 h) del Decret 214/90 
del RPSEL, de 30 de juliol, estableix que correspon al ple de la corporació, fixar l’aplicació i la quantia de 
les retribucions complementàries del personal funcionari i l’estructura i la quantia de les retribucions del 
personal laboral i del personal eventual. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Incrementar, en un 2 per 100, respecte les que es percebien a 31.12.2019, les retribucions 
bàsiques i el complement de destinació i el complement específic del personal funcionari de l’Ajuntament 
d’Igualada i de l’organisme autònom municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, d’acord amb els 
annexes adjunts.  
 
El complement de productivitat s’incrementa, en un 2 per cent en relació a les quantitats establertes per a 
l’any 2019. Això no obstant, correspon a l’alcalde la seva assignació individualitzada al personal. 
 
El pagament del complement de productivitat es realitzarà de conformitat amb el previst a l’article 21 i 
següents de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament 
d’Igualada i de l’organisme autònom municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, aprovat pel ple 
municipal en data 15 d’abril de 2003.  
 
Les retribucions del funcionaris interins experimentaran, un augment del 2 per 100 en les seves 
retribucions, en relació amb les que anaven percebent durant l’exercici de 2019. 
 
SEGON.- Incrementar en un 2 per 100, d’acord amb l’annex que s’acompanya, respecte les que es 
percebien a 31.12.2019, les retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament i de l’Organisme 
Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada. 
 
TERCER.- Incrementar en un 2 per cent, d’acord amb l’annex que s’acompanya, les retribucions del 
personal eventual i dels membres de la corporació amb dedicació. 
 
QUART.- Aquests acords tindran efectes a partir de l’1 de gener de 2020, de conformitat amb el previst al 
Capítol 2, article 3 Dos del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 

 
 
7. TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN   

 
7.1 PROVACIÓ DEL CODI D'ÈTICA DE BON GOVERN DE L'AJUNTAMENT D'IGUALADA  

 
Vist que l’Ajuntament d’Igualada està compromès amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de 
totes les persones vers les institucions i els seus representants i, en aquest sentit, vetlla per garantir la 
integritat i l’ètica institucional; 
 
Vist que, en el seu dia, es va aprovar l’Ordenança de transparència, accés a la informació i reutilització de 
l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents, com a peça clau en del procés d’increment dels 
mecanismes que atorguen la confiança i l’empoderament de la ciutadania; 
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Vist que  per avançar en aquest camí, el Consell Assessor i de Bon Govern de l’Ajuntament d’Igualada ha 
elaborat un projecte de Codi d’Ètica i Bon Govern, que  recull els valors i principis ètics i de bon govern que 
han de ser presents i informar tota actuació municipal i que conté els principis de conducta que 
necessàriament han d’observar les persones a les que li és d’aplicació en desenvolupament de les 
previsions legals que determinen aquests principis d’actuació i respecte de les quals l’Ajuntament 
considera que cal afegir més concreció o que cal fer especial incidència;  
 
Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en 
especial, l’apartat 1 de l’article 55 que relaciona els principis ètics i les regles de conducta que han 
d’observar els alts càrrecs i l’apartat 3 del mateix article que estableix que els ens locals, entre d’altres, han 
d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació a què 
fa referència l’apartat 1, n’estableixi d’altres addicionals, si escau, i determini les conseqüències 
d’incomplir-los; 
 

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 Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament d’Igualada. 
 
Segon.- Publicar el document esmentat en el Portal de transparència de l’Ajuntament d’Igualada, 
(https://www.seu-e.cat/ca/web/igualada/govern-obert-i-transparencia) per a la seva consulta.  
 
 
8. ACCIÓ SOCIAL  

 
8.1 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT 
D’IGUALADA PER AL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)  

 
Vist que l’Ajuntament d'Igualada és sensible a la dificultat d’alguns col·lectius en el pagament de l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI), i vol regular l’atorgament d’ajuts per pal·liar aquest esforç; 
 
Vist que l’Ajuntament ha detectat que uns dels col·lectius per a qui el pagament de l’IBI suposa més esforç 
són les persones grans i les unitats familiars monoparentals amb ingressos reduïts; 
 
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i  l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament 
d'Igualada; 
 
Atès l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada que estableix que  per 
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no 
podran contradir l’Ordenança general, essent competència del Ple l’aprovació de les Bases específiques 
esmentades, havent de publicar-se en el BOP el contingut de les esmentades bases; 
 
Atès l’article 124 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals que estableix que  les bases s’han de sotmetre a informació pública com a mínim 
per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de 
la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i que correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les bases; 
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Es proposa al Ple, l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques de les subvencions de l’Ajuntament d’Igualada per al 
pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI). 
 
Segon. Publicar les bases específiques  en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la 
Corporació i al 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 a la secretaria de l’Ajuntament d’Igualada (plaça de l’Ajuntament, 
1, de dilluns a divendres de 8:00 a 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. 
 
 
9. HISENDA 

 
9.1 APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCO SANTANDER, SA 

 
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 una nova operació 
de tresoreria per a l'exercici 2020; 
 
Vist que, per tal de contractar l’esmentada operació 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 
l’entitat Banco Santander SA que presentes la seva oferta de condicions; 

 
Vist que Banco Santander, SA ha presentat oferta amb les condicions econòmiques que es detallen 
seguidament: 

 
 Import: 1.500.000,00 € 
 Interès: Euribor trimestral més 0,44 % 
 Comissió d’obertura: 0,00% 
 Comissió d’estudi: exempt 
 Comissió d’administració: exempt 
 Comissió de no disponibilitat 0,025%, trimestral 
 Resta de comissions: exempt 
 Interessos de demora: tipus vigent més un marge del  2%  
 Intervingut per la secretària de l’Ajuntament 
 
Vist que l’esmentada oferta s’ajusta 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, aquesta operació queda exclosa de l’àmbit de l’esmentada 
Llei;  
 
 

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    15 

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 
tresoreria  correspon al Ple; 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Adjudicar la contractació de una operació de tresoreria a BANCO SANTANDER, SA, per un 
import de UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), amb un tipus d’interès de l’Euribor a tres 
mesos més un 0,44 % 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 i interessos de demora, el 
tipus vigent més un marge del 2,00 %,  i intervingut per la secretària de l’Ajuntament, 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. 
 
Segon.- Afectar com a garantia d'aquesta operació 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. 
 
 
9.2 AVALAR EL CONTRACTE DE COMPTE DE CRÈDIT CONCEDIT PER BANCO SANTANDER, SA A 
FAVOR DEL CONSORCI SOCIOSANITARI D'IGUALADA D'UN IMPORT DE 750.000 €    

 
Atès que BANCO SANTANDER, SA ha fet una oferta per formalitzar una operació de compte de crèdit per 
un import de SET-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (750.000€)  en condicions de compliment del principi 
de prudència financera 
 
Atès que BANCO SANTANDER,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 
 
Considerant que les condicions de l’oferta presentada per BANCO SANTANDER,SA es consideren 
favorables als interessos municipals, es proposa Al Ple l’adopció dels acords següents: 
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Primer.- Avalar el contracte de compte de crèdit concedit per BANCO SANTANDER,SA a favor del 
Consorci Sociosanitari d’Igualada d’un import de SET-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (750.000 €)  amb 
les condicions següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,44% 
Liquidacions: trimestrals 
Venciment: 12 mesos 
Comissió obertura: 0% 
Comissió disponibilitat: 0.025% 
 
Segon.- Comunicar aquest acord Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

10. PRECS I PREGUNTES 
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