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PLE ORDINARI 
 28 DE GENER DE 2020 

 
 
1. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 17.12.2019 
 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 

DESPATX D’OFICI 

 
3. DECRETS A DONAR COMPTE  

 
3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 11.12.2019 DE CONTRACTACIÓ D'UN CONSERGE 

 
Vist que la Cap de Servei de Recursos Humans ha presentat una proposta en la qual exposa que: 
 
“Atès que a la plantilla de l'Ajuntament d'Igualada hi figura la plaça de conserge de personal laboral amb 
codi EN.9 a la Relació de Llocs de Treball de 2019. 
 
Atès que el conserge que ocupa aquest lloc, el Sr. Ramon Garcia Marimon, i que gestiona l'edifici de la 
Teneria, ha sol·licitat el permís de paternitat amb motiu del naixement del seu fill i que és del tot necessari 
ocupar aquest lloc per tal de garantir l'horari d'obertura del centre i les activitats, educatives i de l'Arxiu 
Comarcal, que s'hi desenvolupen.  
 
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.  
 
Atès que es tracta, doncs, de cobrir un servei excepcional que cal realitzar de manera urgent i inajornable 
motiu pel qual la contractació es fa respectant els preceptes de l’article 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2018, actualment prorrogada. 
 
Atès que els dies 20 de maig i 19, 20, 21, 22 i 23 d’octubre de 2015, es va gestionar la selecció d’una borsa 
de treball destinada a donar cobertura a les places vacants i/o necessitat de personal laboral temporal o 
funcionari interí, amb la categoria de conserge. Actualment el personal disponible d'aquesta Borsa, d'acord 
amb el sistema de funcionament establert en les Bases, ha desestimat l'oferta per ocupar aquest lloc de 
treball. Atès, alhora, que la baixa s'ha produït de manera sobrevinguda i no hi ha temps de gestionar un 
sistema de selecció ordinari a l'administració pública, s'ha ha hagut d'optar per la contractació d'urgència.  
 
La imprevisió del permís presentat pel titular del lloc i la manca de disponibilitat del personal de la Borsa 
han fet optar pel procediment d'urgència. Atès que en altres ocasions el Sr. Agustí Solé i Oller ha prestat 
els serveis de manera satisfactòria en substitucions de tasques similars a l'Ajuntament d'Igualada, alhora 
que coneix el funcionament de l'administració i pot aportar els seus coneixement de manera immediata 
sense aprenentatge previ, es proposa la seva contractació mentre el titular de la plaça no s'incorpori al seu 
lloc de treball. 
 
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa 
derivada de contractació esmentada; 
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Atès el que disposa l’art. 4 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art.15 de 
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes d’interinitat; 
 
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal 
laboral per a treballs concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per 
contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde; 
 
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
en relació a la competència de l’Alcalde; 
 
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada de Governació, Interior, 
Hisenda i Organismes externs, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 20 de 
juny de 2019. 
 
R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar al Sr. Agustí Solé Oller amb la categoria de conserge, mitjançant un contracte 
d’interinitat i jornada completa, preferentment matí, però condicionat a les necessitats del servei, del 2 de 
desembre de 2019  fins que el titular de la plaça s’incorpori al seu lloc de treball, amb una retribució 
mensual bruta de 1.204€ bruts mensuals. 
 

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. 
 
Tercer.- Notificar-ho a les parts interessades, als efectes oportuns.” 
 
 
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 07.01.2020 DE CONTRACTACIÓ URGENT D'UN 
TÈCNIC D'IMPULS DEL COMERÇ I TURISME    

 
Vist que la Cap de Dinamització Econòmica ha presentat una proposta en la qual exposa que: 
 
“La Diputació de Barcelona, en el marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-
2020 ha establert una línia de subvencions de suport a l’ocupació local en la que es pretén contribuir a la 
contractació o nomenament de persones aturades en el marc de plans locals d’ocupació. L’Ajuntament 
d’Igualada s’ha adherit a aquesta línia de subvencions per contribuir, amb polítiques actives, a la creació 
d’ocupació. 
 
En aquest sentit, la subvenció atorgada per la Diputació permet posar en marxa diferents projectes que, 
per manca de disponibilitat econòmica, no tenen viabilitat, però que es consideren imprescindibles per 
impulsar sectors estratègics a la ciutat.  
 
En aquesta línia, en els darrers anys, l’Ajuntament d’Igualada ha fet un esforç important per impulsar 
estratègicament tant el sector comerç com el turístic de la ciutat. 
 
Aquesta labor s’ha fet palesa en l’àmbit del comerç,  a través del projecte europeu URBACT, anomenat 
RetaiLink, de revitalització del comerç de proximitat a través del disseny i la implementació d’una política 
integral, desenvolupat en els darrers anys, aportant directrius de millora per a l’impuls d’aquest sector. 
 
D’altra banda a nivell turístic, des de l’Ajuntament, s’ha desenvolupat el Pla de foment del turisme, on es fa 
una anàlisi exhaustiva de la realitat del municipi i dels recursos amb que compta, així com el Pla per al 
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desenvolupament de la gestió i la promoció de l’activitat turística a Igualada, que complementa al Pla de 
foment del turisme, aportant una anàlisi quantificada d’aquests recursos, molt operativa, en relació a la 
prestació del servei turístic. Una de les finalitats del pla de foment del turisme és la d’utilitzar l’oferta 
comercial d’Igualada com a eina per a augmentar el nombre de visitants a la ciutat. 
 
Totes aquestes iniciatives han generat noves necessitats a les quals cal donar resposta, de manera 
gradual i per fases, donat que des de l’Ajuntament es considera prioritari l’impuls estratègic del sector 
comerç i turisme.  
 
Actualment tant en l’àmbit del comerç com en el de turisme, es considera prioritari posar en marxa una 
primera fase d’impuls del sector comerç i turisme de la ciutat, que inclogui el desenvolupament de les 
següents accions: 
 
a) Disseny i implementació d’una estructura col·laborativa en matèria de comerç i turisme, a partir d’un 
enfocament integrat, on les entitats, agents privats i administració pública -local i supralocal- puguin 
col·laborar i cooperar més estretament, garantint la revitalització comercial i el foment de l’activitat turística 
local. 
b) Desenvolupament d’accions de millora de la comunicació (on-line i off-line)  i la informació i senyalització 
turística i comercial. Gestió de continguts del Web de turisme, gestió de les Xarxes socials a nivell 
comercial i turístic, així com accions i activitats d’informació i senyalització. 
c)  Organització d’esdeveniments vinculats a la dinamització comercial organitzats pel propi ens:  Concurs 
d’aparadors de La Mostra, Slow Shoping i la Campanya de Nadal. 
d)  Coordinació i suport als diferents esdeveniments comercials i turístics de caire local existents o que 
puguin produir-se a la ciutat, no directament organitzats pel propi ens. 
e) Cerca de fonts de finançament i gestió de subvencions per al foment de l’activitat comercial i turística a 
Igualada (sol·licitud, desenvolupament i justificació) per al proper exercici. 
Per aquest motiu es fa del tot indispensable comptar amb personal tècnic qualificat per impulsar dos dels 
sectors prioritaris per la ciutat: El comerç i el turisme, motiu pel qual, atès que no es disposa de personal 
amb disponibilitat per posar en marxa aquest projecte, es crea un Pla d’Ocupació amb, el finançament de 
la Diputació de Barcelona, amb aquest objectiu 
 
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 prorrogats. 
 
La necessitat de posar en marxa el projecte de manera urgent esdevé per poder desenvolupar-lo i 
finalitzar-lo en els terminis establerts en la subvenció de la Diputació de Barcelona, motiu pel qual no ha 
estat possible realitzar un procés de selecció ordinari amb els terminis per a la contractació pública i cal 
procedir a la contractació per urgència.  
 

Atès que per la urgència de la contractació no s’ha pogut seguir el procediment habitual a l’Ajuntament 
d’Igualada i s’ha hagut d’optar pel procediment d’urgència, i amb l’objectiu de tenir el màxim de criteris 
objectius possibles, s’ha derivat l’oferta de treball a la Borsa de Treball del Servei d’Orientació Professional 
del Departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.  
 
El dia 29/11/2019 es va procedir a fer una selecció de personal amb el requisits necessaris per aquest lloc 
de treball, valorant el nivell d’expertesa tècnica vinculada al lloc de treball indicat, així com la disponibilitat i 
situació laboral de les persones candidates presentades resultant seleccionat el Sr. Josep Ustrell 
Mussons.” 
 
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa 
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derivada de la contractació esmentada; 
 
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/1998 de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art. 15 de 
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes per 
obra o servei determinat; 
 
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal 
laboral per a treballs concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per 
contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde; 
 
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
en relació a la competència de l’Alcalde; 
 
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada de Governació, Interior, 
Hisenda i Organismes externs, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 20 de 
juny de 2019. 
 
R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar al Sr. Josep Ustrell Mussons amb la categoria de tècnic d’impuls del comerç i turisme 
mitjançant un contracte per obra o servei determinat i jornada completa, distribuïda de dilluns a divendres, 
del 7 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020, aproximadament, amb una retribució mensual bruta 
de 1.857,49 €. 
 
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a 

les partides 50001-24113-13100 i 50001-24113-16000  del pressupost general de la corporació. 
 
Tercer.- Notificar-ho a les parts interessades, als efectes oportuns. 
 
Quart.- Comunicar la contractació  esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es 
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC. 
 
 
3.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 14.01.2020 DE CONTRACTACIÓ D'UNA MONITORA 
SALÓ DE LA INFÀNCIA  (PRP2020/8) 

 
 “Vist que la Cap del Departament de Joventut, ha presentat una proposta en el qual exposa que  el 
Departament d’Infància organitza el Saló de la Infància 2019-2020 i per poder dur a terme tota 
l’organització i assumir funcions específiques de Monitor 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. 
  
Cal gestionar la contractació de vuitanta-una persones amb aquesta categoria, ja que, actualment, en la 
plantilla no es disposa de suficient/personal amb aquest perfil professional específic. 
 
Que, dels monitors contractats, Albert Boix Corrons per motius personals renuncia a la plaça i és necessari 
contractar un/a substitut/a. 
 
Que, una vegada esgotada la llista de persones que es van presentar a les proves dels dies 21, 22, 23, 26 
i 27 de novembre de 2018, dies en que es va dur a terme les proves per la selecció de personal per a la 
contractació laboral temporal per obra o servei determinat de monitor/a de lleure, s’acorda demanar al 
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Servei d’Orientació Professional IGNOVA Ocupació del Departament de Dinamització Econòmica que ens 
faci arribar professionals amb les característiques sol·licitades. Es realitza valoració de mèrits a través de 
currículum dels candidats que han enviat des d’Ignova, el dia 5 de novembre i es proposa la contractació 
de Fatima El Mail. 
 
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.  
 
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 a la Sra. Fatima El Mail amb la categoria de monitora 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 1.031,85€, incloent la part proporcional de 
vacances i pagues extraordinàries, del 20 de desembre de 2019 al 4 de gener de 2020. 
 
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a 

les partides 20005/33420/13100 del pressupost general de la corporació. 

 
Tercer.- Comunicar la contractació  esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es 
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.” 
 
 
3.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 14.01.2020 DE CONTRACTACIÓ D'UNA MONITORA 
SALÓ DE LA INFÀNCIA (PRP2020/9) 

 
“Vist que la Cap del Departament de Joventut, ha presentat una proposta en el qual exposa que  el 
Departament d’Infància organitza el Saló de la Infància 2019-2020 i per poder dur a terme tota 
l’organització i assumir funcions específiques de Monitor 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 
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perfil professional específic. 
  
Cal gestionar la contractació de vuitanta-una persones amb aquesta categoria, ja que, actualment, en la 
plantilla no es disposa de suficient/personal amb aquest perfil professional específic. 
 
Que, dels monitors contractats, Fatima El Mail per motius personals renuncia a la plaça i és necessari 
contractar un/a substitut/a. 
 
Que, una vegada esgotada la llista de persones que es van presentar a les proves dels dies 21, 22, 23, 26 
i 27 de novembre de 2018, dies en que es va dur a terme les proves per la selecció de personal per a la 
contractació laboral temporal per obra o servei determinat de monitor/a de lleure, s’acorda demanar al 
Servei d’Orientació Professional IGNOVA Ocupació del Departament de Dinamització Econòmica que ens 
faci arribar professionals amb les característiques sol·licitades. Es realitza valoració de mèrits a través de 
currículum dels candidats que han enviat des d’Ignova, el dia 5 de novembre i es proposa la contractació 
de la Sra. Ia Prats Enrich. 
 
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.  
 
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. 
 
RESOLC:  
 
Primer.- Contractar a la Sra. Ia Prats Enrich amb la categoria de monitora 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 1.031,85€, incloent la part proporcional de 
vacances i pagues extraordinàries, del 28 de desembre de 2019 al 4 de gener de 2020. 
 
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a 

les partides 20005/33420/13100 del pressupost general 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.” 
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PART RESOLUTIVA 

 
 4. INTERIOR   

 
4.1 SEGREGACIÓ DE LA BRANCA D’ACTIVITATS DELS SERVEIS MEDIAMBIENTAL DE FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA A FAVOR DE FCC MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓ A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’OBRA PÚBLICA, CONSISTENT EN LA 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’UNA BÀSCULA PER A PESAR VEHICLES  

 
Vist l'expedient núm. 6/2003 relatiu a la contractació de la concessió administrativa d’obra pública, consistent 
en la construcció i explotació del servei públic d’una bàscula per a pesar vehicles. 
 
Vist que, en data 5.05.2003 el Ple Municipal en sessió extraordinària, va acordar l’adjudicació de l’esmentada 
concessió a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA amb CIF A28037224, per 
un cànon de 600€ per al primer any i per la resta de durada del contracte, el cànon s’incrementarà 
automàticament de forma anual, acomodant-se a les variacions que en més experimenti l’índex de preus al 
consum fixat per l’Institut Nacional d’Estadística (o  organisme que el substitueixi) per al conjunt nacional 
total. 
 
Vist que, en data 1.07.2003 es va formalitzar l’esmentada concessió. 
 
De conformitat amb el pacte segon del contracte, l’execució de les obres i  instal·lacions tenia una durada 
de 2 mesos i la gestió del servei públic s’atorgava per 20 anys a comptar de l’endemà de la recepció de les 
obres. 
 
Vist que, en data 16.03.2004 el Ple Municipal en sessió ordinària, va acordar la modificació del contracte 
de concessió administrativa d’obra pública, consistent en la construcció i explotació del servei públic d’una 
bàscula per a pesar vehicles, amb una despesa de 11.201,18 € IVA inclòs en concepte de subvenció per a 
restablir l’equilibri econòmic del contracte. I en data 16.06.2004 es va formalitzar l’annex al contracte 
corresponent. 
 
Vist que, en data 20.11.2012 el Ple Municipal en sessió ordinària, va acordar aprovar l’acta de comprovació 
de les obres del dia 17.05.2004, iniciar la fase d’explotació del contracte de la concessió d’obra pública, 
amb efectes del dia 18.05.2004, per un termini de vint anys i procedir a la devolució de la fiança de les 
obres. 
 
Vist que, mitjançant instància de data 27.10.2019 amb número de registre d’entrada E/001175 l’empresa 
contractista, va posar en coneixement de l’Ajuntament la finalització del procés de segregació de la branca 
d’activitat dels serveis mediambiental de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA a favor 
de FCC MEDIO AMBIENTE SA, amb efectes del dia 1.10.2019. 
 
Atès que, de conformitat amb l’escriptura de segregació de data 5.09.2019, atorgada davant del Notari de 
l’Il·lustre Col·legi de Madrid, Sr. Celso Méndez Ureña, sota el núm. 5.188 del seu protocol, l’empresa 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA segrega a favor de FCC MEDIO AMBIENTE SA 
la unitat de negoci corresponent als serveis mediambiental, que constitueixen una unitat econòmica 
independent, sense experimentar reducció  de capital i reben a canvi del seu patrimoni segregat les 
accions resultants de l’augment de capital que efectua FCC MEDIO AMBIENTE SA. Igualment estableix 
que FCC MEDIO AMBIENTE SA succeeix a títol universal, en els seus drets, obligacions i relacions 
jurídiques a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA com ha conseqüència de 
la transmissió del seu patrimoni. 
 
Atès que, la inscripció al Registre Mercantil de Madrid es va produir el dia 1.10.2019, moment en que 
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l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA va procedir al traspàs efectiu del 
contracte relatiu a la concessió administrativa d’obra pública, consistent en la construcció i explotació del 
servei públic d’una bàscula per a pesar vehicles (Exp. 6/2003). 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 85 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contracte del Sector Públic (actualment, article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del Sector Públic) en els supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o 
branques d'activitat de les mateixes, continuarà el contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que tingui la solvència exigida a 
l'acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de 
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l'execució del contracte. Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir 
l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari. 
 
Vist que, en l’escrit presentat per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, es 
fa constar que FCC MEDIO AMBIENTE SA compleix amb els requisits de solvència econòmica i tècnica 
previstos en els plecs de condicions. 
 
Atès que la competència correspon al Ple Municipal, de conformitat amb el que disposa la disposició 
addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic. 
 
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.- Donar-se per assabentat aquest Ajuntament d’Igualada, de la segregació de la branca d’activitat 
dels serveis mediambiental de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA a favor de FCC 
MEDIO AMBIENTE SA, amb efectes 1.10.2019 amb les advertències legals següents: 
 
- FCC MEDIO AMBIENTE SA queda subrogada en els drets i obligacions contrets per l’empresa FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA en el contracte relatiu a la concessió administrativa d’obra 
pública, consistent en la construcció i explotació del servei públic d’una bàscula per a pesar vehicles (Exp. 
6/2003). 
  
- L’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA afirma que FCC MEDIO AMBIENTE 
SA compleix amb els requisits de solvència previstos en els plecs de condicions i es responsabilitza 
solidàriament amb FCC MEDIO AMBIENTE SA de l'execució del contracte. En el cas que FCC MEDIO 
AMBIENTE SA no reunís les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari. 
 
Segon.- Requerir, a FCC MEDIO AMBIENTE SA, que dins dels quinze dies hàbils a comptar de l’endemà 
de la data de notificació d’aquest requeriment, dipositi la garantia pel que fa a l’explotació del servei públic 
d’una bàscula per a pesar vehicles (Exp. 6/2003) per un import de 15.000 euros. Una vegada efectuats el 
dipòsits, seran retornades les fiances que havia dipositat l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA. 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tota els documents que siguin necessaris per a l’execució 
d’aquest acord. 
 
Quart.- Notificar-ho als interessats als efectes corresponents. 
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5. HISENDA  

 
5.1 MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA 
BÀSCULA PÚBLICA 

 
El títol II 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  regula de forma exhaustiva els recursos dels municipis i, en cada cas 
determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu establiment, ordenació i supressió, per determinació 
de les quotes tributàries i també per a l'aprovació i modificació de les corresponents ordenances de tributs i 
preus públics, en els termes que s'hi concreten. 
 
Vist la instància presentada, en data 31 de desembre de 2019,  pel Sr. Martín Juanola i Cárceles, en nom i 
representació de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  referent a l’aprovació de les 
tarifes pel pesatge de vehicles aplicables a partir de 1 de gener de 2020, d’acord amb la clàusula 5 del Plec de 
Condicions regidor de la concessió. 
 Per aquest motiu es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents: 
 

Primer.- Aprovar unes noves tarifes de l’ordenança reguladora de la taxa per a la utilització de la bàscula 
pública segons el detall següent: 
 
De 0 a 20.000 kg  ....................................   3,33 €  
de 20.001 a 30.000 kg  ...........................   3,64 €  
Superiors a 30.000 kg  ............................  8,15 €  
camions amb remolc ...............................   8,52 €  
camions amb tràiler..................................   8,52 €  
 

Segon.- Aprovar el text de l’ordenança modificada que s'adjunta en aquesta proposta. 
 
Tercer.- Sotmetre l’acord de modificació de l’ordenança fiscal  juntament amb tot l’expedient a un tràmit 
d’informació pública durant un termini de 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última publicació de 
l’Edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de gran difusió de la província i al Tauler 
d’anuncis de la Corporació, per l’examen de l’expedient a l’àrea de Rendes i Exaccions de l’Ajuntament 
d’Igualada i la formulació de reclamacions, al·legacions i suggerències. Es el supòsit que es presentin, 
aquestes hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple. En cas contrari, l’acord d’aprovació provisional i la 
resta de l’expedient esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
Quart.- En el cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província l'acord 
definitiu i les modificacions de les ordenances fiscals municipals aprovades definitivament. 
 

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

5.2 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DE LA 
FUNDACIÓ PRIVADA AURIA, PER LES OBRES DE REFORMA A L’EDIFICI DEL TALLER 

 
Vista la sol·licitud  presentada per la Fundació Privada Àuria, en la que demanen la bonificació de l’ICIO 
per la llicència d’obres Exp. 2404/6076/2018, corresponents a les obres d’obertura de finestres al pati 
interior de l’edifici del Taller; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .5 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions instal·lacions i obres, que gaudiran d’una bonificació del 95 per 100 les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta 
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declaració. 
 
Vist l’informe de l’alcalde, de data 15 de novembre de 2019, on exposa que es tracta d’una obres d’interès i 
utilitat social per la Ciutat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada per la Fundació Privada Àuria, referent a la bonificació de 
l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per la llicència d’obres Exp. 2404/6076/2018, de 
conformitat amb els motius assenyalats en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres 
corresponent a l’execució de les obres d’obertura de finestres al pati interior de l’edifici del Taller, ubicat al 
Carrer Pere Bosch i Soldevila, 18, per un import total de 86,84 € per tractar-se d’unes obres d’interès i 
utilitat social per la ciutat. 
 
Tercer.- Aprovar la nova liquidació de l’impost sobre construccions corresponent per import de 4,57 €. 
 
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals. 
 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
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