PLE ORDINARI
25 DE SETEMBRE DE 2018
1. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 24.7.2018
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
PART RESOLUTIVA
3.- QUALITAT URBANA
3.1 CESSIÓ D'ÚS GRATUÏTA DE LA PLANTA PRIMERA DE L'IMMOBLE SITUAT AL C/ NARDS, 6 A
CARITAS ARXIPRESTAL ANOIA-SEGARRA
“L’Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 4 de gener de 1971, va resoldre constituir
un dret de superfície per un termini de 50 anys, sobre un solar de propietat municipal, situat al carrer dels
Nards núm. 6, d’Igualada, a favor de Càritas Interparroquial d’Igualada, perquè aquesta hi construís una casa
refugi.
El dret de superfície es va formalitzar en escriptura pública atorgada el 9 de març de 1995, davant el notari de
l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, Vidal Olivas Navarro, sota el número 495 del seu protocol; i, s’extingeix, entre
d’altres, pel transcurs dels 50 anys, és a dir, el 3 de gener de 2021 i, per destinar l’edificació a una finalitat
diferent al de casa refugi amb fins benèfics. Una vegada extingit el dret, revertirà a l’Ajuntament allò
construït sobre el solar.
Mitjançant escrit de data juny de 2017, la directora de Càritas Arxiprestal Anoia Segarra, entitat sense ànim
de lucre, constituïda l’any 1981, exposa que l’edifici construït, en el seu dia, sobre el solar de referència ha
acollit fins fa un any la comunitat de germanes vedrunes que ha atès infants i joves i que, en l’actualitat,
aquesta comunitat ha deixat de fer aquesta tasca i ha deixat d’utilitzar la casa. Afegeix que Càritas, davant
les necessitats socials detectades, es planteja fer un projecte social de caràcter residencial adreçat a
persones en situació de vulnerabilitat social; i, que per poder destinar l’edifici a aquesta finalitat s’han de
realitzar obres de manteniment i reformes importants per adaptar l’habitatge a la normativa vigent i, perquè
aquesta disposi de les condicions d’habitabilitat i seguretat requerides. Posteriorment, en data abril de 2018,
presenta a aquest ens local una memòria descriptiva del projecte social esmentat, la seva justificació,
destinataris, objectius, resultats esperats, metodologia i recursos necessaris. Per tot això, i atenent la
inversió a efectuar en l’edifici, demana que es perllongui la durada del dret de superfície descrit més
amunt.
Vist que la cap de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Igualada, amb el vistiplau de la regidora d’Acció Social,
Igualtat i Joventut, informa favorablement la idoneïtat del projecte i, en conseqüència, la pròrroga del termini
per a disposar per part de Càritas de la primera planta de l’immoble de referència, mitjançant l’instrument
jurídic que es consideri més adient.
Vist que l'arquitecte municipal assenyala que el terreny no prové de cap transferència de percentatge
d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, ni d'una cessió per a equipaments, ni forma part del
patrimoni municipal de sòl i habitatge; patrimoni, que va ser constituït per l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió
plenària duta a terme el dia 22 de febrer de 2005. Alhora, indica que les obres a realitzar per Càritas
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s’amortitzarien en uns 15 anys i que, això no obstant, cal tenir en compte també el valor social de
l’actuació per a determinar la durada de la possible pròrroga.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe jurídic que valora la figura jurídica més adient per donar resposta
a la sol·licitud plantejada, considerant que la mateixa és la cessió d’ús a comptar de l’endemà de la data
en què s’extingeixi el dret de superfície.
Atès l’article 107.1 – que té caràcter bàsic- de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques, estableix que els contractes per a l’explotació dels béns i drets patrimonials
s’adjudicaran per concurs llevat que, per les peculiaritats del bé, la limitació de la demanda, la urgència
resultant d’esdeveniments imprevisibles o la singularitat de l’operació, procedeixi l’adjudicació directa. Les
circumstàncies determinants de l’adjudicació directa hauran de justificar-se suficientment en l’expedient.
Igualment, l’article 75.3 del Decret 336/88, 17 d'octubre, que aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, diu que la forma d’adjudicació de la cessió d’ús és el concurs o la contractació directa quan ho
requereixen les peculiaritats del bé o dels interessos locals a satisfer, amb un període previ d’informació
pública mínima de vint dies, en aquest últim cas, durant el qual s’hi poden formular reclamacions o
al·legacions.
Atès els articles 22.2.q) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 52.2.r) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, en relació amb l'article 73 del Decret 336/88, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, la competència correspon al Ple de la Corporació per majoria simple dels membres
presents, a tenor de l’article 47.1 de la Llei 7/1985 i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003.
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la cessió gratuïta de l'ús de la primera planta de l’immoble assenyalat amb el
núm. 6 del carrer dels Nards, d’Igualada, a Càritas Diocesana de Vic - Càritas Arxiprestal Anoia Segarra,
perquè el destini a un projecte d’habitatge compartit temporal amb suport socioeducatiu de Càritas per a
acollir persones soles (homes) en situació d’exclusió social que no disposin de suficients recursos
econòmics, per assumir el cost d’un lloguer i que no tinguin un vincle social i/o familiar proper.
La durada de la cessió d’ús serà de vint anys, a comptar des del dia 4 de gener de 2021, l’endemà de la
data en què s’extingeix el dret de superfície existent sobre aquest immoble. Tot això, sens perjudici que el
desenvolupament del projecte pugui començar abans d’aquesta data, una vegada finalitzades les obres
d’adequació de l’immoble, que hauran de disposar del títol habilitant corresponent; i, de les causes
d'extinció previstes en la legislació reguladora i en el document de formalització.
Segon. Obrir un termini d'informació pública de vint dies en la premsa local perquè les persones
interessades puguin formular reclamacions o al·legacions.
Tercer. En el cas que no es presentin reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada definitivament la
cessió d’ús.
Quart. Inscriure la cessió d'ús en l'Inventari municipal de béns, amb el benentès que aquesta cessió d’ús
té efectes a partir del dia 4 de gener de 2021.
Cinquè. Facultar l'alcalde perquè en nom de la corporació municipal, subscrigui els documents que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.”
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4.- INTERIOR
4.1 INCREMENT RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA I ORGANISME
AUTÒNOM MUNICIPAL D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D’IGUALADA 2018
“Atès que l’art. 18. Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2018, disposa que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior a l’1,5 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes
d’hogeneïtat per els dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a
l’antiguitat dels mateixos.
Atès que en el mateix article, segon paràgraf, també es determina, que a més de l’increment esmentat, si
l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017 assolís o superés el 3,1%, s’afegiria,
amb efectes 1.7.2018, un altre 0,25% d’increment salarial previ acord del Consell de Ministres.
Atès que en data 13.07.2018 el Consell de Ministres va acordar fer efectiu l’increment del 0,25% amb
efectes de 1.07.2018 en relació als preus vigent a 31 de desembre de 2017.
Atès el que determina l’Acord de condicions del Personal Funcionari de l’Ajuntament d’Igualada i
Organismes Autònoms en el seu art. 21 i següents, el conveni col·lectiu per al personal laboral de
l’Ajuntament d’Igualada i el Conveni Col·lectiu per a l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments
Artístics en el seu art. 23 i següents en relació als increments salarials previstos a la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
Atès que mitjançant acord del Ple Municipal del dia 7 de juliol de 2015, es va aprovar la retribució del
personal eventual, tot indicant que les retribucions anuals brutes d’aquest personal s’abonaran en 14
pagues i es revisaran anualment en la mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al
servei de la corporació.
Atès que l’article 52 j) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que correspon al Ple la facultat per a fixar la quantia
de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i l’article 54 h) del Decret 214/90
del RPSEL, de 30 de juliol, estableix que correspon al ple de la corporació, fixar l’aplicació i la quantia de
les retribucions complementàries del personal funcionari i l’estructura i la quantia de les retribucions del
personal laboral i del personal eventual.
Es proposa al Ple municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Incrementar, en un 1,5 per 100, respecte les que es percebien a 31.12.2017, les retribucions
bàsiques i el complement de destinació i el complement específic del personal funcionari de l’Ajuntament
d’Igualada i de l’organisme autònom municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, d’acord amb l’annex
adjunt.
El complement de productivitat s’incrementa en un 1,5 per cent en relació a les quantitats establertes per a
l’any 2017. Això no obstant, correspon a l’alcalde la seva assignació individualitzada al personal.
El pagament del complement de productivitat es realitzarà de conformitat amb el previst a l’article 21 i
següents de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament
d’Igualada i de l’organisme autònom municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, aprovat pel ple
municipal en data 15 d’abril de 2003.
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Les retribucions del funcionaris interins experimentaran un augment del 1,5 per 100 en les seves
retribucions, en relació amb les que anaven percebent durant l’exercici de 2017.
SEGON.- Incrementar en un 1,5 per 100, d’acord amb l’annex que s’acompanya, respecte les que es
percebien a 31.12.2017, les retribucions del personal laboral i eventual d’aquest Ajuntament i de
l’organisme autònom municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada.
TERCER.- Aquests acords tindran efectes a partir de l’1 de gener de 2018, de conformitat amb el previst a
l’article 18 Dos de la Llei Ley 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
QUART.- Incrementar, a tot el personal afectat en aquest acord i a tots els conceptes retributius esmentats
en els apartats anteriors, en un 0,25 per 100 respecte les que es percebien a 31.12.2017, amb efectes de
01.07.2018, d’acord amb l’annex adjunt i de conformitat amb el que estableix l’article 18 Dos, paràgraf
quart, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.”

4.2 PROPOSTA D'ATORGAMENT DE MEDALLES SEGONS REGLAMENT INTERN DE LA POLICIA
LOCAL D'IGUALADA
“Atès que l’article 153 del Reglament Intern de la Policia Local d’Igualada estableix que els membres de la
Policia Local han de ser recompensats per la realització d’actes destacables durant el servei i que
aquestes recompenses poden consistir en la concessió de medalles de servei;
Atès que, entre els tipus o categories de les medalles de serveis hi ha la Medalla de permanència;
Atès a la vegada que l’article 154 del Reglament Intern de la Policia Local d’Igualada els premis o
reconeixements concedits a persones que no siguin membres en actiu del cos, poden ser de les
d’homenatge i col·laboració;
Atès que l’article 163 indica que la medalla denominada “d’homenatge i col·laboració” s’atorga a les
persones físiques o jurídiques que, sense pertànyer al cos de la Policia Local, s’han distingit notablement
per actuacions meritòries de col·laboració i/o ajuda a aquesta;
Atès l’informe proposta del Cap de la Policia Local de data 17 de setembre de 2018 en què realitza
diverses propostes per tal que es reconeguin els serveis prestats per diversos membres de la Policia Local
per la seva permanència al Cos,
Atès que així mateix el Cap de la Policia Local en data 17 de setembre de 2018 va proposar de forma
raonada a l’Alcaldia l’atorgament de medalles d’homenatge i col·laboració a els senyors Damià Larriba
Gomà, Inspector en cap de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra de l’Anoia, i Joan Mir i Riba,
responsable durant més de 30 anys de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d’Igualada;
Atès que segons estableix l’article 167 del Reglament Intern de la Policia Local d’Igualada les medalles de
serveis en totes les seves categories les atorgarà el Ple Municipal a proposta de la Junta de Govern Local;
Atès que la Junta de Govern Local, en data 17 de setembre de 2018, va adoptar per unanimitat l’acord de
proposar al Ple l’atorgament de les medalles de serveis als 61 agents (en actiu o jubilats o en excedència)
que es relacionen,
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Atès, així mateix, que l’article 159 del Reglament Intern de la Policia Local d’Igualada estableix que és
competència de l’Alcaldia l’atorgament de les medalles per la qual cosa, aquest alcalde considera adequat
de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern, de proposar al Ple l’adopció d’aquest acord;
Atès, d’altra banda, l’article 166 del mateix reglament estableix que la concessió de les medalles
d’homenatge i col·laboració, l’atorgarà l’Alcaldia, a proposta raonada del cap del cos. Aquesta resolució
serà ratificada pel Ple municipal;
Atès que aquesta concessió s’ha fet per decret d’Alcaldia de data 18 de setembre de 2018 i ara cal la seva
ratificació per part del Ple municipal,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Distingir els agents de la Policia local que es relacionen a continuació per raó de la seva estada
en el cos durant el període de temps que s’indica, i, en conseqüència, aprovar l’atorgament de les
medalles de serveis de permanència que els corresponen:
Medalla ( distinció de color blanc): Per 15 anys de servei (membres en actiu)
Joan Pau Montes Cuesta
David Riba Bernáldez
David Puertas Moreno
Robert Martínez Gomera
Ignasi López Ferrer
Jaume Lasala López
Jordi Méndez Torres
Esther Macià Vázquez
Mari Pau Garcia Ortiz
Ana Maria Cívico Gómez
Álex Kiesel Fernández
Xavier Niso Miras
José Luís Lechado Pérez
Jordi Gual Brunet
Joel Ferreiro Pazos
David Hurtado Estal
Antonio Salgado Chia
Medalla (distinció de color blanc): Per 15 anys de servei (membres jubilats o en excedència)
Francisco Nieto Sánchez
Juan Díaz Cañete
Lluís Costa Vilches
Francisco Martínez López
Angel Caballero Barba
Marta Fabregat Martí
Medalla (distinció de color blanc i plata): per 25 anys de servei (membres en actiu)
Jordi Dalmases Permanyer
Pere Balcells González
Joan Carles Nieves Salcedo
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Josep Gual Brunet
Joan Arolas Regordosa
Pere Pullés Hervás
Carles Carretero Marimon
Herminio Castaño Membrive
Josep Pineda Garcia
Pere Elvira Elvira
Pau Trenado Ramos
Francisco Varea Chamorro
Roger Guilera Marcet
Antonio Lorente Sánchez
Juan José Grácia Saló
Eduardo Cruz Mellado
Jesús Cano Jiménez
Félix Alonso Garcia
Antonio Juarez Blaya
Medalla (distinció de color blanc i plata): per 25 anys de servei (membres jubilats)
Antonio Nogales Márquez
Manuel Romero Jiménez
José Asencio Márquez
Joan Palomeque Armadas
Francisco Cobo Vázquez
Pere Navarro Roca
Pedro José Martínez Fernández
Venancio López García
Jacinto Martínez Domingo
José Luís Fuentes Fanjul
Juan Fernández Romero
Medalla (distinció de color blanc i daurat): per 35 anys de servei (membres en actiu)
Manuel Montes Encina
José Obispo Garcia
José Manuel González Márquez
José Emilio Cristobal Flores
Medalla (distinció de color blanc i daurat): Per 35 anys de servei (membres jubilats)
Antonio Reyes Serrato
Celedonio Arroyo Garcia
Gonzalo Sánchez Utande
Juan Ramon Arroyo López
Segon.- Que aquesta distinció figuri en l’expedient personal de les persones guardonades.
Tercer.- Ratificar l’acord de l’Alcaldia d’atorgament de les medalles d’homenatge i col·laboració (blau cel
amb distintiu blanc) a les persones següents:
- Damià Larriba Gomà, Inspector en cap de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra de l’Anoia, per
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la seva col·laboració amb la Policia Local d’Igualada en tots els àmbits que les tasques policials han
requerit, amb rigor, professionalitat i esperit constructiu destacables.
- Joan Mir i Riba, des de les seves funcions com a responsable durant més de 30 anys de l’Agrupació de
Voluntaris de Protecció Civil d’Igualada, per la seva col·laboració amb la Policia Local d’Igualada en
situacions d’emergència i en multitud d’actes i esdeveniments esportius, culturals, tradicionals, religiosos,
etcètera, essent remarcable que, a més, la col·laboració sempre ha estat des de l’àmbit del voluntariat.
Quart.- Notificar aquest acord a les parts interessades.”
5.- ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I JOVENTUT
5.1 ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A PROJECTES I
ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL DE L’ANY 2018 (SEGONA RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT)
“Vist l’acord del Ple municipal de data 29 de maig de 2018, en que es resolia la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès social de l’any 2018, i en
què, en el seu apartat quart s’acordava de posposar la resolució de les sol·licituds de les associacions de
pares i mares de centres escolars per la participació en els jocs escolars atès que, tal com deia l’informe
corresponent, aquestes subvencions s’atorguen seguint uns paràmetres de participació que no es poden
saber fins que han acabat els jocs escolars, per tant, fins acabat el curs.
Atès que el 31 d’agost de 2018, el Departament d’Esports ha informat sobre la seva proposta per resoldre
aquests sol·licituds;
Atès que l’interventor informa de l’existència de crèdit pressupostari suficient per adoptar aquest acord,
com consta en l’expedient amb càrrec a la partida que s’hi indica;
Atesa la proposta de la comissió que estableix la base novena i ateses les Bases específiques de
subvencions de l’Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d’interès social dutes a terme per entitats
sense ànim de lucre aprovades pel Ple Municipal en data 19 de desembre de 2017, acord que ha estat
publicat en el BOPB de 11 de gener de 2018, exposades al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler
d’edictes electrònica de en data 4 de gener de 2018, i la seva referència al DOGC de 29 de gener de 2018;
Atesa la convocatòria duta a terme per decret de la regidora delegada d’Acció Social i Igualtat, de data 22
de febrer de 2018 i publicada al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Tauler d’Edictes electrònic en dates
27 de febrer de 2018 fins al 7 d’abril i 27 de febrer de 2018 respectivament, juntament amb les bases i al
Butlletí Oficial de la Província -per mitjà de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (identificador
334272)- de data 5 de març de 2018;
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
Atesa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d'Igualada;
Atès que la competència, segons s’estableix en la base desena de les Bases Específiques, correspon al
Ple,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- Atorgar les subvencions per un import total de 7.253 euros, a les entitats que es relacionen a
continuació, per la seva participació en els jocs esportius escolars.
Entitat

Núm. Exp.

Import Concedit (euros)

AMPA INSTITUT PERE VIVES VICH

2243/373/ 2018

260,00

AMPA ESCOLA PUBLICA EMILI VALLES

2243/1267/ 2018

940,00

AMPA COL·LEGI JESUS MARIA

2243/1264/ 2018

800,00

AMPA ESCOLAPIES IGUALADA

2243/1252/ 2018

700,00

AMPA RAMON CASTELLTORT DE IGUALADA

2243/1249/ 2018

908,00

AMPA ESCOLA DOLORS MARTI I BADIA

2243/1255/ 2018

680,00

AMPA ESOLA ATENEU IGUALADÍ

2243/1253/ 2018

610,00

AMPA ESCOLA ANOIA

2243/1247/ 2018

170,00

AMPA ESCOLA PIA IGUALADA

2243/1246/ 2018

575,00

AMPA GARCIA FOSSAS IGUALADA

2243/1244/ 2018

610,00

AMPA MARISTES IGUALADA

2243/1243/ 2018

1.000,00

Segon.- Publicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la present resolució de concessió
d’aquestes subvencions en els termes previstos en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions.
Tercer.- Publicar en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Igualada l’atorgament i la resta de dades
en relació amb aquesta subvenció que preveu la normativa.”

6.- HISENDA
6.1 AVALAR EL CONTRACTE DE PRÉSTEC CONCEDIT PER BANC SABADELL S.A. A FAVOR DEL
CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA D’UN IMPORT DE 398.000 €.
“Atès que BANC DE SABADELL S.A. ha fet una oferta per formalitzar una operació de préstec per un
import màxim de TRES-CENTS NORANTA-VUIT MIL EUROS (398.000 €) en condicions de compliment
del principi de prudència financera, amb la finalitat de finançar inversions promogudes pel Consorci
Sociosanitari d’Igualada
Atès que BANC DE SABADELL S.A. demana la garantia de la prestació d’aval per part de l’Ajuntament
d’Igualada.
Atès que l’Ajuntament considera convenient la formalització d’aquesta operació de préstec i la prestació de
la garantia demanada.
De conformitat a l’article 52.2.m) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya la competència correspon al Ple municipal.
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L’ import de l’operació no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, per la qual cosa es
requereix la majoria simple prevista a l’article 114 i) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Considerant que les condicions de l’oferta presentada per BANC DE SABADELL S.A. es consideren
favorables als interessos municipals, es proposa Al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Avalar el contracte de préstec concedit per BANC SABADELL S.A. a favor del Consorci
Sociosanitari d’Igualada d’un import de TRES-CENTS NORANTA-VUIT MIL EUROS (398.000 €) amb les
condicions següents:
Tipus d’interès: Euribor 3 mesos +0.57%
Termini d’amortització: 8 anys
Disposició inicial: 398.000.- €
Sense comissions
Segon.- Comunicar aquest acord Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.”
6.2 AVALAR EL CONTRACTE DE PRÉSTEC CONCEDIT PER CAIXA D’ENGINYERS A FAVOR DEL
CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA D’UN IMPORT DE 300.000 €.
“Atès que CAIXA D’ENGINYERS ha fet una oferta per formalitzar una operació de préstec per un import
màxim de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000 €) en condicions de compliment del principi de prudència
financera, amb la finalitat de refinançar una operació de préstec formalitzada pel Consorci Sociosanitari
d’Igualada
Atès que CAIXA D’ENGINYERS demana la garantia de la prestació d’aval per part de l’Ajuntament
d’Igualada.
Atès que l’Ajuntament considera convenient la formalització d’aquesta operació de préstec i la prestació de
la garantia demanada.
De conformitat a l’article 52.2.m) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya la competència correspon al Ple municipal.
L’import de l’operació no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, per la qual cosa es
requereix la majoria simple prevista a l’article 114 i) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Considerant que les condicions de l’oferta presentada per CAIXA D’ENGINYERS es consideren favorables
als interessos municipals, es proposa Al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Avalar el contracte de préstec concedit per CAIXA D’ENGINYERS a favor del Consorci
Sociosanitari d’Igualada d’un import de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000 €) amb les condicions
següents:
Tipus d’interès: Euribor 6 mesos +0.86%
Termini d’amortització: 10 anys
Sense comissions
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6.3 SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS A FAVOR DE LA
FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, PER LES OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI D’EDUCACIÓ
INFANTIL
“Vista la sol·licitud presentada pe la Fundació Escola Mowgli, en la que demanen la bonificació de l’ICIO
de la llicència d’obres Exp. 2404/1533/2018, corresponent a les obres de reforma de l’edifici d’educació
infantil situat al carrer Sant Carles, 69;
Atès que l’Ajuntament preveu en l’article 4t .5 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
construccions instal·lacions i obres, que gaudiran d’una bonificació del 95 per 100 les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta
declaració.
Vist l’informe, de data 18 de juliol de 2018, del Regidor de Qualitat Urbana, on exposa que es tracta d’una
obra d’interès i utilitat social per la Ciutat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Estimar una bonificació de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres a favor de la
FUNDACIO ESCOLA MOWGLI, per la llicència d’obres Exp. 2404/1533/2018, de conformitat amb els
motius assenyalats en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Aprovar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
corresponent a l’execució de les obres de reforma de l’edifici d’educació infantil, ubicat al Carrer Sant
Carles, 69, per un import de 6.607,70 € per tractar-se d’una obra d’interès i utilitat social per la ciutat.
Tercer.- Determinar la nova liquidació de l’impost sobre construccions Instal·lacions i Obres en 347,77 €.
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals.”
6.4 MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2019
“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 2018, que es detallen a
continuació:
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a) Incrementar un 2,9 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 per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans
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.
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.
Preus públics per a la publicitat radiofònica
Preus públics del del Departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.
Preus públics d’Ignova Tecnoespai

b) Fixar en el 0,85 per cent el tipus de gravamen a aplicar sobre la base liquidable, quan es tracti de béns de
naturalesa urbana, en l’Impost sobre Béns Immobles, de conformitat amb el text de l’ordenança de s’adjunta.
c) Modificar la redacció de l’article 4.4.-Exempcions i bonificacions de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, de conformitat amb el text de l’ordenança de s’adjunta.
d) 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.
e) Rectificar els imports de les concessions establerts a l’article 5è de la Taxa per aprofitaments i serveis dels
mercats municipals, 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 la bàscula pública de
conformitat amb el text de l’ordenança que s’adjunta.
g) Aprovar unes noves tarifes de l'ordenança reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions
esportives de conformitat amb el text de l’ordenança que s’adjunta.
h) Modificar les tarifes de l'ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals, educatius,
socials i de lleure següents: apartat A) Cursos d’ensenyament especialitzat, apartat B) Activitats per
infants i joves, 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, apartat G) Activitats en equipaments cívics, apartat J)
Altres articles a la venda i de l’apartat K) Ús de sales d’actes i aules tallers, el punts b), d) i e), de
conformitat amb el text de l’ordenança que s’adjunta.
i) Aprovar la redacció i la nova exempció de l’Article 5è. Exempció per vehicles amb el distintiu de “zero
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emissions” de la Taxa per estacionament de vehicles, de conformitat amb el text de l’ordenança 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 2019 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.
Això no obstant, el Ple resoldrà el que cregui més convenient.”
6.5 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT D'IGUALADA PER A L'ANY 2019
I LES BASES, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL INCLOSOS AL MATEIX
“I.- ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha format el pressupost per al exercici 2019.
Ha emès informe l’interventor de l’Ajuntament.
El Pressupost conté la documentació i annexos previstos a la Llei d’Hisendes Locals
II.- 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
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 l´ Ajuntament Ple amb el quòrum mínim de majoria simple de
conformitat amb els articles 22.1.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 :
III.-ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici de 2019 integrats pels
Pressupostos de l’Ajuntament i del seu organisme autònom municipal “Organisme Autònom Municipals
d’Ensenyaments Artístics d’Igualada” i el pressupost dels consorcis adscrits “Consorci de gestió de
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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 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.
SISÈ.- Inserir al Tauler d’anuncis físic 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.
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.
ANNEX
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
INGRESSOS
Capítol
1

Denominació
A. Operacions corrents
Impostos directes

Euros
24.706.500,00 €
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2
3
4
5

Impostos indirectes
Taxes i d'altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

1.233.000,00 €
7.983.590,00 €
14.267.584,94 €
692.472,00 €

7
8
9

B. Operacions de capital
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

2.677.940,99 €
79.524,26 €
5.808.302,03 €
57.448.914,22 €

Total Ingressos
DESPESES
Capítol

Denominació

Euros

1
2
3
4

A. Operacions corrents
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

5
6
7
8
9

B. Operacions de capital
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

17.144.173,50 €
21.666.789,42 €
589.767,67 €
5.059.850,33 €
275.379,13 €
8.251.243,02 €
308.029,55 €
79.524,26 €
4.074.157,34 €
57.448.914,22 €

Total despeses

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPALS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D’IGUALADA
INGRESSOS
Capítol

Denominació

3
4
5

A. Operacions corrents
Taxes i d'altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

543.300,00 €
2.469.936,29 €
100,00 €

7
8

B. Operacions de capital
Transferències de capital
Actius financers

25.000,00 €
200,00 €

Total ingressos

Euros

3.038.536,29 €
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DESPESES
Capítol

Denominació

Euros

1
2
3

A. Operacions corrents
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres

6
8

B. Operacions de capital
Inversions reals
Actius financers

2.582.542,91 €
420.793,38 €
10.000,00 €
25.000,00 €
200,00 €
3.038.536,29 €

Total despeses

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

Denominació

Euros

3
4
5

A. Operacions corrents
Taxes i d'altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

10,03 €
24.250,22 €
20,06 €

Total ingressos

24.280,31 €
DESPESES

Capítol

Denominació

Euros

1
2

A. Operacions corrents
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis

12.762,26 €
11.508,02 €

6

B. Operacions de capital
Despeses d’inversió

10,03 €
24.280,31 €

Total despeses

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

Denominació

Euros

A. Operacions corrents
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4

Transferències corrents

28.572,59 €

Total ingressos.

28.572,59 €
DESPESES

Capítol

Denominació

Euros

2

A. Operacions corrents
Despeses de béns corrents i serveis

28.572,59 €

Total despeses

28.572,59 €

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

Denominació

Euros

3
4

A. Operacions corrents
Taxes i d'altres ingressos
Transferències corrents

242.067,50 €
32.100,00 €

7
9

B. Operacions de capital
Transferències de capital
Passius financers

14.650,00 €
24.086,50 €
312.904,00 €

Total ingressos
DESPESES
Capítol

Denominació

Euros

1
2
3

A. Operacions corrents
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres

6
9

B. Operacions de capital
Despeses d’inversió
Passius financers

34.500,00 €
119.454,00 €
45.640,00 €
14.650,00 €
98.660,00 €
312.904,00 €

Total despeses

SOCIETAT IGUALADINA MUNICIPAL D’APARCAMENTS,SL
INGRESSOS
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Capítol

Denominació

Euros

3
5

A. Operacions corrents
Taxes i d'altres ingressos
Ingressos patrimonials

723.500,00 €
2.000,00 €

6
9

B. Operacions de capital
Alienació inversions
Passius financers

40.000,00 €
54.777,76 €
820.277,76 €

Total ingressos
DESPESES
Capítol

Denominació

Euros

1
2
3

A. Operacions corrents
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres

472.000,00 €
138.700,00 €
22.000,00 €

7
9

B. Operacions de capital
Transferència de capital
Passius financers

40.000,00 €
147.577,76 €

Total despeses

820.277,76 €

TERRENYS AV. CATALUNYA D’IGUALADA,SA
INGRESSOS
Capítol

Denominació

Euros

4

A. Operacions corrents
Transferències corrents

42.450,37 €

7

B. Operacions de capital
Transferències de capital

173.029,55 €

Total ingressos

215.479,92 €
DESPESES

Capítol Denominació

2

A. Operacions corrents
Despeses de béns corrents i servei

Euros
7.850,00 €
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34.600,37 €

3

Despeses financeres

9

B. Operacions de capital
Passius financers

173.029,55 €

Total despeses

215.479,92 €

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL IGUALADA EN ACCIÓ
INGRESSOS
Capítol Denominació

3
5

Euros

A. Operacions corrents
Taxes i d'altres ingressos
Ingressos patrimonials

50.000,00 €
230.000,00 €

Total ingressos

280.000,00 €
DESPESES

Capítol Denominació

1
2

Euros

A. Operacions corrents
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i servei

99.000,00 €
179.200,00 €

Total despeses

278.200,00 €

CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA
INGRESSOS
Capítol Denominació

Euros

3
4
5

A. Operacions corrents
Taxes i d'altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

7.738.936,45 €
331.387,80 €
26.500,00 €

7
9

B. Operacions de capital
Transferències de capital
Passius financers

1.725.000,00 €
650.000,00 €
10.471.824,25 €

Total Ingressos
DESPESES
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Capítol Denominació

Euros

1
2
3

A. Operacions corrents
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres

5.608.906,56 €
1.634.730,89 €
106.663,86 €

6
9

B. Operacions de capital
Inversions reals
Passius financers

2.375.000,00 €
679.045,29 €

Total despeses

10.404.346,60 €

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

7.- PRECS I PREGUNTES
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