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PLE ORDINARI 
 26 DE JULIOL DE 2022 

 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE SEGÜENTS: 
 
-  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28.06.2022 (SINDICATURA DE GREUGES) 
-  SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28.06.2022 
 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  

 

DESPATX D’OFICI 

 
3. DECRETS A DONAR COMPTE  

 
3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE 12.07.2022 DE CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER URGENT 
D'UN TREBALLADOR SOCIAL    

 
“Vist que la Cap de Servei de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Igualada, ha presentat una proposta,  en 
la qual exposa que: 
 
 “Vist que la treballadora social, Aina Casals Marsol, en data 4 de juliol de 2022 ha presentat una baixa 
per incapacitat i es preveu que enllaci amb una baixa de maternitat i compactació de lactància.  
 
Que, per atendre la demanda ciutadana, cal substituir la baixa de la treballadora esmentada amb 
personal amb un perfil adequat a les funcions a realitzar, no disposant, actualment, en la plantilla 
personal amb disponibilitat i amb aquest perfil professional específic per destinar-lo a aquest servei, 
motiu pel que, davant de la situació excepcional que s’ha donat, és necessari contractar personal per 
substituir-la.  
 
Es tracta d’un servei considerat estratègic, prioritari i essencial en les polítiques de servei a la ciutadania 
de l’Ajuntament d’Igualada.  
 
Vist que es tracta d’una contractació urgent, excepcional i per motius inajornables, i que aquesta es fa 
respectant els preceptes de l’article 20.Quatre de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2022; 

Vist que l’Ajuntament d’Igualada va desenvolupar en els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2020 
el procés de selecció destinat a donar cobertura de tres places en propietat amb la categoria de 
Treballador/a Social de la qual se’n vas generar una Borsa de treball entre el personal que va aprovar el 
procés. Els candidats de la borsa han rebutjat l’oferta de treball.  
 
Vist que la substitució cal fer-la amb urgència, i no és possible desenvolupar un procés de selecció 
perquè la baixa ha estat sobrevinguda i els terminis de selecció van més enllà del període en el qual es 
necessita realitzar la substitució, motiu pel qual cal recórrer a la contractació per urgència. 
 
Que, amb l’objectiu de disposar de criteris objectius per a la selecció d’un/a Treballador/a Social s’ha 
procedit a la convocatòria d’una oferta de treball a través del Servei d’Ocupació Local de l’Ajuntament 
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d’Igualada amb una valoració curricular dels aspirants derivats des del Servei d’Ocupació. La persona 
seleccionada en aquest procés en obtenir la millor valoració ha estat Albert Martinez Blanch.” 
 
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. 15 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent 
als contractes d’interinitat;  

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; 

RESOLC 

Primer.- Contractar al Sr. Albert Martínez Blanch amb la categoria de treballador social, mitjançant un 
contracte d’interinitat, per substitució d’un/a treballador/a amb reserva de lloc de treball, amb jornada 
completa adaptada segons les necessitats del servei, del 7 de juliol de 2022  i fins que s’incorpori la Sra. 
Aina Casals Marsol de la baixa per incapacitat, de la baixa per maternitat i/o compactació de lactància, 
amb una retribució mensual bruta de 2.362,68 €. 

En cap cas la substitució podrà ser superior al 31.12.2022, data fins a la qual té contracte la Sra. Casals.  

Segon.- Donar compte en la propera sessió plenària que es dugi a terme. 

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. 

Quart.-  Comunicar-ho a les parts afectades.” 

 

PART RESOLUTIVA 

 
4. INTERIOR 

 
4.1 MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 2022 DEL 
PERSONAL LABORAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 
D’IGUALADA 

 
El Ple de l’Ajuntament d’Igualada va aprovar la plantilla i Relació de Llocs de Treball del personal de 
l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics per a 2022 en la sessió plenària duta a terme 
el 28.09.2021.  
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L’Organisme Autònom d’Ensenyaments Artístics d’Igualada engloba els estudis de caire artístic que des 
de l’Ajuntament d’Igualada s’oferten en els àmbits de la música i l’art, tant a l’Escola Municipal de Música 
i Conservatori de Grau mitja per una banda, com a  l’Escola d’Art “Gaspar Camps” per l’altra.  
 
En els darrers anys l’Escola d’Art ha vist incrementada la petició d’inscripcions per cursar els estudis que 
imparteix, especialment pel que fa referència tant al grau mitjà en disseny o Assistència al producte 
gràfic imprès com al grau superior de gràfica publicitària i audiovisual, fins a tal punt que la demanda 
supera amb escreix l’oferta,  fent inviable la possibilitat de donar resposta a les necessitats que es 
plantegen. 
 
Aquest increment, sostingut en el temps, ha esdevingut insostenible amb el model i estructura actual de 
l’Escola que ha anat absorvint aquesta demanda, fins ara, amb el professorat disponible i amb 
contractacions menors per aquelles matèries més especialitzades impartides a través de diferents 
professionals del sector. Davant l’exigència d’un ventall més ampli en l’oferta formativa com a instrument 
per poder accedir a un món laboral cada vegada més exigent, a la qual l’Escola ha anat responent amb 
l’ampliació de línies i la creació de nous Graus com el de Gràfica Audiovisual, i l’aposta decidida per 
millorar les infraestructures en el centre acompanyant un projecte educatiu en creixement, es fa 
imprescindible, per al curs 2022/2023, que s’inicia al setembre, ampliar l’estructura docent de l’Escola 
per a poder fer front a la consolidació de l’oferta formativa i la demanda existent d’inscripcions, que 
obliga també a la necessitat de plantejar nous cicles. Per aquest motiu, i en tant que la plantilla de 
l’OAMEAI es va aprovar en el ple de setembre de 2021, cal plantejar ara la modificació de la plantilla, 
sense poder-la demorar al nou exercici pressupostari, amb la incorporació d’aquelles places de 
professorat que facin viable la prestació del servei des de l’inici del curs escolar al mes de setembre 
d’acord amb les ratios d’ensenyament i les necessitats de l’Escola i/o la transformació de places 
existents per adaptar-les als requeriments necessaris de l’oferta formativa. La modificació s’emmarca, 
doncs, en “l’ampliació i millora dels serveis existents que no admeten demora per a l’exercici següent” 
d’acord amb l’establert en l’art. 27.1 del RPSELC. 
 
Tot i que es plantegen modificacions en la plantilla que representen un increment net de places, no hi 
haurà un increment de cost del pressupost global de la corporació ja que aquesta modificació quedarà 
absorbida per una menor despesa en el Capítol II en deixar de contractar a professionals lliberals les 
matèries que ara seran impartides pel professorat de plantilla i per les dotacions pressupostàries ja 
consignades en l'aprovació inicial del pressupost de 2022 en llocs vacants que no es cobriran en el 
present exercici. Les places es cobriran d’acord amb el que estableixi, en cada moment, la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any en curs en relació a les taxes de reposició. 
 
Atès que els articles 69 a 74 de l’EBEP  contemplen com a instruments de planificació i gestió de 
recursos humans “els registres de personal, els plans per a l’ordenació dels recursos humans, les ofertes 
d’ocupació i les plantilles i  relacions de llocs de treball i “altres instruments organitzatius similars”. 
 
Atès, que l’article 74 de l’EBEP estableix que: “Les administracions públiques estructuraran la seva 
organització mitjançant relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que 
comprendran, al menys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos  o 
escala,  en el seu cas, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. Els esmentats instruments seran públics.” 
 
Atès el que determina l’article 27, 28 i 31.3 del Decret 214/90 del RPSEL, pel que fa a la modificació de 
la plantilla i de la relació de llocs de treball. 
 
Atès que la modificació de la RLLT, i, en el seu cas, la plantilla, en quant integrants del Pressupost, s’han 
de tramitar amb els mateixos requisits procedimentals que per la redacció d’aquest, amb la 
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documentació annexa que exigeix el RLLT ( art. 31 i 32 RLLT) 
 
Atès que, de conformitat amb el paràgraf 2n de l’article 37.2.a) en relació amb l’article 37.1.b) i m) i 73.2  
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic i 39 de l’Estatut dels Treballadors, abans de l’aprovació pel ple de l’Ajuntament, 
en els termes que es dedueix, entre d’altres,  de la STS de 2.12.2010, es necessària la negociació 
prèvia, amb els representants del personal de l’Ajuntament. 
 
Atès que l’ampliació de la plantilla es fa respectant els preceptes de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022. 
 
Atesa la memòria en la qual s’explicita el contingut de la modificació de la plantilla i relació de llocs de 
treball proposada; la qual obra en l’expedient.  
 
Atès que s’ha realitzat les esmentades negociacions segons consta en les actes de negociació del 
personal laboral de l’Organisme Autònom d’Ensenyaments Artístics. 
 
Atès que l’art. 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local (LBRL) 
estableix que correspon al Ple “l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, 
la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el 
número i règim del personal eventual.” 
 
Atès que en sessió del dia 5/07/2022, el Consell Rector de l’OAMEAI ha acordat proposar al ple 
municipal la modificació de la plantilla i la Relació de Llocs de Treball de 2022. 
 
Atès que els articles 54 del Decret 214/90 del RPSEL i 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les bases de règim local, atribueixen al Ple la competència per aprovar la plantilla i la relació de llocs 
de treball del personal, correpon, també, a aquest mateix òrgan la seva modificació. 
 
Vist els articles esmentats i altres de general aplicació, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de 
l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del personal 
de l’Organisme Autònom d’Ensenyaments Artístics de l’any 2022, d’acord amb el que figura en la 
memòria que s’adjunta a aquest document, en el sentit següent: 
 
 ANNEX I 

 

MODIFICACIÓ PLANTILLA 2022 

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL D’ENSENYAMENTS ARTÍTICS 

Creació de places 

     PERSONAL LABORAL           

LABORAL FIX Jornada Parcial         

Nom Categoria/Denominació Lloc       Total* Vacant 

Professor Llicenciat 

   

14 Si 

Professor Diplomat 

   

2 Si 

Mestre Taller 

   

 3 Si 
 

*El total de places fa referència a la suma de les places de la present modificació i les que ja estan aprovades a la plantilla de 2022. 
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MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ LLOCS DE TREBALL - RLT 2022 

 
ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA: ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D'IGUALADA –  

CODI ORGÀNIC: OA2 

Codi 

Lloc Denominació del Lloc TL TP Grup 

Escala i 

subescala 

C

D 

C.Es

p. TJ FP TR ARP FG FE V 

OA2.74 Professor Diplomat B Lf 

    

Parcial C A07 

 

OA2.02 

 

Si 

OA2.78 Professor Llicenciat B Lf 

    

Parcial C 

AO4.

4   OA2.02 

 

Si 

OA2.79 Professor Llicenciat B Lf 

    

Parcial C 

AO4.

5   OA2.02 

 

Si 

OA2.80 Mestre Taller B Lf 

    

Parcial C C07 

ARP.

15  OA2.02 

 

Si 

OA2.81 Mestre Taller B Lf 

    

Parcial C C07 

ARP.

16 OA2.02 

 

Si 

 
Llegenda de codis: 
Codi Lloc: Codi per identificar el lloc 
Denominació Lloc: denominació amb la qual s’identifica el lloc 
TL: Tipologia del Lloc: C. Comandament/B:Base/s: singular 
TP: Tipologia de personal: Lf:Laboral indefinit. F: funcionari 
TJ: Tipus de jornada: C: Completa/ P:Parcial 
FP: Forma de provisió: C:Concurs 
TR: Titulació requerida: titulació acadèmica necessària per proveir el lloc. 
ARP: Altres requeriments de provisió 
FG: Funcions generals: Funcions que amb caràcter general es desenvolupa en el lloc  
FE: Funcions que s’assignen amb caràc12ter específica cadascuna de les diferents categories o lloc de treball. 
V: Plaça vacant: si/no 

 
Codis titulacions (TR): 

AO7 Diplomatura o Grau Universitari o Enginyeria Tècnica o Arquitectura 

AO4.4 Grau en art i disseny o Grau o Llicenciatura en belles arts, (especialitat 

disseny)  
 

AO4.5 Llicenciatura o Grau en Comunicació Audiovisual o Grau en Art i 
disseny en especialitat per impartir la docència de mitjans 
audiovisuals 

C07 Títol de Tècnic superior en Arts Plàstiques i Disseny o Graduat en Arts 

Aplicades i Oficis Artístics 
 

CO8 Coneixements específics de l’especialitat o prova específica  

ARP.15 Especialitat en Producció i impressió 

ARP.16 Especialitat en Mitjans audiovisuals i/o dissenya gràfic 

 
Codis Funcions (FG/FE): 

A02.02 Impartir classes d’ensenyaments artístics; participació en l’elaboració de les 
classes i avaluació i elaboració dels informes dels alumnes  

 
 
SEGON.- Exposar al públic l’expedient durant un termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la presentació d’al·legacions, si 
escau i durant el qual es podrà examinar l’expedient a la Intervenció  de l’Ajuntament i es podran 
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formular les reclamacions davant del Ple que es tinguin per convenient.  
 
TERCER.- Els acords presos amb anterioritat s’entendran definitivament aprovats sense necessitat de 
nou acord si durant el termini d’exposició al públic no es presentessin reclamacions, de conformitat amb 
el què 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 locals.  
 
QUART.- Inserir al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al 
Taulell d’Edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada, (https://www.seu-e.cat/web/igualada) i 
en el Diari de la Generalitat de Catalunya, la modificació de la plantilla i Relació de Llocs de Treball, una 
vegada aprovada definitivament.  
 
CINQUÈ.- Trametre una còpia de la modificació de la Plantilla i Relació de Llocs de Treball, aprovada 
definitivament, a l’Administració de l’Estat (Subdirecció General de la Funció Pública del Ministeri per a 
les Administracions Públiques) i de la Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya), simultàniament a la tramesa dels edictes al BOP i DOGC establert a 
l’apartat quart d’aquest acord, de conformitat amb l’article 169.4 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. 

Això no obstant, el Ple resoldrà el que cregui més convenient. 
 
 
4.2 PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SELECCIÓ DE 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 
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ  

 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’expedient de contractació núm.24/2010, de selecció de 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 d’atenció al ciutadà.  
 
Vist que, en data 23.11.2010, una vegada tramitada la fase de licitació del procés de contractació, en el 
qual només es va presentar l’oferta del qui va resultar adjudicatari, el Ple Municipal va acordar 
l’adjudicació definitiva del contracte de l’assumpte, a favor de l’empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., per un preu total de 4.141.188,58 euros, sense IVA, per un 
termini de dotze anys, a comptar del dia 1.01.2011. I, en data 10.12.2010, es va formalitzar el contracte 
corresponent. I el dia 23.12.2010 l’esmentat contracte es va elevar a escriptura pública. 
 
Vist que, en data 23.12.2010, es va constituir la Societat de capital mixt, amb la denominació de Societat 
Municipal Mediambiental d’Igualada, Sociedad Limitada; mitjançant escriptura pública davant del Notari, 
senyor Alfredo Roca Ferrer, amb el núm. 790 del seu protocol. I, en data 21.02.1011, es va inscriure en 
el Registre Mercantil. 
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Vist que l’any 2012 es va acordar una modificació, en el marc del programa de millora continua, sense 
cap afectació econòmica. 
 
Vist que l’any 2017 es va acordar una modificació, per adequar l’organització del servei a diferents 
necessitats d’interès públic, amb efectes econòmics. 
 
Vist que l’any 2018 es va acordar una modificació per ampliar el servei de neteja viària amb un servei 
d’escombrada manual, ampliació del servei de neteja viària amb un servei d’escombrada manual amb 
porter per places (de dilluns a divendres) i un servei d’escombrada manual al centre (dissabte, diumenge 
i festius), ampliació del servei de neteja viaria amb un servei de brigada, ampliació del servei de neteja 
viaria amb un equip hidronetejador amb amortització del vehicle i ampliació de dues jornades del servei 
de recollida selectiva de cartró lateral. 
 
Vist que en data 29 de març d’enguany, el Ple municipal va acordar modificar d’aquest contracte en 
relació a la millora del servei de recollida selectiva, redistribució de contenidors prioritzant la instal·lació 
d’àrees complertes amb contenidors per a totes les fraccions, nou servei de recollida d’esporga 
concertada amb saca, millora de la neteja viària amb reforç del servei de recollida de voluminosos 
concertats, ampliació del servei de retirada de pintades, grafitis i cartells, i ampliació de l’horari de la 
deixalleria fixa i operacions de desballestament. 
 
Vist que el plec de condicions particulars preveu una durada del contracte de dotze anys, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2011, preveient-se,  per tant, la finalització el dia 31 de desembre de 2022. 
 
Tanmateix, la concurrència d’un seguit de circumstàncies, que tot seguit s’exposen, porten a la 
necessitat i conveniència de prorrogar la seva durada un any més, de manera que el contracte finalitzi el 
dia 31 de desembre de 2023. Aquesta pròrroga de la durada del contracte comportarà l’ampliació en un 
any més la vigència de la societat mercantil constituïda a l’efecte per gestionar el servei públic de 
recollida d’escombraries i neteja viària i adaptar els estatuts socials en el mateix sentit. 
 
En relació als motius que porten a la necessitat de la pròrroga, cal partir de la base que el servei de 
recollida d’escombraries i neteja viària és un servei considerat mínim i obligatori, per a tots els municipis, 
de conformitat amb l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, 2 abril LRBRL, de manera que cal prestar-lo de 
manera continuada i ininterrompuda. 
 
Alhora, per la naturalesa i contingut de les seves prestacions i per la constant evolució  de les noves 
tecnologies, es tracta d’un servei tècnicament complex i amb un importat volum d’unitats i pressupostari, 
esdevenint un dels contractes més importants de l’Ajuntament. Per això, la contractació de l’esmentat 
servei requereix d’un especial esforç a nivell de coneixements tècnics i jurídics i d’una inversió temporal  
considerable als efectes d’estudiar les necessitats i les diferents alternatives de solució i redactar tota la 
documentació tècnica i jurídica necessària per a la contractació administrativa del servei, tot garantint 
unes condicions d’eficàcia i eficiència en la prestació del servei, a favor de l’interès públic que ha de 
perseguir l’Ajuntament en tot moment. 
 
En el decurs dels primers mesos de l’any 2020, ja es va endegar un estudi previ de viabilitat per la 
implantació de model o models de recollida de residus, que fossin òptims per a la ciutat d’Igualada. 
S’inclou una anàlisi territorial, la tipologia de les edificacions existents, l’amplada de vorera, l’espai lliure 
privat, la distància a contenidors, les pendents viàries, l’anàlisi demogràfica (majors de 65 anys, població 
estrangera...) i les activitats econòmiques. Es tracta d’analitzar la situació vigent de la manera de 
gestionar els residus municipals i fer un balanç tècnic i econòmic de les diferents propostes i escenaris 
de futur, conjuntament amb l’anàlisi del marc legal europeu i català. Les alternatives escollides haurien 
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de servir per a la definició de les condicions del nou contracte. 
 
L’any 2020, amb motiu de la pandèmia per la Covid-19, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 
2020, va declarar l’estat d’alarma, amb efectes del mateix dia 14 de març. Situació que es va mantenir 
fins el dia 20 de juny del mateix any, en què va cessar, de conformitat amb el Reial Decret 537/2020, de 
22 de maig. L’estat d’alarma va suposar importants limitacions a les relacions socials, la mobilitat i 
l’activitat econòmica. Igualment, va tenir lloc la suspensió i la interrupció dels terminis administratius i 
processals que no es va aixecar fins els dies 1 de juny i 5 de juny, respectivament i l’activitat 
administrativa en la tramitació dels expedients es va veure negativament afectada amb motiu de les 
baixes d’IT del personal per COVID i per l’obligació de la implantació del teletreball, que es va haver 
d’implementar de manera immediata sense disposar dels mitjans adequats. En definitiva, durant l’estat 
d’alarma es va capgirar i trasbalsar la vida personal, social, professional i econòmica del país i bona part 
del món. Conseqüències que encara s’estan arrossegant actualment. 
 
Amb això i, davant la complexitat tècnica i jurídica del servei i per assegurar que s’incorporessin les 
darreres innovacions en el camp del tractament de residus, es va considerar oportú encarregar a una 
empresa externa la redacció del plec de prescripcions tècniques del contracte i l’assessorament en el 
procés de licitació i adjudicació i d’implementació del servei, per tal de sumar a l’experiència municipal la 
perspectiva del sector. 
 
Actualment, es troba en fase  de licitació la contractació del servei intel·lectual de redacció del plec de 
prescripcions tècniques del servei de recollida d’escombraries i neteja viària i assessorament durant el 
procés de licitació i adjudicació del contracte i implementació del servei. 
 
El calendari d’actuació preveu que l’execució del servei intel·lectual de redacció del Plecs de 
prescripcions tècniques (PPT) comenci el proper mes d’agost 2022 i finalitzi el dia 20 de juny de 2023. 
 
Igualment, es preveu que la contractació del servei o concessió de servei s’iniciï en el decurs del mes de 
juliol de 2023, una vegada celebrades les eleccions municipals, constituït el nou Ajuntament i aprovat pel 
Ple municipal la seva organització i funcionament (l’anomenat cartipàs municipal). Aquest calendari 
respon a la voluntat de l’actual equip de govern de no contractar el servei abans, per no imposar cap 
sistema de recollida i gestió de l’esmentat servei a un nou govern que, en el seu cas, pogués sorgir de 
les eleccions municipals 2023. 
 
I a tot això cal sumar els constants canvis normatius en la matèria. Actualment, amb nova normativa 
estatal recentment aprovada i la normativa catalana en fase d’exposició pública, que estableixen els 
objectius de la recollida selectiva. Ja es contava amb els objectius de la Unió Europea, però ara la Llei 
catalana estableix objectius més específics aplicables al nostre territori i determinants a l’hora de 
formular el model de gestió del servei. 
 
Aquest fet implica replantejar-se i modificar  els estudis dels quals ja es disposa i del contingut de les 
prestacions i obligacions inclosos en els documents lligats a la contractació administrativa del servei, 
provocant això també dilació en el temps. 
 
Aquest conjunt de circumstàncies han dificultat poder endegar el procés de licitació amb l’antelació 
suficient per poder disposar d’una nova contractista per al nou contracte, a partir del dia 1 de gener de 
2023. Tenint en compte que el servei de recollida d’escombraries i neteja viària no pot cessar en la seva 
prestació, cal prorrogar el termini d’execució de l’actual contracte, en un any més, des del dia 1 de gener 
de 2023 fins el dia 31 de desembre de 2023, termini que es preveu sigui suficient per a dur a terme tot el 
procés administratiu per a la selecció del nou gestor del servei. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
La clàusula 1a. del plec de condicions administratives particulars (en endavant PCAP) determina que el 
contracte de l’assumpte es presta a través d’una Societat d’economia mixta, formula de gestió indirecta 
dels serveis públics municipals. I la clàusula 2a. PCAP defineix el contracte com de gestió de serveis 
públics. 
 
La clàusula 8a. preveu com a tipus de licitació: a) Desemborsament de 87 participacions tipus B, per 
import de 870.000€ i b) preu del servei a prestar, per import de 4.163.980€, IVA exclòs. 
Igualment, la clàusula 10a.3 PCAP disposa que la Societat ostentarà els drets i obligacions d’un 
concessionari de serveis públics. La clàusula 21a.A.1 PCAP determina com obligació del contractista 
prestar el servei de forma continuada i regular, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, la 
legislació general i la sectorial. I la clàusula 21a.C.7) preveu com a dret de l’Ajuntament, els altres drets 
derivats dels plecs, altra documentació contractual i les atribuïdes per la legislació aplicable. 
 
La clàusula 3a. PCAP disposa la normativa aplicable a la contractació i, entre d’altres, determina el 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels En 
Locals, especialment en la seva regulació de la prestació dels serveis públics i les diferents formes de 
gestió-directes i indirectes-.  
 
Juntament amb els plec de condicions administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, el 
règim jurídic aplicable ve determinats per: 
 
En el seu àmbit material/substantiu:  
 
• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic  
 
La regulació de la Llei 30/2007, ho és en la redacció anterior a la donada per l’entrada en vigor de la Llei 
2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible; de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria 
setena d’aquesta Llei i la disposició transitòria primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.  
 
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques. (RGLCAP) 
 
• Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de 
subministraments, a altres contractes administratius i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona, 
publicats al BOP núm.15, de 17.01.2009 i d’aplicació a partir del dia 10.07.2010, a l’haver estat vigents 
en la licitació, adjudicació i formalització del contracte  
 
• Directiva europea 2014/23/CE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de 
concessió. 
 
• Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels En 
Locals. (en endavant ROAS) 
 
 
En el seu àmbit formal/procedimental:  
 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. (LCSP) 
 

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              10 

 

D’acord amb el règim jurídic indicat: 
 
L’article 235.1.a) ROAS, d’aplicació a la contractació de l’assumpte per remissió del  propi plec de 
condicions administratives particulars a l’hora de determinar el règim jurídic aplicable i les obligacions 
exigibles a la contractista, disposa que el contractista està obligat a prestar el servei amb la continuïtat i 
regularitat que hagi acordat l’Ens Local contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si 
la gestió es prestés de forma directa. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar 
el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió. 
 
I és en el context de les circumstàncies manifestades anteriorment, de caràcter imprevisible, que es 
considera procedent el manteniment del contracte, més enllà de la data de finalització normal (el dia 
31.12.2022), en un termini d’un any (fins el 31.12.2023), temps que s’estima suficient per endegar tot el 
procés de selecció d’un nou contractista. 
 
Al tractar-se d’un contracte de gestió de serveis públics mitjançant una fórmula de gestió indirecta, a 
través d’una societat d’economia mixta, li és plenament aplicable aquest article del ROAS, a l’hora que el 
mateix PCAP preveu la seva aplicació. 
 
El manteniment del contracte durant un any més, comporta l’allargament també de la vigència de la 
Societat d’economia mixta encarregada de la gestió del servei, en atenció a què l’article 2 dels seus 
estatuts socials disposen que l’objecte de la Societat és la gestió del servei públic de l’expedient 24/2010 
(recollida d’escombraries i neteja viària). Igualment, l’esmentat allargament de la prestació del servei 
públic implica l’adaptació de l’article 4 dels estatuts socials que preveu una durada de la societat de 
dotze anys. 
 
Tot i que aquesta proposta d’acord de manteniment del contracte de gestió de serveis públics, més enllà 
de la data de finalització del contracte, mentrestant es duu a terme el procés de selecció d’un nou 
contractista troba la seva cobertura legal en l’actual contracte i en la normativa sectorial (ROAS), restant 
acreditada la seva necessitat a la vista de les circumstàncies indicades; tant mateix, també cal recórrer al 
règim jurídic de la modificació contractual per tal de determinar el seu encaix al supòsit de fet d’aquesta 
proposta d’acord. 
 
En aquest sentit, la clàusula 30 PCAP preveu la possibilitat de modificació contractual, havent de donar-
se tres requisits: La causa o causes que porten a la modificació han de ser imprevistes, d’interès públic i 
no poden afectar a les condicions essencials/substancials del contracte. El contingut d’aquesta clàusula 
prové del règim jurídic previst en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, 
d’aplicació al contracte, pel que fa al seu aspecte substantiu. 
 
Així, l’article 202 d’aquesta Llei, en la seva redacció anterior a la Llei d’Economia sostenible (Llei 2/2011, 
de 4 de març) disposa que el contracte, una vegada perfeccionat, només es podrà modificar per raons 
d’interès públic, i per a atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en 
l’expedient. Alhora, aquestes modificacions no podran afectar a les condicions essencials del contracte. I 
l’article 258 regula la modificació en relació als contractes de gestió de serveis públics. La possibilitat de 
modificar el contracte ha de preveure’s en els plecs de condicions reguladors.  
 
Igualment, l’article 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei de contractes de les Administracions Públiques, determina que, quan sigui necessari introduir alguna 
modificació en el contracte, es redactarà l’oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin, 
descriguin i valorin aquella.  
 
L’aprovació requerirà prèvia audiència del contractista i la fiscalització de la despesa corresponent.  
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I la clàusula 52 del plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes 
de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i als privats elaborats per la Diputació 
de Barcelona, publicats al BOP núm.15, de 17.01.2009 i d’aplicació a partir del dia 10.07.2010 i vigent en 
el moment de la contractació de referència, també regula el règim de la modificació dels contractes, en el 
mateix sentit que l’establert en la normativa indicada.  
 
En relació a l’aspecte formal/procedimental, és d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP, 
preveient en el seu article 191 l’obligació de donar un tràmit d’audiència al contractista i la necessitat de 
sol·licitar dictamen a l’òrgan consultiu competent de la Comunitat autònoma només en el supòsit de 
modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars, quan el seu import fos 
superior a un 20%  del preu inicial del contracte IVA exclòs i aquest fos igual o superior a 6.000.000€.  
Igualment cal formalitzar les modificacions en els mateixos termes previstos per a la formalització del 
contracte. 
 
A nivell formal també correspon, en relació als contractes harmonitzats, publicar al DOUE els acords de 
modificació contractual. 
 
I, a la vista dels umbrals determinats per la Llei 9/2017, de 8 novembre, la seva superació pel valor 
estimat del contracte, suposa que l’acord serà susceptible de ser impugnat pel recurs especial en 
matèria de contractació. 
 
Cal completar la regulació normativa amb la interpretació de les Juntes Consultives de Contractació 
Administrativa (Informe 23/2011, de 12 de setembre i l’Informe 3/2009, de 15 d’abril, de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó. I l’Informe 3/2007, de 18 
d’octubre, de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana), interpretació 
també consolidada pels Tribunals. Aquesta doctrina conclou: (1) Les modificacions d’un contracte han de 
respectar, en tot cas, les exigències del dret comunitari, doncs, en cas contrari, ens trobarem en 
presència d’un nou contracte que obligarà a la seva licitació i nova adjudicació, mitjançant procediments 
concurrents, (2) les modificacions no poden transgredir els principis de contractació administrativa: 
Igualtat i no discriminació, transparència, publicitat i lliure concurrència, (3) la modificació requereix la 
concurrència d’interès públic, existència de causa imprevista i no alterar de manera substancial les 
condicions essencials del contracte. El terme “alteració substancial de condicions essencials del 
contracte” esdevé un concepte jurídic indeterminat que cal estudiar cas per cas sobre la base de criteris 
a poder ser objectius, com són: 1. La modificació introdueix condicions que si haguessin figurat en el 
procediment d’adjudicació inicial, haurien permès la participació d’altres licitadors, a més dels inicialment 
admesos o haurien permès seleccionar una oferta diferent de la inicialment seleccionada. 2. La 
modificació amplia el contracte, en gran mesura, a serveis inicialment no previstos. 3. La modificació 
canvia el règim econòmic del contracte a favor de l’adjudicatari, d’una manera que no estava prevista en 
els termes del contracte inicial. 4. La modificació presenta característiques substancialment diferents de 
les del contracte inicial i, en conseqüència posa de relleu la voluntat de les parts de tornar a negociar els 
aspectes essencials del contracte.  
 
Atès que, en aplicació de la normativa al cas concret, d’acord amb la interpretació donada pels Informes 
de les Juntes Consultives de Contractació Administrativa, i a la vista dels fets i els informes emesos, es 
pot concloure: Dels informes tècnic i jurídic que obren en l’expedient, s’observa l’objecte de la proposta 
d’acord que és l’allargament de la durada de la prestació del servei per donar-li continuïtat mentre es duu 
a terme el procés de selecció d’un nou contractista, per el termini d’un any i les condicions de la 
prestació durant aquest temps; i la justificació de la necessitat de l’actuació, sobre la base de les 
circumstàncies que s’han exposat que es poden qualificar d’imprevistes i d’interès públic. Alhora el 
contingut es considera que no implica cap alteració substancial de les condicions essencials del 
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contracte.  
 
Efectivament, l’actuació objecte d’acord no altera l’objecte ni les característiques de les prestacions ni la 
finalitat del contracte adjudicat. Tampoc varia les condicions de capacitat i solvència exigides en la fase 
de la seva licitació, ni el procediment d’adjudicació i criteris emprats. Tampoc afecta al règim econòmic 
del contracte ni als criteris per la seva determinació. Segons això i d’acord amb els criteris indicats per 
determinar el grau d’alteració de les condicions del contracte, es pot entendre que l’actuació pretesa no 
les alteren de manera substancial.  
 
Atès que, en data 13 de juliol de 2022, la Cap de Servei de Medi Ambient, Energia i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament d’Igualada emet informe favorable, el qual obra en l’expedient, sobre la necessitat de 
l’actuació, en el sentit de prorrogar un any la durada del contracte i sobre les condicions  en què es durà 
a terme la prestació del servei durant l’esmentada pròrroga.  
 
Atès l’informe jurídic de data 14 de juliol de 2022 on s’informa favorablement el contingut de la proposta 
d’acord. 
 
Atès que, la contractista ha presentat escrit de conformitat en relació a l’allargament de la prestació 
objecte del contracte i de les seves condicions tècniques i econòmiques, en els termes que consten en 
l’informe tècnic formulat per la Cap de Servei de Medi Ambient, Energia i Sostenibilitat de l’Ajuntament 
d’Igualada i de l’allargament del termini de vigència de la societat mercantil constituïda als efectes de la 
gestió del servei públic i de l’adaptació de l’article 4 dels estatuts socials, per la qual cosa es dóna per 
efectuat el tràmit d’audiència al contractista previst en la normativa d’aplicació. 
 
Atès que la competència correspon al Ple Municipal, de conformitat amb el que disposa la disposició 
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP. Amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, d’acord amb l’article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local.  
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar el manteniment del contracte administratiu 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 d’atenció al ciutadà, en el sentit de prorrogar el termini d’execució de 
la concessió del servei i el termini de vigència de la societat mercantil constituïda per a la gestió del 
servei, en un any, en els termes que consten en l’informe tècnic formulat per la Cap de Servei de Medi 
Ambient, Energia i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, de data 13 de juliol de 2022; amb efectes del 
dia 1 de gener de 2023 i fins el dia 31 de desembre de 2023.   
 
Segon.- Aprovar la despesa que comportarà l’adopció d’aquest acord amb càrrec al pressupost general 
de la Corporació. 
 
Tercer.- Fer constar que contra aquest acord, es podrà interposar recurs especial en matèria de 
contractació. 
 
Quart.- Requerir a la contractista perquè, una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la data de notificació d’aquest acord, sense que s’hagi interposat recurs especial 
en matèria de contractació, formalitzi aquesta actuació, mitjançant annex al contracte i publicar 
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l’esmentada actuació en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Cinquè.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 4 dels estatuts socials, relatiu  a la “Durada”, en el 
sentit que aquesta es prorroga fins el dia 31 de desembre de 2023 i amb el redactat següent: 
“Article 4 Durada 
 
La durada de la Societat serà de DOTZE ANYS, a partir de la inscripció en el registre mercantil. 
 
Aquesta durada es prorroga fins el dia 31 de desembre de 2023.” 
 
Sotmetre aquesta modificació a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils a comptar de 
l’endemà de l’última publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita diària i en el tauler d’edictes i 
en el tauler electrònic de l’Ajuntament, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient, a 
la Secretaria de l’Ajuntament i formular 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 
municipal. En cas contrari, l’expedient quedarà aprovat definitivament, sense necessitat d’un nou acord. 
 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde per dur a terme totes aquelles actuacions i per a la signatura de tots aquells 
documents que siguin necessaris  per a l’execució d’aquest acord. 
 
Setè.- Notificar-ho als interessats als efectes corresponents. 
 
 
5. QUALITAT URBANA 

 
5.1 ADOPCIÓ D’ACORDS EN RELACIÓ AL SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENTS, ZONA BLAVA I 
RETIRADA DE VEHICLES D’IGUALADA. CANVI D’UBICACIÓ DE PLACES. MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI 

 
Vist el servei públic d’aparcaments i zones d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari, el 
qual es troba regulat pel reglament municipal corresponent degudament aprovat; servei que es troba 
gestionat per la Societat municipal de capital públic Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments SL 
(SIMA), mitjançant encàrrec de gestió de l’Ajuntament d’Igualada. 
 
Vist que aquest ens local considera convenient i oportú la creació de dos trams nous, al passeig 
Verdaguer, entre Caputxins i Sant Vicens, per a ubicar-hi 36 places per tractar-se d’una zona amb un alt 
índex de demanda d’aparcament en rotació i sense repercussió per a la circulació viària així com la 
inclusió de les 3 places restants en trams ja existents (2 al Passeig Verdaguer, entre Sant Magí i Vida, 
Sud-Sud, i 1 al Passeig Verdaguer, entre Òdena i Sant Josep, Sud-Sud). Alhora, es fa necessària la 
reordenació de l’àrea d’aplicació de la zona de regulació de l’estacionament actual tal i com ha estat 
informat favorablement per Tècnic competent, informe que obra a l’expedient. 
 
Atès que aquestes modificacions obliguen a modificar l’article 3.1 del Reglament del servei 
d’aparcaments, zones d’estacionament sotmeses a control horari i tarifari, i grua, en què s’assenyalen, 
de manera detallada, les vies públiques on s’aplica la zona de regulació de l’estacionament. 

Atès el que disposen els articles 128 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, en relació a la potestat reglamentària. 
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Atès que, al tractar-se d’un procediment de modificació d’un Reglament ja vigent abans de l’entrada en 
vigor de la Llei 39/2015, no de l’elaboració d’un projecte de norma nova; no cal acreditar la concurrència 
dels principis de bona regulació previstos en l’article 129 de la Llei referida. 
 
De conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, al tractar-se d’un procediment de modificació d’una ordenança ja existent, 
no d’elaboració d’un projecte de norma nova; és pel que es pot prescindir del seguiment dels tràmits de 
consulta prèvia. 
 
Tanmateix, es durà a terme el tràmit d’informació pública i la publicitat, en compliment i en els termes del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.  
 
A aquests efectes, en data 14 de juliol de 2022, mitjançant decret de l’Alcalde, s’ha designat una 
Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de la modificació del Reglament 
regulador esmentat. En la mateixa data, la Comissió ha subscrit una acta de la reunió duta a terme on es 
conté el redactat de la modificació reglamentària que es proposa. 

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

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

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

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

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

Atès que la competència correspon al Ple, de conformitat amb els articles 63 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’aprovació del Reglament 
del servei. 

Atès que, tenint en compte que es tracta d’un servei públic prestat mitjançant una fórmula de gestió 
directa, de conformitat amb l’informe de l’Interventor accidental de l’Ajuntament, en aplicació del que 
disposa l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases de règim local, l’acord 
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requereix la majoria simple.  

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

Primer.- Reordenar l’àrea d’aplicació de la zona de regulació de l’estacionament actual i la creació de 
dos trams nous, al passeig Verdaguer, entre Caputxins i Sant Vicens, per a ubicar-hi 36 places per 
tractar-se d’una zona amb un alt índex de demanda d’aparcament en rotació i sense repercussió per a la 
circulació viària així com la inclusió de les 3 places restants en trams ja existents (2 al Passeig 
Verdaguer, entre Sant Magí i Vida, Sud-Sud, i 1 al Passeig Verdaguer, entre Òdena i Sant Josep, Sud-
Sud). 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 3.1 del Reglament del servei d’aparcaments, zones 
d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari i grua, segons el següent: 
 
“Article 3. Zona de regulació de l’estacionament i àmbit d’aplicació  
 
1. L’àrea d’aplicació de la zona de regulació de l’estacionament, comprendrà les següents vies 
públiques:  

 
Carrer Places 

Passeig Verdaguer, entre Santa Caterina i Sant Magí, Sud-Sud 5 

Passeig Verdaguer, entre Santa Caterina i Sant Magí, Sud-Nord 11 

Passeig Verdaguer, entre Santa Caterina i Sant Magí, Nord-Sud 10 

Passeig Verdaguer, entre Santa Caterina i Sant Magí, Nord-Nord 5 

Passeig Verdaguer, entre Sant Magí i Vida, Sud-Sud 10 

Passeig Verdaguer, entre Sant Magí i Vida, Sud-Nord 19 

Passeig Verdaguer, entre Vida i Odena, Sud - Nord 9 

Passeig Verdaguer, entre Òdena i Sant Magí, Nord-Sud 29 

Passeig Verdaguer, entre Òdena i Sant Magí, Nord-Nord 16 

Passeig Verdaguer, entre Òdena i Sant Josep, Sud-Sud 12 

Passeig Verdaguer, entre Òdena i Sant Josep, Sud-Nord 16 

Passeig Verdaguer, entre Òdena i Sant Josep, Nord-Sud 16 

Passeig Verdaguer, entre Sant Josep i Òdena, Nord-Nord 6 

Passeig Verdaguer, entre Sant Josep i Esquiladors, Sud-Sud 8 

Passeig Verdaguer, entre Sant Josep i Esquiladors, Sud-Nord 12 

Passeig Verdaguer, entre Esquiladors i Trinitat, Sud-Sud 10 

Passeig Verdaguer, entre Esquiladors i Trinitat, Sud-Nord 13 

Passeig Verdaguer, entre Trinitat i Sant Vicenç, Sud-Sud 3 

Passeig Verdaguer, entre Trinitat i Sant Vicenç, Sud-Nord 8 

Passeig Verdaguer, entre Caputxins i Sant Josep, Nord-Sud 11 

Passeig Verdaguer, entre Caputxins i Sant Josep, Nord-Nord 8 

Carrer de la Trinitat, entre Passeig Verdaguer i Sant Carles 6 

Carrer de Sant Carles, entre Trinitat i Esquiladors 12 

Carrer dels Esquiladors, entre Passeig Verdaguer i Sant Carles 10 

Rambla General Vives, entre Carrer del Vidre i Òdena 6 

Carrer de Sant Jordi 9 
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Carrer de la Soledat, entre Trinitat i Plaça del Rei 8 

Carrer de Concepció, entre Custiol i Travessia Sant Jaume, Nord 5 

Carrer de Concepció, entre Custiol i Travessia Sant Jaume, Sud 6 

Carrer de Joan Maragall, entre Sebastià Artés i Santa Caterina, Nord 13 

Carrer de Joan Maragall, entre Sebastià Artés i Santa Caterina, Sud 8 

Carrer de Sebastià Artés, entre Joan Maragall i Torre 7 

Carrer de Sebastià Artés, entre Torre i Plaça Espanya 9 

Plaça Espanya 15 

Carrer de Santa Caterina, entre Rambla Nova i Carme, Nord 8 

Carrer de Santa Caterina, entre Rambla Nova i Carme, Sud 4 

Avinguda de Mestre Montaner, entre Avinguda Andorra i Crt. Manresa 14 

Passeig Verdaguer, entre Caputxins i Sant Vicens, Nord - Nord 15 

Passeig Verdaguer, entre Caputxins i Sant Vicens, Nord - Sud 21 

Total 415 

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

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

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

 
6. SERVEIS MUNICIPALS 

 
6.1 MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE LES CONCESSIONS DEMANIALS DE LES PARADES I 
BOTIGUES DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA MASUCA 

 
L’Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària de 29 d’octubre de 1973, va resoldre atorgar a 
Promociones Mermusa i Promotora Canela, SA, la concessió administrativa per a l’explotació del mercat 
cobert de la Masuca, prèvia l’execució de les obres previstes en el projecte presentat i va fixar el termini 
de durada de les autoritzacions administratives en quaranta anys, a comptar de la data de signatura del 
contracte de concessió mitjançant escriptura pública, la qual cosa va tenir lloc el dia 22 de març de 1975. 
Per tant, la durada de les concessions administratives dels diferents llocs, tendes i magatzems del 
Mercat municipal de la Masuca finalitzava el dia 22 de març de 2015.   

 
Posteriorment, en motiu de les obres de millora i modernització del mercat, en la sessió plenària de 28 
de gener de 2003, es va acordar ampliar el termini de durada de les concessions vuit anys, de manera 
que aquestes han de finalitzar el 22 de març de 2023. 
 
El transcurs de quaranta-set anys d’ençà de la inauguració del mercat municipal de la Masuca i, malgrat 
les millores introduïdes al llarg del temps, aconsellen definir un nou mercat; un mercat de tercera 
generació, que sigui atractiu pels visitants i econòmicament viable per als concessionaris.  
 
En aquest sentit, l’Ajuntament d’Igualada des de fa dos anys està treballant, en col·laboració amb els 
paradistes, en definir quin ha de ser el model de mercat municipal per als propers trenta anys. La 
voluntat és transformar el mercat d'Igualada tenint en compte l’evolució del seu entorn, convertint-lo en 
l’epicentre de l’activitat comercial i econòmica de la zona. Tanmateix, la complexitat de l’operació, de la 
qual resta pendent finalitzar, entre d’altres, la redacció del projecte bàsic i executiu del que serà el nou 
mercat, aconsella prorrogar un any les concessions dels llocs, tendes i magatzems del Mercat municipal 
de la Masuca, incloses les de durada anual, sense càrrec addicional, tenint en compte que es tracta 
d’una pròrroga stricto sensu i no una nova concessió, i que no s’efectua cap despesa de millora en les 
instal·lacions del mercat. 
 
Vist que l’Associació de Botiguers del Mercat Municipal d’Igualada ha manifestat la seva conformitat a la 
modificació del termini de les concessions demanials en un any més. 
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Atès que en l’expedient hi figura informe jurídic i de la interventora accidental, favorable a la pròrroga del 
termini de concessió per les raons que s’hi detallen. 
 
Atès que la legislació reguladora aplicable al supòsit de fet ve determinada pels texts legals següents: el 
Reglament de serveis de les Corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955; el 
Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Decret de 27 de maig de 1955; la Llei de 
contractes de l’Estat (Decret 923/1965, de 8 d’abril); el  Reglament general de contractació de l’Estat 
(Decret 3354/1967, de 28 de desembre); i, el Reglament de contractació de les Corporacions locals 
(Decret 9.01.1953), vigents en aquell moment. Alhora, la regulació actual ve determinada per la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions públiques. 
 
Atès que la naturalesa jurídica de la relació entre l’adjudicatari, Promociones Mermusa i Promotora 
Canela, SA i l’Ajuntament d’Igualada és, segons la clàusula segona del plec regulador, la derivada d’una 
concessió administrativa conjunta d’obres i d’explotació de serveis, d’acord amb el que disposa l’article 
114.2.a) del Reglament de serveis de les Corporacions locals, aprovat per decret de 17 de juny de 1955; 
concessió que, d’acord amb la clàusula cinquena del plec, va extingir-se el dia 22 de març de 1979. A 
partir d’aquesta data, les autoritzacions administratives que s’atorguen per a l’ús i el gaudi dels llocs, 
tendes i magatzems cal entendre-les com a concessions d’un bé demanial de servei públic.  
 
Atès que, de conformitat amb l’establert en l’article 58.2 del Reglament de béns de les Entitats locals de 
1955, l’ús d’aquest tipus de béns es regeix per les normes del Reglament de serveis de les Corporacions 
locals de 1955 i, supletòriament, per les normes de l’esmentat Reglament de béns. Aquest règim és el 
mateix que, en l’actualitat, estableix l’article 54 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya i els articles 84 i següents de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del patrimoni de les Administracions públiques. 
 
Atès per tant, pel que fa a la durada de les concessions, caldrà estar a allò que disposa l’article 115 del 
Reglament de serveis de les Corporacions locals, que assenyala que el termini de la concessió, segons 
les característiques del servei i les inversions que hagués de fer el concessionari, no pot excedir de 
cinquanta anys. Cal subratllar que la durada indicada en l’article 232 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 61.c) del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, fixen també una 
durada de cinquanta anys. Això no obstant, l’article 93.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les Administracions públiques fixa el termini màxim de durada de les concessions, incloses 
les pròrrogues, en setanta-cinc anys. 
 
Atès que l’article 10 del Reglament de contractació de les Corporacions locals, de 9 de gener de 1955, 
també determina una durada màxima de la concessió de serveis de cinquanta anys i el seu article 54 
preveu que per causes imprevisibles  i inevitables o en virtut de motius d’interès públic, podran les 
corporacions modificar prestacions d’obra o serveis contractades, previ informe dels organismes tècnics 
de les mateixes i de la Comissió Provincial de Serveis Tècnics, sempre que no s’alteri el pressupost, per 
excés o defecte en més de la cinquena part i de conformitat amb les regles que estableixen els apartats 
a i b. Per la seva banda,  article 61.c) del Reglament de béns de les Entitats locals de Catalunya (Decret 
336/1988) determina que al plec de condicions es posarà el termini d’utilització (art. 62) que no excedirà 
de 50 anys; si es inferior es poden concedir pròrrogues. Durada que, d’acord amb l’article 93.3 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions públiques, és de 75 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              19 

 

Atès que l’allargament del termini de la concessió demanial suposa una modificació contractual a la qual li 
és d’aplicació el règim actualment vigent previst en els articles 190, 191, 203 i 205 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. De l’expedient es dedueix que s’han complert els requisits 
legalment exigibles per a l’aprovació de la modificació del contracte. 
 
Especialment, l’import de les concessions, les quals s’han de considerar de manera individual, durant el 
termini de concessió de quaranta anys, és inferior al 20 per cent dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
Atès pel que fa a l’òrgan competent, que de conformitat amb l’apartat primer i segon de la  disposició 
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector públic, correspon a 
l’alcalde la competència con a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de 
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis 
i els contractes administratius especials, quan el valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter 
pluriennal quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre 
que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada; i, correspon al Ple la competència 
com a òrgan de contractació respecte dels contractes esmentats a l'apartat anterior que celebri l'entitat 
local, quan pel seu valor o durada no corresponguin a l'alcalde, conforme a l'apartat anterior. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer. Aprovar la modificació de les concessions demanials de les parades i botigues del Mercat 
municipal de la Masuca, incloses les de durada anual, en el sentit d’allargar el termini de les esmentades 
concessions demanials UN ANY MÉS, sense càrrec addicional, de manera que finalitzaran en data 22 de 
març de 2024. 
 
Segon. Notificar aquest acord a totes les persones interessades. 
 
 
7. ACCIÓ SOCIAL 

 
7.1 APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025 PER A LA COORDINACIÓ, LA 
COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I 
L’AJUNTAMENT D’IGUALADA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL 

 
Vist que el Departament competent en matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, des de 
l’any 2008, ha vingut instrumentant la seva coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis 
socials i altres programes de protecció social amb l’Ajuntament d’Igualada per mitjà dels contractes 
programa; 
 
Vist que les parts consideren el contracte programa un instrument idoni per articular els compromisos en 
les relacions de coordinació i cooperació, a fi de millorar la qualitat dels serveis socials públics adreçats a 
la ciutadania i l’eficiència en l’ús de recursos públics; 
 
Vist que, en aquest sentit, es van signar contractes programes per als períodes 2008-2011, 2012-1015 i 
2016-2019 (prorrogat fins al 2021 i amb la inclusió de diverses addendes derivades de la situació de la 
pandèmia de COVID-19), ara cal encetar un nou contracte programa per al període 2022-2025; 
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Atès que el Departament de Drets Socials, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) van signar un acord marc, en data 28 de desembre de 2021, per 
determinar les línies d’actuació i acords generals del contracte programa per al període 2022-2025 i la 
relació entre totes les parts signatàries. En aquest sentit l’Ajuntament d’Igualada vol formar part d’aquest 
model de relació i, per això, aprovar i signar el contracte programa 2022-2025; 
 
Atès que l’objecte d’aquest contracte programa és fixar les condicions d’atorgament de les aportacions 
econòmiques del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament 
d’Igualada, durant el període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2025, per tal de 
finançar els serveis socials bàsics, delegats, especialitzats i d’altres programes relatius als serveis 
socials, mitjançant unes fitxes incloses en els annexos; 
 
Atès l’article 14 i la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern; 
 
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, és 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; 
 
Per aquest motiu es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar el contracte programa per al període 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament d’Igualada en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social, i els seus annexos. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest contracte programa i els seus annexos. 
Tercer.- Donar publicitat d’aquest contracte programa i els seus annexos, una vegada signats, 
mitjançant la publicació al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de 
Catalunya i al Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Igualada, així com, la publicació de l’edicte 
corresponent al DOGC. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
 
8. HABITATGE 

 
8.1 APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL D'HABITATGE D'IGUALADA 2022-2027 

 
L’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha dut a terme la redacció 
del Pla Local d’Habitatge d’Igualada per al període 2022-2027, de conformitat amb el que preveu l’article 
14 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Dins dels tràmits de la redacció, indicar 
que es va dur a terme un procés participatiu en el decurs dels mesos de setembre, octubre i novembre 
de 2021.  
 
Els plans locals d'habitatge, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge,  determinen les propostes i els compromisos municipals en política d'habitatge i són la 
proposta marc per a concertar polítiques d'habitatge amb l'Administració de la Generalitat. Alhora, aquest 
article assenyala els apartats que han de contenir els plans locals d’habitatge. 
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Vist que a l’expedient consten l’informe jurídic i tècnic. 
 
Atès l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,  els ens locals, sota el 
principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord 
amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici 
de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents 
d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure. A més de les 
competències de promoció i gestió que els reconeix la legislació de règim local i les competències de 
control, inspecció, execució forçosa, sanció i altres que els reconeix aquesta Llei, els ens locals poden 
concertar polítiques pròpies d'habitatge amb l'Administració de la Generalitat, en el marc dels 
instruments locals i supralocals de planificació que estableixen aquesta Llei i la legislació urbanística, i 
poden demanar la creació de consorcis o oficines locals d'habitatge per a la gestió conjunta de funcions i 
serveis vinculats a l'habitatge. 
 
Atès l’apartat 10 de l’article 14 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la tramitació 
i l'aprovació dels plans locals d'habitatge s'han d'ajustar al que la legislació de règim local estableix 
respecte al règim de funcionament i d'adopció d'acords. La tramitació ha d'incloure un període 
d'exposició pública i mecanismes de participació ciutadana. L'aprovació correspon al ple de l'ajuntament. 
Alhora, d’acord amb l’apartat 11, per a concertar polítiques d'habitatge amb el Govern, l'ajuntament ha de 
comunicar l'acord d'aprovació del pla local d'habitatge al departament competent en matèria d'habitatge i 
li n'ha de trametre un exemplar. 
 
Atès el que disposen els articles 8.1.i) i 12.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, l’administració pública, en aplicació del principi de 
transparència, ha de fer pública la informació relativa als plans, els programes i les memòries generals, 
de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques. 
 
Atès els articles 22.2.q) i 47 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 52.2.r) i 114 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació amb l’article 14.10 de la  Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, la competència correspon al Ple i s’adopta per majoria simple dels 
membres presents. 
 
Es proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pla Local d’Habitatge d’Igualada 2022-2027. 
 
Segon. Sotmetre l’instrument aprovat inicialment a informació pública mitjançant edicte al Butlletí Oficial 
de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el taulell d’edictes de la Casa Consistorial i 
el taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada), 
perquè en el termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de l’última publicació de l’edicte en el 
BOP, el DOGC i en els taulells d’edictes, les persones interessades puguin consultar l’expedient al 
Departament d’Acció Social i Habitatge de l’Ajuntament d'Igualada (Espai Cívic Centre, carrer de la 
Trinitat núm. 12; de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions  i 
suggeriments que estimin oportuns.   
 
Tercer.  Les al·legacions i suggeriments que es presentin seran resolts pel Ple i en cas de no haver-n’hi, 
s’entendrà aprovat definitivament el Pla Local d’Habitatge d’Igualada 2022-2027.  
 
Quart.- Una vegada aprovat definitivament, l’aprovació definitiva es publicarà en al Butlletí Oficial de la 
Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el taulell d’edictes de la Casa Consistorial i el 
taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada). 
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Alhora, comunicar aquest acord, juntament amb el text íntegre del Pla Local d’Habitatge d’Igualada 2022-
2027, a la Subdirecció General d’Habitatge de la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social del Departament 
de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.  Alhora, publicar el Pla Local d’Habitatge d’Igualada 
2022-2027 al Portal de Transparència. 
 
 
9. HISENDA 

 
9.1 MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2023 

 
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. 
 
En aquest sentit aquest Ajuntament té el propòsit d'introduir determinades modificacions en les ordenances 
fiscals vigents, no solament en allò que afecta l'increment de tarifes, sinó també a les adaptacions 
necessàries conseqüències de la normativa legal vigent i a les que la pràctica de la gestió localitzada durant 
aquest període pugui aconsellar. 
 
Per aquest motiu i de conformitat amb els informes que figuren a l'expedient,  es proposa al Ple municipal 
l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances vigents del 2022, que es detallen a 
continuació: 
 
a) Incrementar un  3,00 per cent les tarifes de les ordenances reguladores dels recursos següents:  
 
- Taxa per a l'expedició de documents administratius 
- Taxa per llicències urbanístiques 
- Taxa per la prestació de serveis de sonometria 
- Taxa del cementiri municipal 
- Taxa Recollida, tractament i eliminació d’escombraries. 
- Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 

pública. 
- Taxa dels serveis de la deixalleria municipal. 
- Taxa per aprofitament i serveis dels mercats municipals 
- Taxa per la recollida d’animals domèstics abandonats. 
- Taxa per la llicència d’autotaxi 
- Intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses. 
- Taxa de sondatges i rases 
- Taxa per ocupació de terrenys amb material de construcció. 
- Taxa per ocupació de terrenys amb taules i cadires 
- Taxa per ocupació de terrenys amb parades, barraques, etc. 
- Taxa per estacionament de vehicles 
- Taxa per ocupació de subsòl, el sòl i la volada. 
- Taxa per les entrades de vehicles.  
- Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a l’Ajuntament. 
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- Preus públics del del Departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.  
- Preus públics d’Ignova Tecnoespai 
 
b) Modificar el redactat de l’article 5è de la Taxa per Expedició de documents administratius, de 
conformitat amb el text de l’ordenança que s’adjunta ( canvi de la descripció dels grups) 
 

2) Drets d'examen:  

Grup A1 38,25 

Grup A2 32,15 

Grup C1 + B 25,55 

Grup C2 19,20 

Grup AP 12,90 

 
c) Modificar la redacció de l’ordenança reguladora de la Taxa  per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans, de conformitat amb el text de l’ordenança que s’adjunta  
 
Es modifica l’article 6. Bonificacions i reduccions on es detallen els requisits per la seva obtenció: s’estableix 
que és IMPREM 14 Mensualitats afegint l’aclariment: 
 
Es calcula sobre el darrer IPREM anual aprovat  (14 pagues) 
 
I també s’incrementa l’import de la renta imputada fins a 500 € 
 
2.  Els membres de la unitat familiar no poden ser titulars en propietat d’altres béns immobles amb una 
renta imputada superior amb 500 €, excepte el propi habitatge. 
 
Es modifica l’article 12. Pagament per generació,  en el sentit que s’afageix el paràgraf següent: 
 
Quedaran exempts d’aquest pagament per generació les activitats amb recollida Porta a porta de tèxtil 
sanitari que generin menys de 120 tones / any. 
 
També quedaran exempts d’aquesta pagament per generació les activitats comercials que generin 
menys de 2.500 Kg de rebuig anual.  
 
d) Modificar les tarifes de la Taxa per la retirada de vehicles (suposa un increment del 66.67 % aproximat 
per garantir que el servei no sigui deficitari), apartat 2.- A partir del setè dia en dipòsit i custòdia s’acreditarà 
una quota mensual, irreduïble, segons el detall següent, de conformitat amb el text de l’ordenança que 
s’adjunta: 
 

 Per dipòsit I 
custòdia    Tarifa 

mensual 

1. Bicicletes i ciclomotors 16,65 € 

2. Motocicletes, tricicles, motocarros i 
semblants 33,35 € 

3. Automòbils de turisme, camions i 
similars fins a 2500 Kg PMA 100,00 € 

4. Tota mena de vehicles amb PMA fins 
a 5000 Kg 100,00 € 

5. Tota mena de vehicles amb PMA 200,00 € 
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superior a 5000 Kg. 

6.Mobles, estris, runes semovents o 
qualsevol altre element no previst en els 
apartats anteriors 16,65 € 

 
 
e) Modificar l’Ordenança de la  Taxa per aprofitaments i serveis dels mercats municipals, en el sentit 
d’afegir en l’apartat A. Mercat Sedentari, i per a les concessions per termini d’un any  el paràgraf amb la 
previsió següent: “En cas de durada més curta, s’aplicarà la part proporcional”, de conformitat amb el text de 
l’ordenança que s’adjunta. 
  
f) Aprovar unes noves tarifes de l'Ordenança reguladora de la Taxa per utilització de les instal·lacions 
esportives i modificar part del seu redactat de conformitat amb el text de l’ordenança que s’adjunta: 
   
Revisió dels preus, exclòs ritme escolar 
 
S’aproven unes noves tarifes 
 

Passis 10 sessions (a preu de 8)  

Gimnàs les Comes (1) 34,80 € 

Piscina les Comes adults (2) 46,40 € 

Piscina les Comes infantils (2) 28,00 € 

 
Nova redacció de l’apartat 2.8:  
 
2.8. Actes organitzats per altres entitats  

 
a) Actes  no esportius 
Entitats esportives registrades a l’Ajuntament d’Igualada 
Increment del 10 % del preu en tot el punt 2 
Comptar totes les hores de reserva, inclòs muntatge i desmuntatge si n’hi ha. 
 
Entitats no esportives registrades a l’Ajuntament d’Igualada 
Increment del 50 % del preu en tot el punt 2 
Comptar totes les hores de reserva, inclòs muntatge i desmuntatge si n’hi ha. 
 
Altres entitats i empreses 
Increment del 100 % del preu en tot el punt 2 
Comptar totes les hores de reserva, inclòs muntatge i desmuntatge si n’hi ha. 
 
b) Actes  esportius fora temporada regular 
Altres entitats fora Igualada i empreses 
Increment del 75 % del preu en tot el punt 2 
Comptar totes les hores de reserva, inclòs muntatge i desmuntatge si n’hi ha. 
 
Nova redacció de l’apartat 4.  
 
4.- Piscina descoberta Molí Nou (temporada d’estiu) 
 

Passis 10 sessions (a preu de 7)*  
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Infantil (de 5 a 16 anys)             21,00 € 

Jove (de 17 a 21 anys) 29,40 € 

Adult (de 22 a 59 anys) 36,75 € 

Adults + 60 anys, pensionistes = o > 65 % i dependents (3) 21,00 € 

 
I s’inclouen les previsions següents:  

(4)  Les persones empadronades a Igualada poden fer la inscripció 7 dies abans.  

(5)  Es considerarà membre de l’unitat familiar : els que convisquin al mateix domicili, amb parentiu fins a 
1r grau.  

Obligatorietat d’incloure un mínim d’un adult i màxim de dos o un adult i un jove.  
  
 
Es modifica l’article 7è. 3 en el sentit següent: 
 
7.3.- Les escoles gaudiran d’una bonificació d’un 100% del preu estipulat en l’apartat 2 per l’ús de les 
instal·lacions esportives municipals un cop durant el curs escolar. Els següents lloguers tindran un 60% de 
bonificació del preu estipulat. 
 
g) Modificar els annexos de l'Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis culturals, 
educatius, socials i de conformitat amb el text de l’ordenança que s’adjunta següents:  
 
A) Taxes del Servei de Joventut 

 
Cursos  equipaments juvenils 
 
Tallers de formació puntuals ... 1,5€ /hora  
 
Curs de formació mensuals: 

- 1 hora setmanal 10€ 
- 1,5 hores setmanals 15€ 
- 2 hores setmanal 20€ 

 
Curs de formació  trimestral: 

-  1 hora setmanal 30€ 
- 1,5 hores setmanals 45€ 
- 2 hores setmanals 60€ 

 
Esport i valors..................gratuït 
 
Casals formatius, tecnològics, esportius o artístics: 

- 12h ....................15€ 
- 16h ....................20€ 
- 20 h ...................25€ 

 
Acompanyament en l’estudi ....30€ 
 
Es concedirà una bonificació del 100% del curs, pel joves que participin del projecte de corresponsals i 
que vulgui dur a terme un curs programat pel Departament de Joventut en un equipament juvenil. 
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La taxa s’abonarà sempre, amb independència de l’assistència o seguiment del curs,   
 
EXCEPTE: 
• Si la baixa es comunica una setmana abans del inici del curs es retornarà en  transferència o metàl·lic. 
• Si la baixa es comunica 24 h abans de l’inici, es retornarà el import en  transferència o metàl·lic, sempre 
i quan, es pugui cobrir la plaça amb una altra persona. 
• Si el ciutadà troba feina i acredita que l’horari del lloc de feina és incompatible amb l’activitat, se li 
retornarà la part proporcional del import. Caldrà aportar una còpia del contracte de treball.  
• Si per motius de malaltia, el ciutadà no pot continuar amb l’activitat, se li retornarà la part proporcional 
del import. Caldrà portar un justificant mèdic. 
 
B) Taxes del Servei d’Infància 
 
Saló de la Infància 
 

Entrada  4€ 

Abonament (entrada 4 dies) 11€ 

Servei Guarda-roba 1€ 

 
Estiuet 
 

Casal 43€/setmana 

Acollida matí o tarda 7€ / setmana 

Acollida amb carmanyola 7€/ setmana 

Menjador  26€/setmana 

Menjador (un dia esporàdic) 7€ / dia 

Samarreta extra 4€  

 
Devolució de pagaments: 
En cas d’anul·lació de l’activitat es retornarà l’import amb una transferència al compte corrent del ciutadà. 
 
En cas de baixa voluntària de l’infant: 
Un cop iniciades les activitats, no s’acceptarà, cap tipus de baixa i per tant no es retornarà cap import 
 
EXCEPTE 
Si la baixa es comunica una setmana abans de l’inici de l’activitat es retornarà en forma de val o 
transferència i/o metàl·lic. 
Si per motiu de malaltia, el ciutadà no pot continuar amb l’activitat, se li retornarà la part proporcional de 
l’import. Caldrà aportar justificant. 
  
C.- Sense contingut 
 
D.- Actes culturals, educatius, socials i de lleure. S’han donat nous títols als apartats  
 
4.- Productes de merchandising del Departament de Promoció Cultural, equipaments culturals municipals i 
de La Mostra. 
5.- Venda d’espais publicitaris en els suports gràfics i digitals editats pel Departament de Promoció 
Cultural, equipaments culturals municipals i La Mostra. 
E) Ensenyaments especials: 
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S’ha inclòs:  
 
Els infants de nivell I-2 no abonaran la mensualitat corresponent a l’horari bàsic.  
 
Apartat F.2 Botiga del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, i del Punt d’Informació Cultural i 
Turística d’Igualada (2 llibres nous)  
Apartat F.3) Lloguer espais Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia (increment del 3 %) També s’ha 
inclòs ” A més de la taxa d’utilització, també es cobrarà el cost del servei de neteja, quan en funció dels usos, 
s’hagi de contractar una neteja extraordinària de l’espai. El preu d’una hora del servei de neteja pel lloguer 
d’espais, será de 22 euros/hora i el preu de seguretat, en cas que se n’hagi de contractar, per import de 22 
euros/hora.” 
Apartat G) Activitats en equipaments cívics (es modifica el redactat referent al fraccionament del pagament i la 
seva domiciliació, que se suprimeix 
Apartat H) Teatre Municipal Ateneu: Lloguers: ( s’incrementa un 3%), 
Apartat I) Arxiu Fotgràfic Municipal d’Igualada (s’incrementa un 3%) 
Apartat J) Altres articles a la venda (s’incrementa un 3%)  
Apartat K) Ús de sales d’actes i aules tallers, el punts b), d) i e) (s’incrementa un 3%) 
Apartat M) ús d’instal·lacions esportives de centres educatius (s’incrementa un3%)  de conformitat amb el 
text de l’ordenança que s’adjunta. 
Apartat N Refugi de Pelegrins d’Igualada, que desapareix i passa a ser l’antic apartat O L’Escorxador, espai 
cultural polivalent. 
 
D’aquesta ordenança es preveu que entri en vigor l’1 de setembre de 2022 allò que fa referència a l’horari 
bàsic del nivell I-2 de les Escoles Bressol Municipals. 
 
h) Modificar l’Ordenança reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles 
o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic, de conformitat amb el text de l’Ordenança que s’adjunta i en el sentit d’incloure 
la previsió d’exempció per a estudiants de fotografia i cinema (siguin escoles públiques o privades). 
 
I amb unes tarifes d’annex que redacten l’apartat 7 de la manera següent: 
 

7.1. A la via pública  52,80 € / hora o fracció 

7.2. Al Cementiri Nou 
Els equips de rodatge hauran de limitar-se a 15 persones com a 
màxim; i, realitzar un desplegament tècnic que permeti preservar la 
intimitat del recinte funerari i que no causi danys en l’entorn 
qualificat com a Bé Cultural d’Interès Nacional: 
 

 Màxim 5 hores dins l’horari d’obertura al públic de 
l’equipament. 

 

 De 6 a 10 hores dins l’horari d’obertura al públic de 
l’equipament. 

 

 Per cada hora o fracció de més fora de l’horari d’obertura al 
públic de l’equipament. 

 
 
 
 
 
 
500 € 
 
 
 
1.000 € 
 
 
120 € 

7.3.  A d’altres espais municipals que no disposen de taxa pròpia  
52,80 € /  hora  o  fracció 
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i) Modificar l’Ordenança general reguladora dels preus públics, de conformitat amb el text de 
l’Ordenança que s’adjunta, en el sentit d’actualitzar les referències legislatives a la normativa en vigor. 
 
 j) Modificar els Preus públics per a la publicitat radiofònica – en la qual s’aproven unes noves tarifes en 
l’apartat “Preu públic per a la publicitat radiofònica, que passen a ser les següents: 
 

Falques de fins a 30" 5,62 € 

  

Cada segon de més   0,50 € 

 
k) Aprovar una nova bonificació en l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, 
segons el redactat següent: 
 
6. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota els habitatges que se cedeixin per ser gestionats per 
part de la Borsa de lloguer assequible de l’Ajuntament d’Igualada, atès que aquests habitatges es 
destinen a lloguer amb una renda limitada i inferior a la de mercat. 
 
I mantenir la resta, segons el text que s’adjunta. 
 
Segon.- Aprovar el text de les ordenances modificades que s'adjunten en aquesta proposta. 
 
Tercer.- Sotmetre l’acord de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2023 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, al Tauler d’anuncis de la Corporació i al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de 
l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada), 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. En 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.” 
 
 
9.2 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA PER A L’ANY 
2023 I LES BASES, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL INCLOSOS AL MATEIX 

 
ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha format el pressupost per al exercici 2023. 
 
Ha emès informe l’interventor de l’Ajuntament. 
 
El Pressupost conté la documentació i annexos previstos a la Llei d’Hisendes Locals 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’ha seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els pressupostos 
dels organismes i empreses que l’integren els ha proposat prèviament els òrgans competents, d’acord als 
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seus estatuts o el document fundacional. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb l’art. 162 i següents 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, essent competent el Ple municipal amb el quòrum mínim de majoria simple, de 
conformitat amb els articles 22.2.e) i 47 de la Llei 7/ 1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
En la seva conformitat es proposa l´ aprovació per l´ Ajuntament Ple del següent : 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici de 2023 integrat 
pels Pressupostos de l’Ajuntament i del seu organisme autònom municipal “Organisme Autònom 
Municipal  d’Ensenyaments Artístics d’Igualada” i el pressupost dels consorcis adscrits “Consorci de 
gestió de l’aeròdrom general Vives d’Igualada-Òdena” i “Consorci per a la gestió de la televisió digital 
local de la demarcació d’Igualada” i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats 
mercantils “Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges, S.L.” , “Societat Igualadina Municipal 
d’Aparcaments,SL”, “Terrenys Av. Catalunya d’Igualada, SA” , de l’entitat pública empresarial “ Igualada 
en acció” i del consorci adscrit “Consorci Sociosanitari d’Igualada” que, resumit per capítols i per 
cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és l’assenyalat com annex al 
present acord. 
 
SEGON.- Aprovar les Plantilles de personal i Relació de Llocs de Treball que es detallen al Pressupost. 
 
TERCER.-  Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general. 
 
QUART.- 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 del Ple que es tinguin per convenient.  
 
CINQUÈ.-  El Pressupost General 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 locals. 
 
SISÈ.- Inserir al Tauler d’anuncis de la Corporació i en el tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica 
de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada) pel termini de dos mesos, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el Diari de la Generalitat de Catalunya, el Pressupost General  definitivament aprovat 
resumit per capítols així com la plantilla íntegra i les modificacions de la Relació de Llocs de Treball 
aprovades. 
  
SETÈ.- Trametre una còpia del Pressupost a l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya 
simultàniament a la tramesa dels edictes al BOP i DOGC establert a l’apartat sisè d’aquest acord, de 
conformitat amb l’article 169.4 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. 
 
VUITÈ.- El Pressupost General entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el 
que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 
169 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. 
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NOVE .- Trametre una còpia certificada de la Plantilla i Relació de Llocs de Treball a la Subdirecció 
General de la Funció Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’article 283.4 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 

 

 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
 
 INGRESSOS 
 
Capítol Denominació             Euros 

 
  A. Operacions corrents 
1             Impostos directes 25.157.600,00 € 
2  Impostos indirectes 1.350.000,00 € 
3  Taxes i d'altres ingressos 9.173.060,00 € 
4  Transferències corrents 16.706.186,62 € 
5  Ingressos patrimonials 733.817,04 € 
 
  B. Operacions de capital 
  
7  Transferències de capital 700.000,00 € 
8  Actius financers 630,00 € 
9  Passius financers 6.753.627,32 € 
 
  Total Ingressos                                   60.574.920,98 € 

 
 DESPESES 

 
Capítol Denominació             Euros 

    
   A. Operacions corrents 
1  Despeses de personal 19.190.101,23 € 
2  Despeses de béns corrents i serveis 23.112.308,13 € 
3  Despeses financeres 440.462,04 € 
4  Transferències corrents 5.980.753,79 € 
 
  B. Operacions de capital 
5  Fons de contingència 296.234,01 € 
6  Inversions reals 7.088.512,32 € 
7  Transferències de capital 275.646,84 € 
8  Actius financers 630,00 € 
9  Passius financers 4.190.272,62 € 
    
  Total despeses 60.574.920,98 € 
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ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPALS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D’IGUALADA  
 
 INGRESSOS 

 
Capítol Denominació             Euros 

 
  A. Operacions corrents 
3  Taxes i d'altres ingressos 499.100,00 € 
4  Transferències corrents 2.826.739,22 € 
5  Ingressos patrimonials 100,00 € 
 
  B. Operacions de capital 
7  Transferències de capital 25.000,00 € 
8  Actius financers 200,00 € 
 
  Total ingressos 3.351.139,22 € 

 
 DESPESES 

 
Capítol Denominació             Euros 

    
  A. Operacions corrents 
1  Despeses de personal 2.995.323,62 € 
2  Despeses de béns corrents i serveis 320.615,60 € 
3  Despeses financeres 10.000,00 € 
 
  B. Operacions de capital 
6  Inversions reals 25.000,00 € 
8  Actius financers 200,00 € 

             
Total despeses 3.351.139,22 €   

 
 
 
CONSORCI DE GESTIÓ DE L’AERÒDROM GENERAL VIVES D’IGUALADA-ÒDENA 
 
 INGRESSOS 

 
Capítol Denominació                   Euros 

 
  A. Operacions corrents 
3  Taxes i d'altres ingressos 10,03 €                  
4  Transferències corrents 35.969,91 € 
5  Ingressos patrimonials 20,06 € 
 

    
Total ingressos. 36.000,00 € 
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 DESPESES 

 
Capítol Denominació             Euros 

    
  A. Operacions corrents 
1  Despeses de personal 13.570,96 € 
2  Despeses de béns corrents i serveis 22.419,01 €              
 
  B. Operacions de capital 
6  Despeses d’inversió 10,03 € 
 
  Total despeses 36.000,00 € 

 
 
 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL DE LA DEMARCACIÓ 
D’IGUALADA 
 
 INGRESSOS 

 
Capítol Denominació                   Euros 

 
  A. Operacions corrents 
4  Transferències corrents 14.286,30 € 
 
   Total ingressos. 14.286,30 € 
 
 DESPESES 

 
Capítol Denominació             Euros 

    
  A. Operacions corrents 
2  Despeses de béns corrents i serveis 14.286,30 €              
 
 
  Total despeses 14.286,30 € 

 
 
 
 
PROMOTORA IGUALADINA MUNICIPAL D’HABITATGES, S.L. 
 
 INGRESSOS 

 
Capítol Denominació                   Euros 

 
  A. Operacions corrents 
3  Taxes i d'altres ingressos 273.100,00 € 
4                  Transferències corrents 40.500,00 € 
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  B. Operacions de capital 
7  Transferències de capital 400.500,00 € 
9  Passius financers 814.359,63 € 
 
   Total ingressos. 1.528.459,63 € 
 
 DESPESES 

 
Capítol Denominació             Euros 

    
  A. Operacions corrents 
1  Despeses de personal 73.800,00 € 
2  Despeses de béns corrents i serveis 112.400,00 €              
3  Despeses financeres 25.400,00 € 
 
  B. Operacions de capital 
6  Despeses d’inversió 1.214.859,63 € 
9  Passius financers 101.983,78 € 
 
  Total despeses 1.528.443,41 € 

 
 

SOCIETAT IGUALADINA MUNICIPAL D’APARCAMENTS,SL 
 
 INGRESSOS 

Capítol Denominació                   Euros 

 
  A. Operacions corrents 
3  Taxes i d'altres ingressos  950.060,00 €  
5  Ingressos patrimonials 2.000,00 € 
 
  B. Operacions de capital 
9  Passius financers 120.000,00 € 
 
   Total ingressos 1.072.060,00 € 
 DESPESES 

 
Capítol Denominació             Euros 

    
  A. Operacions corrents 
1  Despeses de personal 562.300,00 € 
2  Despeses de béns corrents i serveis  157.200,00 € 
3  Despeses financeres  25.500,00 € 
 
  B. Operacions de capital 
6  Despeses d’inversió 126.000,00 € 
9  Passius financers 177.000,00 € 
 
  Total despeses 1.048.000,00 € 
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TERRENYS AV. CATALUNYA D’IGUALADA,SA 
 
 INGRESSOS 

 
Capítol Denominació                   Euros 

 
  A. Operacions corrents 
4  Transferències corrents 38.400,00 €  
 
  B. Operacions de capital 
7  Transferències de capital  100.646,84 € 
 
   Total ingressos  139.046,84 € 

 
 DESPESES 

 
Capítol Denominació             Euros 

    
  A. Operacions corrents 
2  Despeses de béns corrents i servei 7.500,00 € 
3  Despeses financeres 2.100,00 € 
 
  B. Operacions de capital 
9  Passius financers 100.646,84 € 
 
  Total despeses 110.246,84 € 

 
 

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL IGUALADA EN ACCIÓ  
 
 INGRESSOS 

Capítol Denominació                   Euros 

 
  A. Operacions corrents 
3  Taxes i d'altres ingressos 50.000,00 € 
5  Ingressos patrimonials 270.000,00 € 
 
   Total ingressos 320.000,00 € 

 
 DESPESES 

Capítol Denominació             Euros 

    
  A. Operacions corrents 
1  Despeses de personal 101.000,00 € 
2  Despeses de béns corrents i servei 9.800,00 € 
4  Transferències corrents 209.200,00 € 
 
  Total despeses 320.000,00 € 
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CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA 
 
 INGRESSOS 
Capítol Denominació             Euros 

 
  A. Operacions corrents 
3  Taxes i d'altres ingressos 9.246.926,57 € 
4  Transferències corrents 241.387,80 € 
5  Ingressos patrimonials 28.725,48 € 
 
  Total Ingressos                                 9.517.039,85 € 

 
 DESPESES 

 
Capítol Denominació             Euros 

    
   A. Operacions corrents 
1  Despeses de personal 6.610.483,78 € 
2  Despeses de béns corrents i serveis 1.885.660,00 € 
3  Despeses financeres 81.956,27 € 
 
  B. Operacions de capital 
6  Inversions reals 175.000,00 € 
9  Passius financers  719.414,40 €  
   
  Total despeses 9.472.514,45 € 

 
 
Això no obstant, el Ple resoldrà el que cregui més convenient. 
 
 
9.3 CONTRACTE DE PRÉSTEC AMB BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,SA 

 
Vista la sol·licitud d’un préstec a la Diputació de Barcelona dins el Programa de Crèdit Local, per al 
finançament de diverses inversions municipals; i la sol·licitud d’una subvenció del tipus d’interès del 
mateix préstec amb càrrec al Programa de Crèdit Local. 
 
Atès que l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha aprovat l’operació per import de 
6.027.247,49 € 
 
Considerant que les condicions oferides per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,SA per a formalitzar aquest 
préstec, es consideren favorables als interessos municipals 

 
Atès que l’import de l’operació supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, es requerirà 
la majoria absoluta prevista a l’article 114.3.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 
 
Vist  l’informe de la Intervenció 
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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, es proposa  
l’adopció dels acords següents : 

 
Primer. - Sol·licitar i formalitzar amb el  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,SA un préstec d’un import de 
sis milions vint-i-set mil dos-cents quaranta-set euros amb quaranta-nou cèntims d’euro (6.027.247,49€) 
amb les condicions següents: 

 

Interès inicial : EURIBOR a 3 mesos  +0.61%  

Comissió d’obertura: 0 

Termini d’amortització: 10 anys (inclòs un de carència) 

 

Segon.- Aprovar les clàusules del projecte de contracte que s’adjunta com annex. 

Tercer.- La primera disposició del préstec serà per import de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona amb càrrec al Programa de Crèdit Local i la part restant es disposarà d’acord amb les 
necessitats de tresoreria de l’entitat local i  com a màxim a la data del venciment de la carència. 

Quart.- La disposició de l’import d’aquest préstec es durà a terme mitjançant la firma conjunta de la 
interventora acctal. Sra. Montserrat Moncunill Vidal, de la tresorera, Sra. Isabel Marmí Roca , i de 
l’alcalde-president. 
 
 
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 2022; 
 
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 presentes 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 € 

TIPUS INTERÈS Fix al 1,04% 

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 ofertes 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 
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es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 
/ UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, aquestes operacions quedem excloses de l’àmbit de 
l’esmentada Llei;  
 
Vist que hi ha informe favorable d'intervenció, de conformitat amb el que disposa l'article 52. 2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals;  
 
Vist que l'art. 52.2 del mateix Reial Decret Legislatiu esmentat en el punt anterior i l’art. 52.2 m) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, disposen que si l’import acumulat de les operacions de tresoreria supera el 15% dels 
ingressos liquidats per operacions corrents de l’últim exercici liquidat,  la competència per concertar 
operacions de 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 Fix al 1,04% amb 
liquidacions trimestrals, una comissió de no disponibilitat de 0,025 % trimestral, interès de demora el 
tipus vigent al període més un marge del 2% i comissió d’obertura, d’estudi i resta de comissions exempt, 
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 la interventora accidental Sra. Montserrat 
Moncunill i Vidal  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 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LES OBRES DE 
SUBSTITUCIO BAIXANTS CANALS PLUVIALS DE L’ESCOLA PARE RAMON CASTELLORT I 
MIRALDA 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la que 
demanen la bonificació de l’ICIO per la llicència d’obres Exp. 2404/6421/2022, corresponents a les obres 
de substitució dels baixants, canals pluvials i altres per la millora de la salubritat de l’escola Pare Ramon 
Castelltort i Miralda, al Carrer Comarca, 79; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .2 a) 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 
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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 juny de 2022, on exposa que 
es tracta d’una obres d’interès i utilitat social per la Ciutat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, referent a la bonificació de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per la llicència 
d’obres Exp. 2404/6421/2022, 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 substitució dels baixants, canals pluvials i altres per la millora 
de la salubritat de l’escola Pare Ramon Castelltort i Miralda, al Carrer Comarca, 79, per un import total de 
1.274,09 € per tractar-se d’unes obres d’interès i utilitat social per la ciutat. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte l’autoliquidació RI 122601. 
  
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals. 
 
 
9.6 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LES OBRES 
D’AÏLLAMENT ACÚSTIC DE L’INSTITUT BADIA MARGARIT D’IGUALADA 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la que 
demanen la bonificació de l’ICIO per la llicència d’obres Exp. 2404/4023/2022, corresponents a les obres 
d’arranjament del revestiment de sostres per aïllament acústic de tres aules de l’Institut Badia Margarit 
d’Igualada, a l’Av. Montserrat, 38-40; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .2 a) 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 19 de maig de 2022, on exposa que 
es tracta d’una obres d’interès i utilitat social per la Ciutat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, referent a la bonificació de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per la llicència 
d’obres Exp. 2404/4023/2022, 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 
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corresponent a l’execució de les obres d’arranjament del revestiment de sostres per aïllament acústic de 
tres aules de l’Institut Badia Margarit d’Igualada, a l’Av. Montserrat, 38-40, per un import total de 291,87 € 
per tractar-se d’unes obres d’interès i utilitat social per la ciutat. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte l’autoliquidació RI 120793. 
  
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals. 
 
 
9.7 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LES OBRES 
D’ARRANJAMENT DEL SOSTRE DE L’EDIFICI DE L’INSTITUT JOAN MERCADER D’IGUALADA 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la que 
demanen la bonificació de l’ICIO per la llicència d’obres Exp. 2404/6634/2022, corresponents a les obres 
d’arranjament de goteres a la zona d’administració de l’edifici de l’Institut Joan Mercader d’Igualada, al 
carrer St Vivenç, 27; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .2 a) 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 5 de juliol de 2022, on exposa que es 
tracta d’una obres d’interès i utilitat social per la Ciutat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, referent a la bonificació de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per la llicència 
d’obres Exp. 2404/6634/2022, 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’arranjament de goteres a la zona d’administració de l’edifici de 
l’Institut Joan Mercader d’Igualada, al carrer St Vivenç, 27, per un import total de 220,99 € per tractar-se 
d’unes obres d’interès i utilitat social per la ciutat. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte l’autoliquidació RI 122784. 
  
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 
SUBSTITUCIO DE LA FUSTERIA DE L’EDIFICI DE L’ESCOLA ATENEU 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la que 
demanen la bonificació de l’ICIO per la llicència d’obres Exp. 2414/6507/2022, corresponents a les obres 
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de substitució de fusteria de la façana de l’escola Ateneu, al carrer Esquiladors, 13; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .2 a) 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 12 de juliol de 2022, 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. 2414/6507/2022, 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 substitució de fusteria de la façana de l’escola Ateneu, al 
carrer Esquiladors, 13, per un import total de 1.002,58 € per tractar-se d’unes obres d’interès i utilitat 
social per la ciutat. 
 
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals. 
 
 
9.9 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LES OBRES 
D’ADEQUACIÓ INTERIOR OFICINES SERVEIS EDUCATIUS D’IGUALADA 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la que 
demanen la bonificació de l’ICIO per la llicència d’obres Exp. 2404/6506/2022, corresponents a les obres 
d’adequació de l’interior de la planta primera per oficines als serveis educatius d’Igualada, al carrer St 
Carles, 83; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .2 a) 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 12 de juliol de 2022, on exposa que 
es tracta d’una obres d’interès i utilitat social per la Ciutat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, referent a la bonificació de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per la llicència 
d’obres Exp. 2404/6506/2022, de conformitat amb els motius assenyalats en la part expositiva d’aquest 
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acord. 
 
Segon.- Aprovar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres 
corresponent a l’execució de les obres d’adequació de l’interior de la planta primera per oficines als 
serveis educatius d’Igualada, al carrer St Carles, 83, per un import total de 9.511,07 € per tractar-se 
d’unes obres d’interès i utilitat social per la ciutat. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte l’autoliquidació RI 122774. 
  
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals. 
 
 
9.10 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA, PER LES OBRES INTERIORS D’ADEQUACIO DE SALES DE 
PROFESSORS A LA UNIVERSITAT D’IGUALADA   

 
Vista la sol·licitud presentada per la Universitat de Lleida, en la que demanen la bonificació de l’ICIO per 
la llicència d’obres Exp. 2404/4768/2022, corresponents a les obres d’adequació de l’interior d’espais 
docents i administratius de l’edifici de la Universitat d’Igualada, al Pla de la Massa, 8; 
 
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .2 a) 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 8 de juny de 2022, 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 Universitat de Lleida, referent a la bonificació de l’Impost 
sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per la llicència d’obres Exp. 2404/4768/2022, 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’adequació de l’interior d’espais docents i administratius de 
l’edifici de la Universitat d’Igualada, al Pla de la Massa, 8, per un import total de  6.541,95 € per tractar-se 
d’unes obres d’interès i utilitat social per la ciutat. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte l’autoliquidació RI 120844. 
  
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
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