PLE ORDINARI
28 DE MAIG DE 2019
1. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 29.04.2019 I DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 30.04.2019
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
DESPATX D’OFICI
3. DECRETS A DONAR COMPTE
3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE 16.04.2019 DE CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER URGENT
D'UN CONSERGE PER L'ESCOLA GARCIA FOSSAS
“Vist que la Cap de Servei d’Ensenyament, ha presentat una proposta en la qual exposa que donat que
estem a l’últim trimestre escolar i que en aquestes dates, a les escoles, s’acumulen més activitats de les
habituals amb programacions extraordinàries i altres activitats per tancar el curs escolar, és pel que
l’Escola Garcia Fossas aquestes activitats incrementarà les tasques de consergeria i per poder-les assumir
caldrà disposar de més personal.
Atès que no es disposa a la plantilla de personal amb disponibilitat i amb aquest perfil professional
específic, davant d’aquesta situació excepcional, és necessari contractar, de manera immediata, una
persona per assumir funcions de conserge a l’Escola Garcia Fossas.
Es tracta, doncs, d’un cas excepcional per cobrir serveis amb necessitats urgents e inajornables, per
garantir el funcionament del servei públic essencial. La contractació es fa, doncs, respectant el preceptes
dels articles 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018,
actualment prorrogada.
Vist que els dies 20 de maig i 19, 20, 21, 22 i 23 d’octubre de 2015, es va gestionar la selecció d’una borsa
de treball destinada a donar cobertura a les places vacants i/o necessitat de personal laboral temporal o
funcionari interí, amb la categoria de conserge.
Que s’ha fet l’oferta laboral a tots els candidats aprovats seguint l’ordre de la puntuació obtinguda en la
selecció abans esmentada, si bé cap d’ells ha pogut acceptar l’oferta en no tenir disponibilitat.
Atès que les necessitats de personal són immediates i no es disposa de temps suficient per gestionar la
selecció seguint els procediments legalment establerts, s’ha hagut d’optar per la contractació urgent a
favor del Sr. Agustí Solé Oller, degut a que té el perfil del lloc de treball a desenvolupar i la seva
experiència i bones referències professionals a l’Ajuntament d’Igualada, que fa que pugui aplicar els seus
coneixements de manera immediata.
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa
derivada de la contractació esmentada;
Atès el que disposa l’art. 3 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art. 15 de
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes
eventuals per circumstàncies de la producció;
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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 al Sr. Agustí Solé Oller, amb la categoria de conserge, mitjançant un contracte
eventual per circumstàncies de la producció, del 22 d’abril de 2019 al 31 de juliol de 2019, amb jornada
completa distribuïda de dilluns a divendres, segons les necessitats del servei i una retribució mensual bruta
de 1.208,26 €.
Segon.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.”
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE 29.04.2019 DE CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER URGENT
D'UNA TÈCNICA DEL PROGRAMA DE RECERCA DE FEINA
“Vist que la Cap de Servei de Dinamització Econòmica, ha presentat una proposta en la qual exposa que:
“L’Ajuntament d’Igualada, va rebre una subvenció part del Servei Públic d’Ocupació (SOC) de la
Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament del Programa Espais de Recerca de Feina en l’àmbit de
l’orientació per a l’ocupació, d’acord amb l’Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s’aproven
les bases reguladores d’aquesta subvenció i amb la Resolució TSF/2222/2018, de 26 de setembre, de
convocatòria per a l’any 2018 de la mateixa subvenció.
Aquest projecte està subvencionat pel SOC i cofinançat en un 50% pel Programa Operatiu del Fons Social
Europeu (FSE) 2014-2020 de Catalunya, núm. CCI2014ES05SFOP007 aprovat en el marc de l’objectiu
d’Inversió en Creixement i Ocupació.
Aquest projecte consisteix en un espai al que acudeixen demandants d’ocupació als que es forma
específicament en tècniques de recerca de feina utilitzant les TIC segons una metodologia específica i
determinada, diferenciada de l’habitual funcionament del Servei d’Orientació Professional.
L’Espai de Recerca de Feina és un espai equipat amb ordinadors al qual es derivaran persones des del
SOC i dels serveis d’orientació per tal que duguin a terme una recerca organitzada i sistematitzada de
feina mitjançant les TIC. La metodologia comprèn la intervenció amb grups de persones que seran
usuàries del servei durant un període temporal setmanal determinat.
El projecte ha comptat des del seu inici amb personal tècnic per al seu desenvolupament, tal i com exigeix
el projecte. La tasca del personal tècnic assignat al projecte és la de dinamitzar l’Espai de Recerca de
Feina i capacitar a les persones participants en tècniques de recerca de feina utilitzant les TIC.
Arran de la renúncia voluntària a data de 5/4/2019 de la Tècnica que ha estat desenvolupant aquest
projecte, i a fi de donar acompliment al desenvolupament òptim del projecte, tal i com s’havia previst, cal
contractar amb urgència un/a tècnic/a.
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Cal tenir en compte, doncs, que es tracta, doncs, d’un cas excepcional per cobrir serveis amb necessitats
urgents e inajornables, que es consideren prioritaris per garantir el funcionament del servei públic
essencial. La contractació es fa, doncs, respectant el preceptes dels articles 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, actualment prorrogats.
Vist que a data de 1 de desembre de 2014, l’Ajuntament d’Igualada va fer pública a través del BOP la
convocatòria i procediment de selecció per la creació d’una borsa de treball per cobrir les vacants i/o les
necessitats de personal motivades, entre altres causes per a l’execució de programes o projectes de
caràcter temporal, mitjançant personal funcionari interí o personal laboral temporal. Aquesta convocatòria
contemplava el lloc de treball de Tècnic/a d’Orientació Laboral.
Atès que els dies 6 i 7 d’abril de 2019, es va procedir al procés selectiu del lloc de treball de Tècnic/a
d’Orientació Laboral, s’ha procedit a fer ús d’aquesta borsa de treball, oferint la vacant a les persones
seleccionades segons l’ordre corresponent de la llista i la disponibilitat immediata de les persones
seleccionades, tanmateix cap d’elles ha acceptat l’oferta
Tenint en compte que no es disposa de personal amb aquest perfil professional amb disponibilitat a la
plantilla i donada la urgència en la contractació, per l’exigència del projecte, no s’ha pogut optar pel
procediment de selecció legalment establert i s’ha procedit a un procés de selecció amb caràcter urgent, si
bé, a efectes de disposar d’algun element objectiu a l’hora de determinar el/la treballadora que opta a
l’oferta laboral, a través de la gestió d’oferta des del Servei d’Orientació Professional. El dia 15/04/2019
s’ha fet una selecció entre personal amb el requisit necessari per aquest lloc de treball a contractar i
d’entre les persones candidates presentades i el nivell d’expertesa tècnica vinculada al lloc de treball
indicat, ha resultat seleccionada la Sra: Johanna Ireland Riquelme.”
Per aquest motius cal realitzar la contractació amb urgència, per tant, no es pot fer la selecció d’acord amb
els procediments habituals de selecció de l’Ajuntament.
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa
derivada de la contractació esmentada;
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/1998 de 18 de desembre el qual desenvolupa l’art. 15 de
l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes per
obra o servei determinat;
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal
laboral per a treballs concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per
contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde;
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
en relació a la competència de l’Alcalde;
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència 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 Sra. Johanna Ireland Riquelme, amb la categoria de Tècnica de Programa Espai
de Recerca de Feina, mitjançant un contracte per obra o servei determinat, amb jornada completa,
distribuïdes de dilluns a divendres, del 29 d’abril de 2019 al 27 de desembre de 2019 aproximadament, i
una retribució mensual bruta de 2.195,55 €.
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Segon.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.”
3.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE 8.05.2019 DE CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER URGENT
D’UNA AUXILIAR PRÀCTIC
“Vist que la Cap de Servei de Cooperació i Espais Cívics, ha presentat una proposta en la qual exposa
que:
“L’auxiliar pràctic que ocupa el lloc de treball CEC.9, Sra. M. Herminia Raja Garcia, amb la categoria
d’auxiliar pràctic al Centre Cívic de Fàtima, està de baixa per una incapacitat transitòria.
Aquest centre tant sols te assignada una persona amb la categoria indicada, auxiliar pràctic i, per garantir
el servei i l’atenció a la ciutadania és imprescindible disposar de personal suficient, pel que és del tot
imprescindible i urgent gestionar la contractació d’un/a auxiliar pràctic mentre la titular estigui de baixa per
malaltia.
L’Ajuntament d’Igualada va convocar una borsa de treball amb categories similars a la que és objecte de
contracte, concretament la d’ordenança, en la que, actualment, no hi ha personal amb disponibilitat
immediata. Tenint en compte les necessitats immediates de contractació per fer la substitució esmentada i
no disposant de temps suficient per poder gestionar un procediment selectiu pels mitjans legalment
establerts, s’ha optat per la contractació urgent, si bé, amb la finalitat de disposar d’algun element objectiu
a l’hora de concretar la persona a contractar, s’ha optat per una selecció amb personal derivat del Servei
d’Orientació Professional, obtenint la qualificació més alta en la selecció, la Sra. Montse Bustos
Quintana, que reuneix els requisits i el perfil adequat al lloc de treball a substituir.
Cal tenir en compte, doncs, que es tracta, doncs, d’un cas excepcional per cobrir serveis amb necessitats
urgents e inajornables, que es consideren prioritaris per garantir el funcionament del servei públic
essencial. La contractació es fa, doncs, respectant el preceptes dels articles 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, actualment prorrogada.
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa
derivada de la contractació esmentada;
Atès el que disposa l’art. 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:
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Primer.- Contractar a la Sra. Montse Bustos Quintana, amb la categoria d’auxiliar pràctic, mitjançant un
contracte per interinitat, amb jornada completa, adaptada a les necessitats del servei, del 6 de maig de
2019 i mentre que la Sra. Raja que ocupa el lloc de treball CEC.9, a qui es substitueix, no s’incorpori al seu
lloc de treball, per l’alta d’IT o per qualsevol altra circumstància, i una retribució mensual bruta de 1.500,40
€.
Segon.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es
dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.”

PART RESOLUTIVA
4. ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT
4.1 ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A PROJECTES I
ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL DE L’ANY 2019
“Vista l’activitat que porten a terme diverses entitats a Igualada dins de l’àmbit de la cooperació
internacional;
Vist que l’Ajuntament d’Igualada, conscient del valor de l’activitat de la societat civil, creu d’interès
promoure les activitats i projectes d’aquestes entitats com a manifestació del seu suport a la vida
associativa de la ciutat i a tota la labor que desenvolupen;
Vist que per promoure les activitats de les entitats sense ànim de lucre d’Igualada o que operen a la ciutat,
el Ple de l’Ajuntament va aprovar unes Bases reguladores de les subvencions a projectes i activitats
d’interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre i que es va obrir convocatòria de sol·licituds
de subvencions entre el dia 25 de febrer i 22 de març d’enguany;
Vist que el Ple de l’Ajuntament d'Igualada va resoldre, el passat dia 30 d’abril, la major part de les
sol·licituds rebudes, però que no va poder resoldre les que feien referència a la cooperació internacional
perquè mancava l’informe que ha d’emetre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a
aquestes subvencions;
Atès que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ja ha emès l’informe, així com el Departament
de Cooperació i la Comissió establerta en la base novena de les específiques que regulen aquestes
subvencions,
Atès que el procediment per atorgar les subvencions és el concurs, i així consta en els informes;
Atès que la Intervenció municipal informa de l’existència de crèdit pressupostari suficient per adoptar
aquest acord, d’acord amb les partides aprovades en en el decret de convocatòria de 14 de febrer de
2019;
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 20 de novembre de 2018, acord que ha estat
publicat en el BOPB de 8 de gener de 2019, exposades al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler
d’edictes electrònica de en data 2 de gener de 2019 i 20 de desembre de 2018, respectivament, i la seva
referència al DOGC de 5 de febrer de 2019;
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Atesa la convocatòria duta a terme per decret de la regidora delegada d’Acció Social i Igualtat, de data 14
de febrer de 2019 i publicada al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Tauler d’Edictes electrònic en dates
22 de febrer de 2019 fins al dia 1 d’abril de 2019, juntament amb les bases, i al Butlletí Oficial de la
Província -per mitjà de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (identificador 440016)- de data 20 de
febrer de 2019;
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:
Primer.- Atorgar les subvencions que es relacionen a continuació, per l’import i la finalitat que es
determina.
Entitat Beneficiària

Import
subvenció

Finalitat

MANOS UNIDAS-COMITÉ CATÓLICO DE
LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL
MUNDO

9.400,00 PROJECTE D'ACCÉS A AIGUA POTABLE. FASE 9. A TOGO.

ACAPS

9.000,00

ASSOCIACIO D'AGERMANAMENT
IGUALADA-NUEVA ESPERANZA

7.400,00 PROJECTE MÚSICA PER A L'ESPERANÇA A EL SALVADOR

FUNDACIO KALILU JAMMEH, EDUCACIO
PER ALS ORFES I AGRICULTURA A
GAMBIA

6.800,00 PROJECTE CONSTRUCCIÓ TANC D'AIGUA A GÀMBIA

FUNDACIO PRIVADA PAU I SOLIDARITAT

5.750,00

PROJECTE DE DEFENSA DELS DRETS LABORALS A
COLÒMBIA

FUNDACIO JOSEP COMAPOSADA

5.750,00

PROJECTE DE XARXA DE COOPERATIVES PEL TREBALL
DIGNE. FASE III. A EL SALVADOR

FUNDACIO PRIVADA EDUCACIÓ
SOLIDÀRIA - ESCOLA PIA

7.750,00

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE COL·LEGI. 5A. FASE. AL
SENEGAL.

AMICS DE MANITOS

5.600,00

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT EDUCATIU A
NENS/ES DEL PERÚ

FUNDACION VICENTE FERRER

7.500,00 PROJECTE D'ACCÉS A L'AIGUA POTABLE A L´ÍNDIA

PROJECTE SÀHARA 2019. AJUDA HUMANITÀRIA A
CAMPAMENTS REFUGIATS SHARAUÍS A ALGÈRIA.
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ASSOCIACIO APROP

6.300,00 CONTINUACIÓ PROJECTE OLIVERES A BOLÍVIA

CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT

4.750,00

AMICS DE FUNDASE-BOLÍVIA

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CENTRE D'EDUCACIÓ
5.800,00 ESPECIAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT A
BOLÍVIA

CONSTRUCCIÓ CENTRE EDUCATIU PER A
DISCAPACITATS AL SENEGAL

En conjunt s’atorguen subvencions per un import total de 81.800 €.
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.

5. PRECS I PREGUNTES
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