PLE ORDINARI
26 DE MARÇ DE 2019
1. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 26/2/2019
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
DESPATX D’OFICI
3. DECRETS A DONAR COMPTE
3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 08.03.2019 RELATIU A LA CONTRACTACIÓ LABORAL
TEMPORAL PER URGÈNCIA D'UNA EDUCADORA SOCIAL
“Vist que la Cap de Servei de Serveis Socials, ha presentat una proposta, en la qual exposa que:
“Vist que Sra. Enriqueta Senserrich Cuerva, Educadora Social, que ocupa la plaça SS.11 en la plantilla i
relacions de lloc de treball de 2019, està de baixa per IT.
És imprescindible i necessari que el lloc de treball esmentat es substitueixi poder garantir el servei que
s’ofereix des de el Servei de Serveis Socials, amb una demanda ciutadana, d’aquest serveis, molt alta que
fa del tot impossible atendre-la correctament si no es dota de tot el personal de la plantilla.
Actualment, no es disposa en la plantilla personal amb disponibilitat i amb aquest perfil professional i/o
categoria específic per destinar-lo en aquest servei, pel que cal gestionar la contractació de manera
immediata.
Cal tenir en compte que es tracta, doncs, d’un cas excepcional per cobrir serveis amb necessitats urgents
e inajornables, que es consideren prioritaris per garantir el funcionament del servei públic essencial. La
contractació es fa, doncs, respectant el preceptes dels articles 19.dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, actualment prorrogat.
Les persones que formen part de la borsa de treball d’educadors/es socials que hi ha vigent, no disposen
disponibilitat immediata.
Per altra banda la substitució és imminent i no dona temps a gestionar tot un procediment de selecció pels
canals legalment establert que suposarien una tramitació més enllà de les necessitats.
Això ha obligat a optar per la contractació urgent i amb la finalitat de disposar d’algun element objectiu a
l’hora de proposar la persona a contractar, s’ha recorregut a la selecció derivada del personal del Servei
d’Ocupació Professional de l’Ajuntament d’Igualada segons acta duta a terme el 14 de maig del 2018, on
va quedar seleccionada amb el núm. 1. la Sra. Yasmina Sebastian Frias, que ha estat treballant, de
manera satisfactòria per l’Ajuntament, a qui es proposa per fer la substitució del lloc de treball SS.11,
coneix l’organització i podrà aplicar aquests coneixements de manera immediata.”
Vist que hi ha informe favorable d'intervenció en relació a l'existència de consignació per atendre la
despesa derivada de les contractacions esmentades;
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Atès el que disposa l’art. 4 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art.15 de
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes
d’interinitat;
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal
laboral per a treballs concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per
contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde;
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
en relació a la competència de l’Alcalde;
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència d’aquest Regidor de Qualitat Urbana i Interior, en
virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 7 de juny de 2018.
R E S O L C:
Primer.- Contractar a la Yasmina Sebastian Frias amb la categoria d’educadora social, mitjançant
contracte per interinitat i jornada completa distribuïdes segons les necessitats del servei, poden ser a
jornada partida i una retribució mensual bruta de 2.245,03 €, del 7 de març de 2019 i fins que s’incorpori la
Sra. Senserrich, al lloc de treball SS.11, ja sigui per baixa, d’IT o qualsevol altra circumstància que faci
absentar-la del seu lloc de treball.
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt anterior amb càrrec a
les partides 20003/23100/13100 del pressupost general de la corporació.
Tercer.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.”
3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ D'INGRESSOS I
DESPESES RECONEGUDES DE L'AJUNTAMENT D'IGUALADA I DE L'ORGANISME AUTÒNOM
MUNICIPAL D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D'IGUALADA, CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE
2018
“Decret, 14 de març de 2019
“Vista la liquidació d’ingressos i despeses reconegudes de l’exercici de 2018 corresponents a l’Ajuntament
d’Igualada.
Fent ús de les atribucions que em confereix l'apartat 2 de l'article 191 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.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d'Ingressos i Despeses reconegudes de l’Ajuntament d’Igualada, corresponent
a l’exercici de 2018, de conformitat amb el resum següent:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Resultat pressupostari ajustat

55.162.316,47 €
54.343.918,12 €
818.398,35 €
3.327.446,50 €
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Segon.- Determinar el romanent de Tresoreria per a despeses generals en 2.608.636,99 €
Tercer.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es dugui a terme”
Decret, 28 de febrer de 2019
“Vista la liquidació d'ingressos i despeses reconegudes de l'exercici de 2018 corresponents a l’Organisme
Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada.
D’acord a la proposta de resolució corresponent.
Fent ús de les atribucions que em confereix l'apartat 2 de l'article 192 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.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d'Ingressos i Despeses reconegudes de l’Organisme Autònom Municipal
d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, corresponent a l’exercici de 2018, de conformitat amb el resum
següent:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Resultat pressupostari ajustat

2.751.957,56 €
2.749.074,30 €
2.883,26 €
2.883,26 €

Segon.- Determinar el romanent de Tresoreria per despeses generals en 0 €
Tercer.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.”

PART RESOLUTIVA
4. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
4.1 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER AL
FOMENT A LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ESTABLES PER PART DE LES EMPRESES
IGUALADINES I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2019
“Vist que l’Ajuntament d’Igualada, davant la realitat econòmica actual, considera necessari donar
continuïtat al foment per a la creació de llocs de treball estables per part de les empreses i entitats sense
ànim de lucre igualadines incentivant de forma directa la contractació indefinida de treballadors a fi i efecte
de reduir la taxa de temporalitat.
Atès que per tal d’atorgar aquestes subvencions a les persones físiques o jurídiques que hagin formalitzat
llocs de treball estables al municipi d’Igualada durant el període elegible, i així fer efectiu un suport
econòmic, cal que s’aprovin unes bases específiques que regulin, entre altres aspectes, l’objecte i el
procediment de la concessió;
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
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d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i
d'Igualada;

l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament

Atès l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada que estableix que per
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les
corresponents Bases específiques que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no
podran contradir l’Ordenança general, essent competència del Ple l’aprovació de les Bases específiques
esmentades, havent de publicar-se en el BOP el contingut de les esmentades bases;
Atès l’article 124 del Decret 179/ 1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals que estableix que les bases s’han de sotmetre a informació pública com a mínim
per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de
la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i que correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les bases;
Es proposa al Ple, l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de les subvencions per al foment a la
creació de llocs de treball estables per part de les empreses igualadines i entitats sense ànim de lucre.
Segon. Publicar les bases específiques esmentades en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de la Corporació i al Tauler d’edictes de la seu electrònica d’aquest ajuntament
(www.seu.cat/igualada) així com una referència d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya a la fi que en el termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà hàbil de la darrera inserció de
l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província, taulers d’edictes i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
les persones interessades puguin examinar l’expedient al Departament de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament d’Igualada (Av. Del Mestre Muntaner, 86, de dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00 hores)
i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.
En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de
l'Ajuntament. En cas contrari, les bases de referència quedaran aprovades definitivament, sense necessitat
d'un nou acord.”
4.2 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A LES
PERSONES DESOCUPADES QUE S’ESTABLEIXIN COM A TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES,
PER A LA POSADA EN MARXA D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA
“Vist que l’Ajuntament d’Igualada, no vol restar al marge de les dificultats per les quals travessa la persona
que s’estableix coma treballador autònom, moltes de les quals són comuns a les de les microempreses i
també d’algunes pimes, però que es poden veure agreujats per tenir menys recursos financers, humans i
tècnics, fet que els exigeix un sobreesforç per mantenir viva l’activitat econòmica.
Atès que per tal d’atorgar aquestes subvencions a les persones desocupades que s’incorporen al món
laboral com a empresaris individual i així fer efectiu un suport econòmic per pal·liar les despeses de les
quotes que fan efectives al Règim Especial de Treballadors Autònoms, cal que s’aprovin unes bases
específiques que regulin, entre altres aspectes, l’objecte i el procediment de la concessió;
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
d'Igualada;
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Atès l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada que estableix que per
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les
corresponents Bases específiques que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no
podran contradir l’Ordenança general, essent competència del Ple l’aprovació de les Bases específiques
esmentades, havent de publicar-se en el BOP el contingut de les esmentades bases;
Atès l’article 124 del Decret 179/ 1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals que estableix que les bases s’han de sotmetre a informació pública com a mínim
per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de
la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i que correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les bases;
Es proposa al Ple, l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de les subvencions de l’Ajuntament
d’Igualada a les persones desocupades que s’estableixin com a treballadors/es autònoms/es, per a la
posada en marxa d’una activitat econòmica,
Segon. Publicar les bases específiques esmentades en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de la Corporació i al Tauler d’edictes de la seu electrònica d’aquest ajuntament
(www.seu.cat/igualada) així com una referència d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya a la fi que en el termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà hàbil de la darrera inserció de
l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província, taulers d’edictes i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
les persones interessades puguin examinar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament d’Igualada (pl. de
l’Ajuntament, 1, de dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions i
suggeriments que estimin oportuns.
En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de
l'Ajuntament. En cas contrari, les bases de referència quedaran aprovades definitivament, sense necessitat
d'un nou acord.”
5. QUALITAT URBANA
5.1 APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA A LA DECLARACIÓ PER UNA
AGENDA URBANA DE CATALUNYA
“Durant les últimes dècades, el món ha desenvolupat una forta concentració de la població a les zones
urbanes. Segons les perspectives d’urbanització mundial de l’any 2014, elaborades per les Nacions
Unides, s’estima que l’any 2050 el 66% de la població mundial viurà a les ciutats. Aquest model genera
oportunitats i alhora planteja nombrosos problemes de sostenibilitat en matèria d’habitatge,
infraestructures, serveis bàsics, seguretat alimentària, salut, educació, treballs decents, seguretat i
recursos naturals, entre d’altres.
Per donar resposta a aquests reptes, el maig del 2016, per invitació de la presidència neerlandesa del
Consell de la Unió europea es va dur a terme la reunió informal de ministres responsables dels assumptes
urbans que van signar l’anomenat Pacte d’Amsterdam, que conté els elements i marc operatiu de l’Agenda
Urbana Europea. Posteriorment, el 20 d’octubre de 2016, l’Assemblea General de les Nacions Unides va
aprovar a Quito, Equador, el document final de la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Habitatge i
Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III). Aquest document inclou la Nova Agenda Urbana,
coneguda com a “Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles per a Tothom”,
que cerca l’assoliment d’un model de desenvolupament urbà que sigui sostenible des de les vessants
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social, ambiental i econòmica.
En el marc local, en data 4 d’abril de 2017, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va adoptar
l’Acord GOV/42/2107, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, modificat per l’Acord
GOV/126/2017, de 12 de setembre, pel qual s’estableix la iniciació formal dels treballs per a l’elaboració de
l’Agenda Urbana de Catalunya, i la creació de l’òrgan col·legiat al qual s‘encarrega la formulació i validació
dels treballs, anomenat Assemblea Urbana de Catalunya.
I, en data 5 de novembre de 2018, es va constituir l’Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan col·legiat
constituït per la Generalitat de Catalunya, els governs locals i el teixit social i econòmic del país, a qui es
delega la tasca d’elaborar l’Agenda Urbana de Catalunya, d’acord amb allò establert per l’Acord
GOV/139/2018, de 20 de novembre.
En aquest sentit, s’ha redactat la declaració per una Agenda Urbana de Catalunya, en la qual es posa de
relleu la necessitat d’una Agenda Urbana per tal d’assolir un model de desenvolupament urbà que sigui
sostenible des de tres dimensions: la social, l’ambiental i l’econòmica; s’exposa l’ideal comú, entre el qual
es troba la voluntat que l’Agenda Urbana de Catalunya sorgeixi d’un ampli consens, que sigui estratègica
en les seves conclusions i sigui assumida en l’exercici de les seves competències pels governs locals,
metropolitans i de la Generalitatde Catalunya; recull la visió de l’Agenda; i, finalment, crida a l’acció, entre
d’altres, el compromís a l’elaboració i impuls de l’Agenda Urbana de Catalunya.
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, es competència de l’alcalde la resolució de l’expedient considerant-se, no obstant, més adient
la seva resolució pel Ple de l’ Ajuntament en els termes que es dedueixen de les SSTS de 21.09.93 i
23.11.99
Es proposa al Ple, l’adopció de la resolució següent:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Igualada a la Declaració per una Agenda Urbana de
Catalunya.
Segon. Notificar l’acord a la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.”

6. ENTORN COMUNITARI, COOPERACIÓ I SERVEI A LES PERSONES
6.1 APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE L’AJUNTAMENT
D’IGUALADA 2019-2024
Vista la conveniència de l’elaboració del Pla local de Cooperació al Desenvolupament de l’Ajuntament
d’Igualada com a estratègia de definició de les polítiques de cooperació i solidaritat;
Vista la convicció que la planificació és una eina de definició de les polítiques que permet pensar
prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles;
Vist que per a aquesta finalitat es va aprovar el Pla Local de Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada per als
anys 2014-2018, que ja ha finalitzat i per això s’ha elaborat un nou Pla;
Vist que en la Comissió d’Igualada Solidària integrada per tots els grups amb representació política a
l’Ajuntament, i per totes aquelles organitzacions no governamentals amb implantació a la ciutat que
treballen en el camp de la cooperació i la solidaritat internacional, s’ha treballat i informat de la proposta
d’elaboració d’aquest Pla;
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Atesa la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament la qual, malgrat només ser
d’aplicació directa a la Generalitat, els seus valors, principis i finalitats informen l’activitat dels ens locals en
aquesta matèria, segons estableix l’article 2 de la Llei;
Atès l’article 6 de la Llei 26/2001, esmentada, que estableix com a principi ordenador en l’activitat dels ens
locals en matèria de cooperació, el de planificació de l’activitat pública;
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;
Es proposa el Ple l’adopció de l’acord següent:
Aprovar el Pla local de Cooperació al Desenvolupament de l’Ajuntament d’Igualada 2019-2024.”

PART NO RESOLUTIVA
7. PROPOSTES
7.1 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ DE 2019 “MUNICIPIS FEMINISTES”
“El 8 de març de 2019 es compleix just un any de l’esclat sense precedents de les mobilitzacions
feministes de seguiment multitudinari. Els carrers dels nostres pobles i ciutats van ser l’escenari d’aquesta
revolució protagonitzada per dones amb tota la seva diversitat: dones grans, joves, migrades, lesbianes,
transsexuals... i aquest 8 de març ho tornarem a fer. Aquesta gran mobilització ha permès posar sobre la
taula el que fa temps que reivindiquem, que és que el feminisme és necessari i central com a motor de
canvi social, que permeti el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida. I ha fet aflorar
moltes situacions de desigualtats i violències que patim les dones, cada dia, com són les violències
sexuals, amb un degoteig constant de denúncies per agressions sexuals i per violència masclista, amb un
nombre massa elevat de dones assassinades, perquè una sola víctima ja és massa. Volem viure lliurement
i que la sororitat esdevingui el centre de les nostres vides. I apel·lem als homes en aquesta lluita, al seu
compromís, a ser subjectes actius en l’erradicació del sistema patriarcal que ens oprimeix. En un any
d’eleccions municipals, cal destacar que encara estem lluny d’assolir la paritat real també en aquest àmbit.
Sols el 35,54% dels electes són dones, el 19% d’alcaldies estan encapçalades per dones.
Es fa evident la necessitat de treballar conjuntament per aconseguir uns municipis cada cop més paritaris i
feministes en tots els aspectes, i això ha de començar necessàriament per qui els representa.
És més important que mai destinar energies i recursos a la força transformadora de les polítiques locals i
que aquestes incorporin valors del feminisme entre els seus principis orientadors per tal de derrocar les
desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels. Per generar, des del món local,
polítiques transformadores, feministes i interseccionals.
Avancem cap a uns municipis feministes!”

8. PRECS I PREGUNTES
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