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PLE ORDINARI 
 27 DE JULIOL DE 2021 

 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS: 
 

- ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 08.06.21 (SINDICATURA DE GREUGES)  

- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 08.06.21 
- ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 08.06.21 
- ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 02.07.21 
 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  
 

DESPATX D’OFICI 

 
3. DECRETS A DONAR COMPTE  

 
3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE 27.05.2021 DE CONTRACTACIÓN AMB CARÀCTER URGENT 
DE TRES COORDINADORS/RES CASAL ESTIU    
 

“Vist que la Cap de Servei d’Infància i Habitatge ha presentat una proposta en la qual exposa que: 

“Vist que el Departament d’Infància, organitza el projecte d’Estiuet 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. 

0. Treballar  i coordinar-se amb el Departament d’Infància i la directora del projecte en les     diferents 
fases de lleure educatiu  

1. Gestió del material necessari per dur a terme les activitats 
2. Vetllar pel bon funcionament del projecte 
3. Gestionar  les diferents necessitats del personal 
4. Dur a terme valoracions i coordinacions setmanals amb l’equip de treball 
5. Elaborar la memòria final 
6. Comunicar-se amb les famílies dels participants dels Casals 
7. Totes aquelles relacionades i similars que se li assignin per part de l’Ajuntament. 

 
Cal gestionar la contractació de cinc persones amb aquesta categoria, ja que, actualment, en la plantilla 
no es disposa de suficient/personal amb aquest perfil professional específic. 
 
Cal tenir en compte, doncs, que es tracta 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 temporal es proposa respectant els preceptes de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021; 
 
Una vegada esgotada la llista de persones que es van presentar a les proves dels dies 25, 26 i 27 
d’octubre 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 coordinador/a de lleure, es convoca una nova 
selecció d’urgència a través del Servei d’Orientació Professional Ignova Ocupació (Departament de 
Dinamització Econòmica) que es dur a terme el dia 7 de maig de 2021 quedant seleccionades les 
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següents persones: 
 

- Stefania Arteaga Gudiño  
- Mireia Fernández Rodríguez 

- Marina Tirado Díaz 

- Gerard Vela Gascón 

- Alberto Campos Orellana 

 
D’aquestes persones, dues ja es van incorporar el passat 17 de maig i les altres tenen disponibilitat 
immediata per incorporar-se a les places restants que requereixen incorporació segons les tasques 
previstes de suport al departament en la preparació dels casals d’estiu.” 
 
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 d’Hisenda, Coordinació i 
Règim Intern, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 25 de novembre de 2020. 
 
RESOLC:  
 
Primer.- Contractar a la Sra. Mireia Fernández Rodríguez, a la Sra. Marina Tirado Díaz i al Sr. Gerard 
Vela Gascón, amb la categoria de coordinador/a de Casal d’Estiu, mitjançant contracte per obra o servei 
determinat per dur a terme el projecte l’Estiuet, amb jornada completa, adaptada a les necessitats del 
servei i una retribució mensual bruta de 1.540,10€, incloent la part proporcional de vacances i pagues 
extraordinàries, de l’1 de juny del 2021 al 6 d’agost de 2021. 

 
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a 
les següents partides: 20003-33421-13100. 
 
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.” 
 
 
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE 01.06.2021 DE CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER URGENT 
D'UN PEÓ CEMENTIRI    

 
 “Atès que el  Cap de Servei de Serveis Municipals i Obres ha presentat una proposta en la qual exposa 
que és necessari dotar de personal la plaça vacant de peó cementiri amb codi SMO.67 a la Relació de 
Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Igualada ja que “[...] és imprescindible  donar cobertura al servei de 
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manteniment i sepultura als cementiris municipals [...]” 
 
Atès que l’informe també exposa que aquest lloc de treball ha d’estar sotmès al règim de jornada amb 
disponibilitat i treball en festius regulat a l’art. 31 del conveni col·lectiu per al personal laboral de 
l’Ajuntament d’Igualada en el mateix règim que el personal adscrit als cementiris municipals. 
 
Atès que no es disposa a la plantilla de suficient personal per a poder cobrir aquestes necessitats motiu pel 
qual cal recórrer a la contractació externa.  
 
Atès que els dies 26, 27, 28 de maig i 1 de juny de 2015 es va gestionar la selecció d’una borsa de treball 
destinada a donar cobertura a les places vacants i/o necessitats de personal laboral temporal a 
l’Ajuntament d’Igualada amb la categoria de peó d’obres, Borsa que es va prorrogar per Decret de data 
23.10.2017 i que actualment encara és vigent. 
 
Atès que el personal que forma part d’aquesta Borsa no ha respòs a la oferta traslladada des del servei de 
Recursos Humans de l’Ajuntament d’Igualada per tal de donar cobertura a aquesta plaça i, atès que la 
necessitat de donar cobertura a aquest lloc de treball és urgent i no es disposa de temps suficient per 
gestionar un procés de selecció amb els terminis establerts a l’administració pública cal recórrer a la 
contractació per urgència fins a la elaboració d’una nova Borsa de treball per donar cobertura a aquest lloc 
o fins l’amortització de la plaça si s’escau. 
 
Atès que el personal de la Borsa ha declinat l’oferta laboral, s'ha optat per escollir personal que ja hagués 
desenvolupat tasques similars de manera satisfactòria a l'Ajuntament d'Igualada en altre períodes. Amb 
aquest criteris s'ha escollit al Sr. Francisco Núñez Ruiz, que respon al perfil i categoria laboral requerits i 
ha treballat en altre ocasions als serveis municipals amb la categoria de peó paleta i al cementiri municipal. 
El Sr. Núñez havia estat seleccionat prèviament en una contractació d'urgència per una plaça de peó a 
través del Servei Local d'Ocupació. 
 
Atès que es tracta d'un cas excepcional i que cal cobrir de manera urgent i inajornable per a garantir la 
prestació del servei fins la seva cobertura per una Borsa de treball o altres sistemes legalment establerts a 
l’administració, la contractació es fa amb caràcter interí i temporal i es proposa respectant els preceptes de 
l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2021. 
 
Atès 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. 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 el que determina l’art. 94 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals (RPSEL) i l’art. 291 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 en relació a la contractació per 
màxima urgència.  
 
Atès que d’acord amb l’art. 55 f) del RPSEL i l’art.21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local la competència correspon a l’alcalde; 
 
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada d’Hisenda, Coordinació i 
Règim Intern, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 25 de novembre de 2020. 
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R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar al Sr. Franicsco Nuñez Ruiz amb la categoria de Peó cementiri, mitjançant un 
contracte per interinitat,  del 14 de juny de 2021 fins la cobertura de la plaça per selecció d’una nova Borsa 
de treball o altra procediment legalment establert o l’amortització de la mateixa, amb jornada completa, 
distribuïda segons les necessitats del servei i una retribució mensual bruta de 1.239,10€ (sou base de 
760,06€ i plus complementari de 479,04€). 
 
Segon.- Assignar un plus transitori mensual brut de disponibilitat de 47,74€ més un plus mensual brut 
festiu de 95,96€ mentre efectivament desenvolupi la jornada amb el règim de disponibilitat i festius 
establert per al personal del cementiris municipals. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a 
les partides 40002-16400 del pressupost general de la corporació. 
 
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 DEL 08.06.2021 DE LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER 
URGENT D'UNA TÈCNICA COORDINADORA    

 
“Vist que la  Cap del Servei de Dinamització Econòmica ha presentat una proposta en la qual exposa que: 
 
“D’acord amb el Decret llei 49/2020, d’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria 
d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el 
mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 
21/2020, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament d’Igualada per 
executar el projecte de Mesures urgents d’ocupació pel tancament perimetral, adreçat als quatre municipis 
afectats pel tancament perimetral de la Conca d’Òdena: Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova 
del Camí i Òdena. 
 
Aquest projecte, el lidera l’Ajuntament d’Igualada, inclou el desenvolupament d’una sèrie d’accions 
centrades tant en el foment de l’ocupació com en la millora del teixit productiu local i contempla 
necessàriament la figura d’un/a tècnic/a coordinador/a del projecte. 
 
Les funcions que haurà de desenvolupar, sota la supervisió de direcció de l’Àrea d’Ocupació i del Servei 
de Dinamització Econòmica, són: 
 
- Planificar i organitzar l’execució del projecte per tal d’assolir els seus objectius, així com el 
compliment de la normativa de referència. 
- Establir estratègies de seguiment del projecte amb l’objectiu de vetllar pel seu correcte 
funcionament.  
- Dotar d’integralitat les diferents actuacions del projecte per tal que es complementin en la seva 
execució. 
- Definir mecanismes de coordinació entre les diferents entitats beneficiàries del programa, així com 
amb les empreses participants. 
- Supervisar i coordinar l’equip tècnic del projecte. 
- Preveure mecanismes d’avaluació del projecte sota criteris de qualitat. 
- Gestionar el seguiment del programa amb l’equip tècnic del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
i assegurar-se que s’incorpori la informació requerida en els sistemes de seguiment previstos per cada 
actuació. 
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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 de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 
30 de desembre, de Pressuspostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.  
 
Aquest contracte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y 
Economia Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de línia de subvenció extraordinària i 
urgent: Mesures Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 
49/2020, d'1 de desembre. 
 

La subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya exigeix que s’executi d’immediat el projecte i es 
desenvolupi dins dels terminis establerts. Vist que l’Ajuntament d’Igualada no disposa de personal amb 
aquest perfil professional amb disponibilitat a la plantilla i donada la urgència en la contractació per poder 
desenvolupar i finalitzar el projecte dins d’aquests terminis no s’ha pogut optar pel procediment de selecció 
legalment establert i s’ha procedit a un procés de selecció amb caràcter urgent. 
 
Malgrat tot, a efectes de disposar d’algun element objectiu a l’hora de determinar el/la treballadora per 
aquesta oferta laboral, s'ha realitzar un procés a través de la gestió d’oferta des del Servei d’Orientació 
Professional de l'Ajuntament d'Igualada. El dia 27/5/2021 s’ha fet una selecció entre personal amb el 
requisit necessari per aquest lloc de treball a contractar i d’entre les persones candidates presentades i el 
nivell d’expertesa tècnica vinculada al lloc de treball indicat, ha resultat seleccionada la Sra. Rebeca Álamo 
Lechuga.” 
 
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 2720/1998 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 d’Hisenda, Coordinació i 
Règim Intern, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 25 de novembre de 2020. 
 
R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar a la Sra. Rebeca Álamo Lechuga amb la categoria de Tècnica coordinadora del 
projecte Mesures Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (MUTP), mitjançant contracte per obra o 
servei determinat, del 3 de juny de 2021 al 28 de juliol de 2022, amb jornada completa distribuïda de 
dilluns a divendres i una retribució mensual bruta de 2.316,23€. 
 
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a 
les partides 50001-24101 del pressupost general de la corporació. 
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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 09.06.2021 DE LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER 
URGENT D'UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA    

  
 “Vist que el Cap de Servei de Recursos Humans ha presentat una proposta,  en la qual exposa que:  

 

“La Diputació de Barcelona, en el marc del “Pla de reactivació de l'Ocupació per al 2021” 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 o fer 
front a increments d'activitats que per manca de disponibilitat econòmica no es podrien desenvolupar.  
 
El Servei de mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada està posant en marxa el Pla de mobilitat sostenible i 
iniciarà en breu la implantació del pla de seguretat viària. Per altra banda, cal afrontar en els propers 
mesos la revisió del sistema de control i concessió de llicències dels taxistes de la ciutat i la revisió de les 
places de mobilitat reduïda, amb la necessitat d’inventariar-les i establir un sistema de control. Aquestes 
tasques han generat un excés de feina en l’àmbit administratiu que cal cobrir per poder donar viabilitat al 
servei. Per aquest motiu, i d'acord amb el que preveu el Pla de reactivació de l'Ocupació per al 2021 de la 
Diputació de Barcelona de suport a l’ocupació local amb la contractació de persones aturades, es posa en 
marxa un Pla d'Ocupació que pretén donar resposta a aquest excés de tasques. 
   
Així doncs, per donar cobertura a aquesta necessitat, i entenent que es tracta d'un cas excepcional per 
donar cobertura a un servei inajornable que cal cobrir de manera urgent per garantir la seva prestació i 
contribuir alhora a la generació d'ocupació, cal acollir-se a la contractació externa temporal respectant així 
els preceptes de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2021. 
 
La subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona permet afrontar la contractació de personal per 
desenvolupar aquest excés de tasques a través de plans d'ocupació amb el requisit d'estar en situació 
d'atur. Els terminis de justificació de la subvenció i el moment actual en què s'ha de desenvolupar la tasca, 
que no admet demora, no permeten afrontar la contractació amb un procés de selecció ordinari a 
l'administració pública ja que aniria més enllà dels terminis de justificació i de la tasca a desenvolupar. Per 
aquest motiu cal recórrer a la contractació per urgència.   

 
Atès que no es disposa a la plantilla personal amb disponibilitat per desenvolupar aquestes tasques i que 
no hi ha temps, pels motius abans exposats, per realitzar un procediment amb els terminis que estableix la 
legislació vigent, s’ha optat per la contractació per urgència a través del Servei d’Ocupació Local de 
l’Ajuntament d’Igualada. S'ha escollit la candidata que va quedar en primer lloc en la selecció que es va 
realitzar el passat 28 de maig de 2021 atenent al currículum i les competències dels/les aspirants, d’entre 
els candidats proposats per aquest servei, havent resultat seleccionada, la Sra. Maite Riba Sans.” 
 

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. 3 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 

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            7 

eventuals per circumstàncies de la producció; 

 

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 d’Hisenda, Coordinació i 
Règim Intern, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 25 de novembre de 2020; 
 
R E S O L C: 

 

Primer.- Contractar a la Sra. Maite Riba Sans amb la categoria d’auxiliar administrativa, mitjançant un 
contracte eventual per acumulació de tasques, amb jornada completa, distribuïda segons les necessitats 
del servei, preferentment en horari de matí, del 8 de juny de 2021 al 7 de desembre de 2021, amb una 
retribució mensual bruta de 1.566,38€. 
 
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada amb càrrec a la partida 
pressupostària 50001-24113. 

 
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.” 

 
3.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 29.06.2021 DE LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER 
URGENT DE 13 PEONS PLA D'OCUPACIÓ    

 
 “Vist que el Cap del Servei dels Serveis Municipals i Obres – Entorn Urbà, ha presentat una proposta, en 
la qual exposa i proposa el següent: 
 
“La Contractació de personal d’oficis per portar a terme el Programa MUTP regulat per la RESOLUCIÓ  la 
Resolució TSF/3457/2020, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 
2021 per a la presentació de sol·licituds de les subvencions previstes al Decret llei 49/2020, d'1 de 
desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per 
fer front a les conseqüències de l'afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris 
de Catalunya (SOC – PERIMETRALS) (ref. BDNS 542320), expedient SOC058/21/000009. Aprovat per 
Resolució de 28/05/2021 de la Directora del SOC.  
 
L’objectiu global del projecte és el de diverses actuacions d’interès públic i social que aportaran millores en 
l’espai públic d’ús per a la ciutadania. Les intervencions previstes estan encaminades a rehabilitar, 
condicionar o millorar determinats espais verds de diferents districtes de la ciutat, a la reparació 
d’instal·lacions i edificis municipals i a la millora d’ús, funcionalitat i accessibilitat de diferents espais 
públics, entre altres, amb tasques a desenvolupar pròpies del ram de la jardineria, l’obra, la manyeria, la 
lampisteria i la pintura. 
  
Que la selecció dels treballadors/ores esmentats en el punt anterior, s’ha dut a terme pel Servei Local 
d’Ocupació: 
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- Oferta 309273: 5 llocs de treball de peó de jardineria 
- Oferta 309277: 1 lloc de treball de pintor 
- Oferta 309276: 1 lloc de treball de manyà 
- Oferta 309274: 1 lloc de treball d’electricista 
- Oferta 309268: 4 llocs de treball de peó d’obra 
- Oferta 309271: 1 lloc de treball de peó d’obra” 
 

Que, tenint en compte el resultat de la selecció esmentada en el punt anterior, es proposa  la contractació, 
amb jornada completa de les persones  que s’especifiquen en la part resolutiva, amb la categoria i 
períodes corresponents. 
 
Vist que l'informe de la intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa 
derivada de les esmentades contractacions; 
 
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 que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada d’Hisenda, Coordinació i 
Règim Intern, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 25 de novembre de 2020. 
 
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 d’Hisenda, Coordinació i 
Règim Intern, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 25 de novembre de 2020. 
 
R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar a les persones que es detallen tot seguit amb la categoria que s’indica, per dur a terme  
el Programa MUTP (mesures urgents tancament perimetral), regulat per la Resolució TSF/3457/2020, de 
27 de desembre, expedient SOC058/21/000009, de l’1 de juliol de 2021 al 31 de març de 2022, amb 
jornada completa, distribuïda segons les necessitats del servei  i una retribució de 1.702,89€ bruts 
mensuals inclosa la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries: 
 
OCUPACIÓ  OFERTA NOM I COGNOMS 

Peó jardineria 309273  BARRAL PARCERISAS, JOAN CARLES 

Peó jardineria 309273  CAPARRÓS PÉREZ, VERÒNICA 

Peó jardineria 309273  ESTRADA DEL SACRAMENTO, MARIA MERCEDES 

Peó jardineria 309273  RIBERA BONASTRE, ROGER 

Peó jardineria 309273  SAEZ CERVERA, JOSEFA 

Peó pintor 309277  CASTRO JÉREZ, FRANCISCO 

Peó manyà  309276  VÉLEZ PRIETO, ANTONIO 

Lampista  309274  LOPEZ VARGAS, ALEJANDRO 

Peó paleta  309268  RETAMAR PRINCEP, ABNER 

Peó paleta  309268  RIBERA MARSÀ, IBAN 
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Peó paleta  309268  ENNAOU, SAID 

Peó paleta  309268  TELLO JIMENEZ, MANUELA 

Peó paleta  309271  ENRIQUEZ VIVANCOS, DÍDAC 

 
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a 
les partides 50001-24109 del pressupost de la corporació. 
 
Tercer.- Comunicar la contractació  esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es 
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.” 
 
 
3.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 02.07.2021 DE LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER 
URGENT D'UNA AUXILIAR DE MUSEU    

 
“Vist que la Directora del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia ha presentat una proposta en 
la qual exposa que el treballador que ocupa la plaça amb codi MU.7 a la relació de Llocs de treball de 
l’Ajuntament d’Igualada, amb la categoria d’Auxiliar de museu ha causat baixa per incapacitat temporal 
amb un període que es preveu de llarga durada.  
 
Vist que la gestió de l’equipament requereix de la seva substitució immediata per a poder fer front a la 
prestació del servei, tan pel que fa a la gestió dels manteniments de les instal·lacions del Museu, com a 
l’atenció al públic i les visites guiades que es programen en l’agenda diària i que formen part de la 
prestació vital del servei, és imprescindible substituir aquest lloc de treball fins a la reincorporació del titular 
de la plaça, motiu pel qual cal recórrer a la contractació externa d’un Auxiliar de museu. 
  
Vist que es tracta d’una contractació excepcional i per motius inajornables, aquesta es fa respectant els 
preceptes de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2021. 
 
Vist que la baixa de la persona que ha de ser substituïda ha estat sobrevinguda, i atès que la seva 
substitució ha de ser immediata per a poder garantir la prestació del servei i que no hi ha temps de 
formalitzar un procés de selecció amb els terminis establerts a l’administració pública, cal recórrer a la 
contractació per urgència. 
 
Vist que per a la escollir el/la substitut/a s'ha optat per realitzar una selecció a través del Servei d’Ocupació 
Local de l’Ajuntament d’Igualada i que dels candidats preseleccionats, i en atenció al seu currículum i 
entrevista personal duta a terme el dia 28 de juny de 2021 s’ha optat per contractar la Sra. Olga Gabarró 
Parra. 
 
Vist que l’informe també exposa que aquest servei requereix de disponibilitat i treball en festius alterns i 
que d’acord amb el que estableix el conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament d’Igualada cal 
assignar les plusos transitoris per disponibilitat i festiu en el mateix règim que venia desenvolupant la 
persona a substituir i que s’especifiquen a la part resolutiva, mentre les condicions de treball així ho 
requereixin. 
 
Vist que hi ha informe favorable d'intervenció en relació a l'existència de consignació per atendre la 
despesa derivada de les contractacions esmentades; 
 
Vist 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; 
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Vist el que determina l’art. 94 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals (RPSEL) i l’art. 291 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 en relació a la contractació per màxima 
urgència.  
 
Vist que d’acord amb l’art. 55 f) del RPSEL i l’art.21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local la competència correspon a l’alcalde; 
 
Vist que tanmateix l’adopció de l’acord és competència de la Regidora delegada d’Hisenda, Coordinació i 
Règim Intern, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 25 de novembre de 2020. 
 
R E S O L C: 
 
Primer.- Contractar a la Sra. Olga Gabarró Parra amb la categoria d’auxiliar de museu, mitjançant un 
contracte per interinitat,  de l’1 de juliol de 2021 fins la reincorporació del titular de la plaça per finalització 
de l’incapacitat temporal, amb jornada completa, distribuïda segons les necessitats del servei i una 
retribució mensual bruta de 1.395,06€ (sou base de 650,74€ i plus complementari de 744,32€). 
 
Segon.- Assignar un plus transitori mensual brut de disponibilitat de 79,52€ més un plus mensual brut 
festiu de 71,59 € mentre efectivament desenvolupi la jornada amb el règim de disponibilitat i festius 
establert. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a 
les partides 20001-33300 del pressupost general de la corporació. 
 
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.” 
 
 

PART RESOLUTIVA 

 
4. DECRETS A RATIFICAR 

 
4.1 RATIFICAR DECRET DE DATA 09/07/2021 EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUDE DE RENOVACIÓ DE 
LA  DECLARACIÓ DEL MUNICIPI D’IGUALADA COM A ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS 

 

Mitjançant escrit de data 7 de maig de 2021, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va fer avinent a aquest 
ens local que, d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de 
mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, la 
declaració d’Igualada com a àrea amb mercat d’habitatge tens deixarà de tenir efectes el dia 22 de 
setembre d’enguany, llevat que l’òrgan competent de l’Ajuntament d’Igualada manifesti la voluntat de 
renovar la declaració en aquest sentit. Per aquest motiu, afegeix que, d’estar interessat en la formalització 
d’una nova declaració i per tal donar compliment als tràmits exigits per l’article 3 del text legal esmentat, cal 
comunicar-ho en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquest escrit, junt amb un 
informe justificatiu i la proposta d’actuacions previstes per a incrementar l’oferta de lloguer, especialment el 
protegit. 
 
Per elaborar els documents sol·licitats es va sol·licitar, dins del termini conferit, una pròrroga a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. Aquesta darrera, mitjançant escrit de data 5 de juliol de 2021, ha requerit a 
aquest ens local que a fi de poder tramitar el procediment per a la declaració d’àrea amb mercat 
d’habitatge tens, ha de fer arribar dins del termini de cinc dies hàbils, l’informe preceptiu indicat més 
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amunt; termini que fineix el 12 de juliol d’enguany. 
 
Vist que s’ha redactat la memòria i informe justificatiu dels motius que aconsellen formular-la, de les 
circumstàncies que la justifiquen i dels fets que n'acrediten la conveniència, així com dels motius que en 
justifiquen la durada concreta; i, la proposta d’actuacions previstes per l’Ajuntament per a incrementar 
l’oferta de lloguer, especialment del protegit, de conformitat amb el que disposa la Llei 11/2020, de 18 de 
setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament 
d’habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la 
protecció del dret a l’habitatge. 

 
Atès que, de conformitat amb el que disposa la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges i de modificació de la Llei 
18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge,  l'objecte 
d'aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge en 
què concorrin les circumstàncies següents: a) que l'habitatge arrendat sigui destinat a residència 
permanent de l'arrendatari; i, b) que l'habitatge arrendat estigui situat en una àrea que hagi estat declarada 
àrea amb mercat d'habitatge tens. 
 
Atès l’article 3.4 de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, la iniciativa per a efectuar la declaració d'una àrea 
amb mercat d'habitatge tens pot partir del municipi o municipis afectats o dels ens locals supramunicipals 
en què es trobin integrats, per mitjà d'un acord del ple de la corporació corresponent. Això no obstant, atès 
el  termini atorgat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que fineix el dia 12 de juliol de 2021 i que 
abans d’aquesta data no està prevista la celebració de cap Ple, es considera procedent aplicar l’article 
l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, respecte a l'exercici 
d'accions per l'alcalde, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple. En aquest cas, es donarà 
compte  al Ple en la primera sessió que es dugui a terme per a la seva ratificació; 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Manifestar al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la voluntat de 
l’Ajuntament d’Igualada de renovar la declaració del municipi d’Igualada com a àrea amb mercat 
d’habitatge tens. I, a aquest efecte, acompanyar la memòria-informe justificatiu dels motius que aconsellen 
formular-la, de les circumstàncies que la justifiquen i dels fets que n'acrediten la conveniència, així com 
dels motius que en justifiquen la durada concreta; i, la proposta d’actuacions previstes per l’Ajuntament per 
a incrementar l’oferta de lloguer, especialment del protegit. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i al departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte d'aquest decret al Ple, per a la seva ratificació, en la propera sessió plenària que 
dugui a terme. 
 
 
5. INTERIOR 

 
CALENDARI FESTES LOCALS ANY 2022 

 
Vist l’escrit del Director dels Serveis Territorials de Treball de Barcelona i del Director General de Relacions 
Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral mitjançant el qual sol·liciten que per part d’aquest 
Ajuntament es proposin les dues festes de caràcter local per a 2022;  
 
Atès que la competència per resoldre aquest acord correspon al Ple,  es proposa l’adopció de l’acord següent: 
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Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, les festes de caràcter 
local per a 2022, en les dates següents: 
 
            Dia 19 d’abril de 2022, festivitat del Sant Crist d’Igualada 
            Dia 29 d’agost de 2022, dia de la Festa Major 
Segon-  Notificar-ho a les parts interessades. 
 

 
5.2 DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SEGREGACIÓ I TRANSMISSIÓ 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 DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DOMICILIARIS (REBUIG, VIDRE, FORM, PAPER I 
CARTRÓ I ENVASOS), NETEJA VIÀRIA I REG DEL MUNICIPO D’IGUALADA, RECOLLIDA DE 
RESIDUS AL POLÍGON INDUSTRIAL I RECOLLIDA SEGREGADA DEL CARTRÓ COMERCIAL, 
TRANSPORT DELS RESIDUS A LES PLANTES CORRESPONENTS, GESTIÓ DE LA PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA, GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA FIXA I MÒBIL I GESTIÓ DE L’OFICINA TÈCNICA I 
ATENCIÓ AL CIUTADÀ (EXP 24/2010) 

 
Vist l’expedient núm. 24/2010, relatiu a la contractació per a la selecció del soci privat en ordre a la constitució 
d’una societat d’economia mixta destinada a la gestió del servei de recollida selectiva de residus domiciliaris 
(rebuig, vidre, form, paper i cartró i envasos), neteja viària i reg del municipi d’Igualada, recollida de residus al 
polígon industrial i recollida segregada del cartró comercial, transport dels residus a les plantes corresponents, 
gestió de la planta de transferència, gestió de la deixalleria fixa i mòbil i gestió de l’oficina tècnica i atenció al 
ciutadà. Contracte adjudicat a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA i 
formalitzat el dia 10.12.2010. Posteriorment, de conformitat amb els requeriments contractuals, es constitueix 
la societat mercantil, Societat Municipal Mediambiental d’Igualada SL, la qual inicia la prestació del servei, el 
dia 1.01.2011. 
 
Vist que, mitjançant instància de data 27.08.2020 amb número de registre d’entrada 23.178 l’empresa 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, 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, incloent la seva 
participació en la Societat Municipal Mediambiental d’Igualada SL, 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 
l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA va procedir al traspàs efectiu del 
contracte relatiu a la gestió del servei de recollida selectiva de residus domiciliaris (rebuig, vidre, form, paper i 
cartró i envasos), neteja viària i reg del municipi d’Igualada, recollida de residus al polígon industrial i recollida 
segregada del cartró comercial, transport dels residus a les plantes corresponents, gestió de la planta de 
transferència, gestió de la deixalleria fixa i mòbil i gestió de l’oficina tècnica i atenció al ciutadà (Exp. 24/2010). 
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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 i transmissió 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, incloent la seva participació en la Societat Municipal 
Mediambiental d’Igualada SL, en el contracte relatiu a la gestió del servei de recollida selectiva de residus 
domiciliaris (rebuig, vidre, form, paper i cartró i envasos), neteja viària i reg del municipi d’Igualada, recollida de 
residus al polígon industrial i recollida segregada del cartró comercial, transport dels residus a les plantes 
corresponents, gestió de la planta de transferència, gestió de la deixalleria fixa i mòbil i gestió de l’oficina 
tècnica i atenció al ciutadà (Exp. 24/2010). 
  
- 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 al contracte relatiu a la gestió 
del servei de recollida selectiva de residus domiciliaris (rebuig, vidre, form, paper i cartró i envasos), neteja 
viària i reg del municipi d’Igualada, recollida de residus al polígon industrial i recollida segregada del cartró 
comercial, transport dels residus a les plantes corresponents, gestió de la planta de transferència, gestió de la 
deixalleria fixa i mòbil i gestió de l’oficina tècnica i atenció al ciutadà (Exp. 24/2010) per un import de 
207.059,42 euros. Una vegada efectuat el dipòsit, serà retornada la fiança 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. 
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Quart.- Notificar-ho als interessats als efectes corresponents. 
 
 
6. QUALITAT URBANA 

 
6.1 APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT 
D'IGUALADA PER A L'IMPULS DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL CAMPUS CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

 
El Ple Municipal en sessió ordinària duta a terme el dia 27 d'abril de 2021 va aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada per l’impuls del projecte per a la 
construcció del Campus de Ciències de la Salut, a la ciutat d’Igualada, d’acord amb la proposta tramesa 
per la Diputació. 
 
Posteriorment,  mitjançant escrit rebut el 21 de juny de 2021, la Presidència de la Diputació de Barcelona 
comunica a aquest ens local que, en data 16 de juny ha dictat un decret amb número de registre 6439 
sobre "Aprovar l'atorgament d'una subvenció directa i formalització de l'ajut mitjançant el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada per l'actuació "Impuls del Projecte 
per a la construcció del Campus Ciències de la Salut", en desenvolupament del dictamen de la Junta de 
Govern núm. 266 de 25 de juny de 2020 de ratificació de l'aprovació de la declaració d'intencions per al 
desenvolupament del Pla de reactivació econòmica de la Conca d'Òdena". 
 
Vist que el text íntegre aprovat per la Diputació difereix sensiblement amb l’aprovat per aquest ens local. 
En particular, s’ajusten els terminis màxims d’execució per a l’any 2021 i 2022 que passen del 30 de 
novembre de 2022, recollits a la clàusula tercera, al 31 de desembre de 2021 i al 31 de desembre de 2022, 
respectivament. 
  
En conseqüència amb la periodificació anterior, s’adequa el termini d’execució de l’actuació previst a la 
clàusula quarta de manera que l’execució de les actuacions es durà a terme per part de l’Ajuntament 
d’Igualada en el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022, en lloc del  30 
de novembre de 2022, inicialment aprovat. 
 
També s’ajusta el termini de justificació previst a l’apartat 2 de la clàusula sisena, en el sentit que el termini 
de justificació de l’anualitat 2021 va de l’1 de gener de 2022 al 30 de març de 2022 en lloc del previst 
inicialment que finalitzava el 30 de novembre de 2022.  
 
Finalment, es modifica l’apartat 3.3.c) de la clàusula sisena en el sentit que la certificació acreditativa per 
justificar la subvenció recollirà “el percentatge d’imputació de la despesa, que a criteri de l’Ajuntament, 
correspongui aplicar del total de certificacions als diferents agents finançadors”, en lloc del redactat aprovat 
inicialment segons el qual el “percentatge d’imputació de despesa, respecte a la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona, per al cas que, d’acord amb l’estructura de finançament, hi hagi varies fonts de 
finançament en l’actuació objecte d’actuació.” 
 
Vista la procedència, per les raons exposades d’aprovar novament el text del conveni.  
 
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. 
 
Atès els articles  47 a 53 de la Llei 40/ 2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació als 
convenis  que subscriguin, entre d’altres, les entitats locals; i  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 
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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 la resolució següent: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada per 
l’impuls del projecte per a la construcció del Campus de Ciències de la Salut, a la ciutat d’Igualada, que 
substitueix el redactat aprovat en la sessió plenària de 27 d’abril d’enguany, el qual resta sense efecte. 
 
Segon.  Una vegada signat, el conveni es publicarà al Registre de Convenis de la Generalitat de 
Catalunya i al Portal de Govern Obert i Transparència de l’Ajuntament d’Igualada, així com l’edicte 
corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
 
6.2 APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA 
COL·LOCACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’APROFITAMENT  DE L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN 
IMMOBLES D’ÚS RESIDENCIAL. 

 
L'energia solar fotovoltaica proporciona una sèrie d'avantatges competitius, mediambientals i d'estalvi 
energètic a les instal·lacions que la fan destacar davant d'altres fonts energètiques, especialment les 
impulsades per combustibles fòssils. L'energia solar fotovoltaica està catalogada com a energia verda i 
neta, és a dir, no genera contaminació ni emissió de gasos d'efecte hivernacle. D’altra banda, és  una font 
d’energia inesgotable. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Igualada, sensible a la necessitat d’impulsar i fomentar les instal·lacions 
d’energia fotovoltaica per proveir d'energia les llars de la ciutat, ha redactat unes bases per a la concessió 
de subvencions destinades a la col·locació d’instal·lacions d’aprofitament  de l’energia solar fotovoltaica en 
immobles d’ús residencial. 
  
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 per a la concessió de subvencions destinades a la col·locació 
d’instal·lacions d’aprofitament  de l’energia solar fotovoltaica en immobles d’ús residencial. 
 
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 Sostenibilitat, Mobilitat i Promoció de la Ciutat 
(Plaça de l’Ajuntament núm. 1, de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 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. 
 
 
7. ENSENYAMENT 

 
APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’IGUALADA PER A LA CREACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS 
MUNICIPAL EL RUSC 

  
Vist que l’Ajuntament d'Igualada, prèvia tramitació de l’expedient corresponent,  va crear, en el seu dia, el 
servei municipal d’escola bressol, el qual gestiona de forma indirecta; 
 
Vist que l’Ajuntament d’Igualada, en document de data 20 de maig de 2020, va sol·licitar la creació de la 
llar d’infants municipal l’Ateneu, amb 41 places, atès que el centre escolar de la qual depenia passava a 
formar part de la xarxa de centres públics de la Generalitat de Catalunya a partir del curs 2020/2021 però 
no la llar d’infants, la qual estava destinada a desaparèixer;  
 
Vist que el 26 de maig de 2020, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya aprovà el 
projecte de centre presentat per l’Ajuntament d’Igualada i s’indicava que, una vegada es materialitzés i 
comprovés la realització dels requeriments tècnics se signaria el preceptiu conveni per a la creació de 
l’escola bressol municipal; 
 
Vist que, posteriorment, el Ple municipal, en data 30 de juny de 2020, va acordar la denominació d’aquest 
centre com a Escola Bressol municipal El rusc; 
 
Vist que aquest acord juntament amb altres requeriments de tipus tècnic es van fer arribar al Departament 
d’Educació de la Generalitat per poder formalitzar el conveni de creació de l’escola bressol municipal El 
rusc,  
 
Vist que aquest Departament d’Educació ha fet les comprovacions oportunes de l’acompliment de les 
condicions adequades i reglamentàries;  
 
Atès que, segons l’article 73.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació són centres públics aquells la 
titularitat dels quals és una administració pública; 
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Atès que, segons l’article 74.1 de la mateixa norma, la creació de centres públics de titularitat de les 
administracions locals es fa per conveni.;  
 
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, la resolució de l’expedient és competència de l’Alcaldia però es considera 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 entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Igualada per a la creació de l’Escola bressol municipal el Rusc, que compta amb una capacitat per 41 
places escolars, amb efectes del curs 2020/2021, segons determina el propi conveni. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
 
8. ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE 

 
8.1 NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS I SALUT 

 
Vist que el Ple Municipal, en data 13 de març de 2001 va aprovar la creació i el reglament regulador del 
Consell Municipal de Serveis Socials i Salut; 
 
Atès que d’acord amb l’actual article 9 del reglament del Consell Municipal de Serveis Socials i Salut, 
s’estableix que la composició del Plenari serà a més del president i del regidor de serveis socials i salut, 
d’un representant de cada un dels grups municIpals, que no haurà de tenir necessàriament la condició de 
regidor, amb un valor per tot el conjunt dels grups de set vots, i un o una representant de cadascuna de les 
entitats del sector dels serveis socials i la salut que hi vulguin ser presents, més un o una representant de 
cadascuna de les entitats públiques de serveis de l’àmbit dels serveis socials i la salut; 
 
Atès que per cadascun dels grups municipals es va fer el nomenament en el Ple de data 30.07.19; 
 
Atès que, transcorregut el termini de tres anys des del nomenament dels membres representants d’entitats 
i serveis que van ser nomenats pel Ple Municipa, cal fer de nou aquest nomenament; 
 
Vist que per les respectives entitats o serveis, segons correspongui representar, s’ha fet la proposta de 
representant dels membres del Plenari; 
 
Atès també que segons estableix l’article 10 del mateix reglament, els membres representants de les 
entitats i els serveis formaran part del Plenari per un període de tres anys i els representats dels grups 
municipals ho seran per legislatures; 
 
Atès que la competència pel nomenament dels representants correspon al Ple segons el mateix article 10 
dels estatuts; 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Nomenar com a membres del Consell de Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament d’Igualada les 
persones que es relacionen a continuació en representació de les entitats i serveis que consten per un 
període de tres anys: 

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            18 

 
1. AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA. Ester Ibañez Vallbona 
2. ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA. Xavier Cantero Gomez 
3. APINAS. Ana Uroz López. 
4. APLEC. Beneta Vidal Combalia. 
5. AS.AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA I ALTRES SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ CENTRAL. 

Maite Ribera Crusafont. 
6. ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON. Yolanda Cantos Moyano. 
7. ASSOCIACIÓ DE CELÍACS DE L’ ANOIA. Beatriz Riveiro Santos. 
8. ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GHANA. Samuel Augustine. 
9. ASSOCIACIÓ DANY CEREBRAL ADQUIRIT. Arnau Pons Piñas 
10. ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DE L’ANOIA. M Àngels Prat Mir. 
11. ASSOCIACIÓ D’ESCLEROSI MÚLTIPLE COMARCA ANOIA. Jordi Soler Vives. 
12. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER. Menchu Vélez Arroyo. 
13.  ASSOCIACIÓ DIABÈTICS ANOIA. Esther Maldonado Maldonado. 
14. AS. ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER. Êlia Gabarró Rigofas 
15. ASSOCIACIÓ GENT GRAN D’IGUALADA. Enric Senserrich Vives. 
16. ASSOCIACIÓ  MUCOPOLISACARIDOSIS. M. Teresa Martí Garcia 
17.  ASSOCIACIÓ HPN. M. Teresa Martí Garcia. 
18.  ATLAS FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL. Sílvia Romeu Garriga. 
19.  CAP IGUALADA URBÀ (ICS). Dra. Dolors Basas Prat. 
20.  CARITAS. Montserrat Roca Tort. 
21.  COLISEE. Núria Garcia Victori. 
22.   COIB – DELEGACIÓ ANOIA (COL.LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE 

BARCELONA) – Montserrat Aymerich Barberà. 
23. CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA. Sandra Balcells Solé. 
24.  CSA – CAP NORD. Dra. Aurora Garriga Badia. 
25.  CREU ROJA ANOIA. Sílvia Grados García. 
26.  DONES AMB EMPENTA. Maria del Mar Granados Aguilera. 
27.  EQUIPAMENT POLIVALENT – Casal del Passeig Igualada- Laura Llanas Queralt. 
28. FRATER. Isabel Paredes Rodríguez. 
29. FUNDACIÓ PRIVADA AURIA. Alicia Marina Guerrero 
30.  FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DE L’ANOIA. Núria Brunet i González. 
31.  FUNDACIÓ SANITÀRIA ST. JOSEP. Lluís Pujol Pardo 
32. FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI. Ernest Botargues Boté 
33. GRUP ACOLLIDA OCEANO. Vicente Yallico Palomino 
34.  HOSPITALITAT M. D. LOURDES. Jordi Mercader Parés 
35.  LA LLAR. Joan Riba Trullols. 
36.  ONCE. Maite Siles Funes. 
37. PSICOLOGIAYTU. Maria Ines Vidal Maruri 
38. RESIDÈNCIA IGUALADA. Íngrid Sanahuja Jorba 
39. SALUT MENTAL. Montserrat Garcia Ruiz 
 

Segon.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
 
 
8.2 CESSIÓ D’ÚS D’UN HABITATGE A LA FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA PER DESTINAR-LO A LLAR 
RESIDÈNCIA PER ALS PROGRAMES SOCIALS DE LA FUNDACIÓ 

 
Vista l’activitat que du a terme la Fundació Privada Àuria, entitat sense ànim de lucre que porta a terme les 
seves finalitats socials d’atenció, assistència, promoció de l’autonomia personal, social i laboral de les 
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persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb problemes de salut mental en especial d’Igualada i 
comarca; 
 
Atès que per dur a terme algunes d’aquestes activitats, en especial la seva atenció a l’autonomia personal i 
el suport a les persones que necessiten servei  residencial relacionat amb les activitats i programes de la 
Fundació, és convenient que disposin de l’ús de l’habitatge situat al número 13 del carrer de Joan Sardà, 
d’Igualada, que és apropiat per dur-hi a terme l’activitat de llar residència, i que de fet fins ara ha vingut 
utilitzant en règim d’arrendament; 
  
Atès l’informe del tècnic municipal que informa favorablement la cessió d’ús d’aquest habitatge per la 
millora en la tasca social i humanitària que du a terme la Fundació Privada Àuria per un període de 10 
anys, tenint en compte la inversió que necessari que s’hi porti a terme, que consta en l’expedient; 
 
Atesa la naturalesa patrimonial del bé que consta en l’Inventari municipal de Béns, segons certificat que 
s’ha adjuntat en l’expedient, i que figura la inscripció 1-460 de l’inventari;  
 
Atès els articles 203 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, 8  de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques i, 72 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, els béns patrimonials han de ser administrats d'acord amb els criteris de màxima 
rendibilitat, en les condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, bé directament per l'ens local o per mitjà 
dels particulars; així mateix, els ens locals poden valorar motivacions de prestació de serveis socials, 
promoció i reinserció social, activitats culturals i esportives, promoció urbanística, foment del turisme, 
ocupació del temps lliure o altres anàlogues, que facin prevaler una rendibilitat social per damunt de la 
rendibilitat econòmica. 
 
Atès l’article 75.1 del Decret 336/88, la utilització dels béns patrimonials podrà fer-se mitjançant 
arrendament o qualsevol altra forma de cessió d'ús, inclosa la cessió en precari. Aquesta podrà fer-se a 
d'altres administracions o entitats públiques o a entitats privades sense ànim de lucre, que hagin de 
destinar el bé a fins d'utilitat pública o d'interès social, com és el cas, sempre en benefici d'interessos de 
caràcter local. 
 
Atès l’article 75.3 del Decret 336/88, la forma d’adjudicació és el concurs o la contractació directa quan ho 
requereixen les peculiaritats del bé o dels interessos locals a satisfer, amb un període previ d’informació 
pública mínima de vint dies, en aquest últim cas, durant el qual s’hi poden formular reclamacions o 
al·legacions 
 
Atès el que disposen els articles 74, 75  i 76 del Decret 336/1988 i 1.740 a 1.752 del Codi Civil, en relació 
amb els efectes de la cessió d'ús i les  causes d'extinció d'aquesta; 
 
Atès que la competència correspon al Ple municipal, per majoria simple, segons es determina en els 
articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 
52.2.r) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 73 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat 
pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre; 
 
 
Es proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la cessió de l’ús gratuït a la Fundació Privada Àuria d’un habitatge situat al 
carrer de Joan Sardà, número 13, d’Igualada, per destinar-lo a llar residència per a persones ateses per  
aquesta entitat per un període de deu anys. 
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Alhora, aprovar inicialment el document de formalització de cessió que s’annexa a aquest acord. 
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública per un termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de 
l’última publicació de l’Edicte corresponent a la premsa local, al tauler d’edictes de la Casa Consistorial i de 
la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://seu-e.cat/ca/web/igualada) per a la formulació de 
reclamacions o al·legacions.  
 
En el supòsit que se’n presentin, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de l’Ajuntament. En cas contrari, 
l’acord d’aprovació inicial i resta de l’expedient esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou 
acord. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents que s’esmenten en aquest acord. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
 
9. HISENDA 

 
9.1 APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2020 

 
Vist l'expedient del Compte General de la Corporació per a l'exercici 2020 
 
Atès que ha estat informat favorablement per la Comissió especial de Comptes 
 
Atès que durant el període d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2020 d'aquesta Corporació  i dels ens locals 
dependents de l’Ajuntament següents: 
 
Organismes autònoms: 

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

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

 
Entitat pública empresarial 

- Entitat Pública Empresarial Igualada en Acció 
 
Consorcis adscrits 

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

9.2 APROVACIÓ CRÈDIT DE CAIXA 2021 

 
Vista la sol·licitud d’un préstec a la Diputació de Barcelona amb càrrec a la Caixa de Crèdit de Cooperació 
Local, per al finançament del Projecte executiu del carrer Luxemburg 
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Atès que les condicions ofertades per la Diputació de Barcelona per a formalitzar aquest préstec, es 
consideren favorables als interessos municipals 
 
Vist  l’informe de la Intervenció 
 
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 que estableix que la competència correspon al Ple 
municipal, es proposa  l’adopció dels acords següents : 
 
Primer. – Aprovar el préstec de la Diputació de Barcelona d’un import de dos-cents mils euros (200.000 €)  
destinats al Projecte executiu del carrer Luxemburg, amb les condicions següents: 
 
Interès : 0% 
Termini d’amortització: 10 anualitats 
  
Segon.-  Aprovar el text del conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde-president perquè procedeixi a la signatura del conveni indicat, i realitzi qualsevol 
altra acte o tràmit per a l’efectivitat d’aquest acord.  
 
Quart.- La disposició de l’import d’aquest préstec es durà a terme mitjançant la firma conjunta de 
l’interventor acctal. , de la tresorera  i de l’alcalde-president. 
 
 
9.3 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021 

 
Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit 2/2021 corresponent al pressupost de l’Ajuntament per a 
l’exercici de 2021, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2021 de determinades partides i conceptes del 
pressupost del 2021, amb càrrec a baixes de determinades partides del  pressupost de despeses 
 
 

Entitat: Ajuntament d’Igualada 
 

NECESSITATS 

Crèdit extraordinari 
 
 
Capítol 6 Despeses d’inversió 30.000,00 € 
Capítol 7 Transferències de capital 80.000,00 € 
 
 Total crèdit extraordinari 110.000,00 € 
 

 

Suplement de crèdit 
 
Capítol 6 Despeses d’inversió 618.826,18 € 
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 Total suplement de crèdit 618.826,18 € 

 
 TOTAL NECESSITATS 728.826,18 € 
 
 

RECURSOS 

Baixes de partides del pressupost de despeses 
 
Capítol 3 Interessos  290.000,00 € 
Capítol 6 Despeses d’inversió 433.908,15 € 
Capítol 7 Transferències de capital 4.918,03 € 
 
 Total baixes partides de despeses 728.826,18 € 
 
 
 TOTAL RECURSOS 728.826,18 € 
 
 
Segon.- Aprovar el  programa de finançament que s'adjunta com annex. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’expedient mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província per un termini de 
quinze dies, durant el qual es podrà examinar l’expedient a la intervenció de l’Ajuntament i es podran 
formular les reclamacions davant el Ple que es tinguin per convenient. 

 
Quart.- L’expedient de modificació de crèdit s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou 
acord si durant el termini d’exposició al públic no es presentessin reclamacions, de conformitat amb el que 
disposa l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les hisendes 
 
Cinquè.- Inserir en el Butlletí Oficial de la Província, el resum per capítols de la modificació de crèdit  
definitivament aprovada. 
 
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals. 
 
 
9.4 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 operació de 
tresoreria per a l'exercici 2021; 
 
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 Banco 
Santander SA que presentessin la seva oferta de condicions; 
 
Vist que la oferta de condicions que han presentat Banco Santander SA és la que  es detalla seguidament: 
 

CONDICIONS BANCO SANTANDER SA 

IMPORT OFERTAT 2.000.000,00 € 
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TIPUS INTERÈS Eur3M+0,56% 

COMISSIÓ D'OBERTURA 0,00 € 

COMISSIÓ NO DISPONIBILITAT  0,025% Trimestral 

INTERÈS DE DEMORA Tipus vigent al període més un marge 
del 2% 

 
Vist que les 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;  
 
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 DOS MILIONS D’EUROS (2.000.000,00 €), amb un tipus d’interès de l’Euribor a tres mesos més 
un 0,56% 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'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. 
 
 
9.5 AVALAR PÒLISSA DE CRÈDIT DE CAIXABANK,SA A FAVOR DEL CONSORCI SOCIOSANITARI 
D'IGUALADA PER IMPORT DE 500.000€ 

 
Atès que CAIXABANK, SA ha fet una oferta per formalitzar una operació de pòlissa de crèdit per un import 
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de CINC-CENTS MIL EUROS (500.000€)  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 
 
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 pòlissa de crèdit concedit per CAIXABANK, SA a favor del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada per un import de CINC-CENTS MIL EUROS (500.000 €)  amb les condicions 
següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor trimestral + 0% 
Venciment: 12 mesos 
Comissió d’obertura : 0.76% 
Comissió disponibilitat: 0.10% anual 
 
Segon.- Comunicar aquest acord Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
9.6 AVALAR  PÒLISSA DE CRÈDIT DE CAIXABANK, SA A FAVOR DEL CONSORCI SOCIOSANITARI 
D'IGUALADA PER IMPORT DE 300.000 €. 

 
Atès que BANKIA, SA, actualment CAIXABANK, SA,  ha fet una oferta per formalitzar una operació de 
pòlissa de crèdit per un import de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000€)  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 
 
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 pòlissa de crèdit concedit per CAIXABANK, SA a favor del Consorci 
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Sociosanitari d’Igualada per un import de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000 €)  amb les condicions 
següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor trimestral + 0% 
Venciment: 12 mesos 
Comissió d’obertura : 0.76% 
Comissió disponibilitat: 0.10% anual 
 
Segon.- Comunicar aquest acord Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
9.7 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DE TALLER 
AURIA, SCCL, PER LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA, A LA COBERTA DE L’EDIFICI 
DE LA SEVA SEU SOCIAL. 

 

Vista la sol·licitud  presentada pel SOLIT ENERGIA, SL, en nom i representació de TALLER AURIA, 
SCCPMIPS Fundació Privada, en la que demanen la bonificació de l’ICIO per la llicència d’obres Exp. 
2404/4505/2021, corresponents a les obres d’instal·lació fotovoltaica, en l’edifici del carrer Pere Bosch i 
Soldevila, 18; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .5 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions instal·lacions i obres, que gaudiran d’una bonificació del 95 per 100 les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta 
declaració. 
 
Vist l’informe de la regidora d’urbanisme, governació i Talent, de data 27 de maig de 2021, 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 SOLIT ENERGIA, SL, en nom i representació de TALLER 
AURIA, SCCL, referent a la bonificació de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per la 
llicència d’obres Exp. 2404/4505/2021, 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’instal·lació fotovoltaica a l’edifici ubicat al Carrer Pere Bosch i 
Soldevila, 18, per un import total de 4.283,26 € per tractar-se d’unes obres d’interès i utilitat social per la 
ciutat. 
 
Tercer.- Aprovar la nova liquidació, inclosa al càrrec 2021 000473 001, de l’impost sobre construccions 
corresponent per import de 225,44 €. 
  
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals. 
9.8 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI PER A CENTRE DE RECURSOS DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT : 1A FASE  

 
Vista la sol·licitud  presentada pel DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
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CATALUNYA, en la que demanen la bonificació de l’ICIO per la llicència d’obres Exp. 2413/6801/2021, 
corresponents a les obres de rehabilitació per a centre de recursos del departament d’ensenyament, a 
l’edifici del carrer Sant Carles, 83; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .5 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions instal·lacions i obres, que gaudiran d’una bonificació del 95 per 100 les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta 
declaració. 
 
Vist l’informe de la regidora d’urbanisme, governació i Talent, de data 15 de juliol de 2021, on exposa que es 
tracta d’una obres d’interès i utilitat social per la Ciutat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, referent a la bonificació de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per la 
llicència d’obres Exp. 2413/6801/2021, de conformitat amb els motius assenyalats en la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres 
corresponent a l’execució de les obres de rehabilitació per a centre de recursos l’edifici del carrer San 
Carles, 83 ( 1FASE ), per un import total de 5.065,43 € per tractar-se d’unes obres d’interès i utilitat social 
per la ciutat. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions per import de 266,61 €. 
  
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals. 
 

 

PART NO RESOLTIVA 

 
10. IGUALTAT 

 
10.1 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MANIFEST 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL PER 
L’ALLIBERAMENT LGTBI 

 
El 28 de juny és el Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en record dels 
anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50 anys. 
Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la que 
havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament LGTBI.  
 
Aquest 2021, marcat encara per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a recloure’ns i utilitzar 
nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i ha permès seguir observant quin és el grau de 
discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit més proper com és la casa familiar. I hem de dir 
que, si bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades per la seva 
identitat o orientació sexual, s’han detectat alguns casos de LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en especial de 
persones trans* molt joves, així com també la deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials. Un cop iniciat el 
retorn a una certa normalitat, observem amb molta preocupació les agressions físiques violentes que 
estem coneixent aquests dies als mitjans de comunicació.  
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Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI amb l’aprovació de la 
Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines 
per ajudar a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral LGBTI 
(SAI), desplegats a tot el territori, que des de la proximitat s’han convertit en punt d’informació, 
assessorament, recolzament de les persones LGTBI i de visibilització del col·lectiu i on estan pivotant les 
polítiques públiques LGBTI transversals, independentment de que aquestes visquin en una gran ciutat o en 
el poble més petit. I també el compromís de Mossos d’Esquadra i policies locals en la lluita contra la 
LGBTIfòbia.  
 
D’altra banda, la recent aprovació de la llei 19/20 de 30 de desembre, d’Igualtat de tracte i no 
discriminació, és un gran pas endavant atès que permet una protecció integral i per via administrativa 
contra la LGBTIfòbia i contra qualsevol mena de discriminació, i preveu el desplegament d’un nou 
reglament sancionador.  
 
Des de l’Ajuntament d’Igualada volem reivindicar i defensar els drets del col·lectiu LGTBI, i atès que 
encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una crida a les persones afectades a no callar i 
utilitzar els canals que tenen al seu abast en el nostre municipi i comarca, i demanem a tota la ciutadania 
que s’impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del 
col·lectiu LGBTI són els drets de tothom, com a Drets Humans que són. 
 
I per això, donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell Nacional LGBTI fa públiques en el 
seu manifest:  
 
El rebuig a la limitació de la llibertat que en el Registre Civil encara impedeix el registre de les famílies 
homoparentals o el canvi de nom de les persones trans*; que des de Catalunya es pugui gestionar el dret 
d’asil i la protecció de manera especial d’aquelles persones LGTBI que es troben en situacions vulnerables 
i de les que no han pogut accedir a una regularització de la seva situació legal. 
 
Continuar avançant en la formació específica pel professorat de la diversitat i de la realitat LGTBI, que 
permeti la creació d’espais segurs i de confiança per l’alumnat LGTBI, respectuosos i lliures d’LGTBI-fòbia, 
i la modificació de tots els impresos i formularis administratius de caràcter sexista i/o binarista. 
 
En el camp de la salut cal garantir el dret  a la reproducció assistida a dones lesbianes i als homes trans* i  
la reducció de les llistes d’espera en aquest camp. 
 
Continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones TRANS*, implementant la seva 
presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar els processos de transició arreu. 
 
Millorar l’accés a la informació de les persones sordes lgbti en igualtat de drets de la resta de ciutadania, la 
creació i administració d’un d’espais inclusius i segurs per a les persones grans LGTBI i/o 
intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb serveis, etc.) així com la formació de les persones 
que treballin amb persones grans i dependents. 
 
Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és menor i està més 
disseminat, ajudant a disposar d’espais de trobada i oferir serveis de suport al col·lectiu i promoure 
activitats que ajudin a visualitzar-lo des de l’administració de proximitat. 
 
Continuar implementant la llei 11/2014 adaptant-la a les noves necessitats i traduint els seus articles en 
accions, protocols i Plans de polítiques públiques d’una manera integral on totes les administracions i la 
societat civil i trobin els espais en comú per fer-ho possible. 
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Per part de l’Ajuntament d’Igualada assumim el compromís de visibilitzar el 28 de juny i mantenir, la resta 
de l’any, el compromís amb el dret a ser, vestir-se, expressar-se i estimar com cadascú vulgui, amb tots els 
drets i tot l’orgull, i participar en la campanya “Fem els cims dels Drets LGBTI”, penjant la bandera de l’Arc 
de Sant Martí, i donant a conèixer a la ciutadania les accions fetes durant els darrers 12 mesos, amb la fita 
d’assolir els més alts nivell –o cims- dels drets LGBTI.  
 
 
 

11. PRECS I PREGUNTES 

 
 

 

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

