PROPOSTES

PLE ORDINARI
29 DE MAIG DE 2018
1.- ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA
24.04.2018
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
DESPATX D’OFICI
3.- DECRETS PER DONAR COMPTE
3.1 DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA
“Vist que la Cap de Servei d’Infància i Joventut, ha presentat una proposta en data 19
de març de 2018, en la qual exposa el següent:
“Vist que el Departament de Joventut, organitza l’Estiuet 2018 i per poder dur a terme
tota l’organització i assumir funcions específiques de Coordinació d’Infància, és
necessari disposar de personal amb un perfil adequat a les funcions a realitzar, no
disposant en la plantilla de suficient/personal amb aquest perfil professional específic:








Gestió Beques Patronat Garcia Fossas
Gestió i millora del programa d’inscripcions
Coordinació amb les escoles, la brigada municipal, així com altres agents que
puguin aparèixer durant tot el projecte.
Gestió de les inscripcions.
Supervisió i coordinació amb l’empresa licitadora
Contractació de subministraments i serveis per l’estiuet
Suport als projectes d’infància del Departament

Cal gestionar la contractació d’una persona amb aquesta categoria, ja que es tracta
d’un servei que es considera estratègic i prioritari, urgent i inajornable per poder
realitzar les activitats d’Infància del Departament d’Infància i Joventut i la Coordinació
de l’Estiuet 2018.
Vist que el 24 de setembre de 2015 es va dur a terme una borsa per cobrir amb
caràcter laboral temporal i amb jornada completa, una plaça de director/a dels
programes d’Estiuet i Saló de la de la Infància i s’ha seguit l’ordre de puntuació
obtinguda pels aspirants aprovats, amb disponibilitat immediata, que formen part de la
llista de reserva vigent durant tres anys per a la mateixa o similar categoria.
D’aquesta llista, tots els membres hi han renunciat. Per aquest motiu s’acorda
demanar al Servei d’Orientació Professional IGNOVA Ocupació del Departament de
Dinamització Econòmica que ens faci arribar professionals amb les característiques
sol·licitades. Es convoca a les quatre persones que han enviat des d’Ignova a una
entrevista el dia 19 de març, dues de les persones ens comuniquen per telèfon que no
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assistiran a l’entrevista, ja que no els interessa aquesta plaça, les dues persones que
queden es presenten el dia 19, quedant seleccionat el Sr. Joan Baliu Mas.
La contractació es fa, doncs, respectant el preceptes dels articles 19.Dos de la Llei
3/2017 de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017,
actualment prorrogada.
Vist que hi ha informe favorable d'intervenció en relació a l'existència de consignació
per atendre la despesa derivada de les contractacions esmentades;
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual
desenvolupa l’art. 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració
determinada, referent als contractes per obra o servei determinat;
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència
es pot contractar directament el personal laboral per a treballs concrets i que segons
determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per contractar personal laboral
en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde;
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en relació a la competència de l’Alcalde;
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència d’aquest Regidor de Qualitat
Urbana i Interior, en virtut de la delegació acordada per Decret de l’Alcaldia del dia 14
de juny de 2017.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Contractar al Sr. Joan Baliu Mas, mitjançant contracte per obra o servei
determinat, amb la categoria de coordinador d’Infància i jornada completa de 37,5
hores setmanals, adaptades a les necessitats del servei, del 4 d’abril de 2018 al 15 de
setembre de 2018 (prorrogable), amb una retribució total mensual bruta de 1.785,31€,
per catorze pagues.
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el punt
anterior amb càrrec a les següents partides: 20005-33001-13100.
Tercer.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la propera sessió
plenària que es dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.
Quart.- Notificar-ho a les parts interessades, als efectes oportuns.”

PART RESOLUTIVA
4.- DINAMITZACIO ECONOMICA I CONEIXEMENT
4.1 APROVACIÓ D’UNA ADDENDA AL CONVENI DE DATA 31 D’OCTUBRE DE
2012, SUBSCRIT PER L’AJUNTAMENT D’IGUALADA, EL DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I CONEIXEMENT, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA I
EL CONSORCI ESCOLA TÈCNICA D’IGUALADA PER AL TRASLLAT DE L’ESCOLA
D’ENGINYERIA D’IGUALADA
“L’Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 16 d’octubre de
2012, va aprovar el conveni de col·laboració entre aquest ens local, el Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de
Pàgina 2

PROPOSTES

Catalunya i el Consorci Escola Tècnica d’Igualada, per al trasllat de l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada de la Plaça del Rei núm. 15 a una nova zona concebuda per
l’Ajuntament d’Igualada com de relacions universitat - empresa, situada a un terreny de
propietat municipal al Pla de la Massa s/núm, d’Igualada.
Aquest conveni va ser subscrit el dia 31 d’octubre de 2012 i, posteriorment, en data 22
de juliol de 2013, es va formalitzar la cessió del terreny i l’edifici construït al seu
damunt, a favor del Consorci Escola Tècnica d’Igualada. Alhora, el Consorci Escola
Tècnica d’Igualada va procedir a la licitació de les obres de reforma i ampliació de
l’edifici de referència, adjudicant-se les mateixes, en data 12 d’agost de 2013, pel preu
de 2.163.103,09 €, sense IVA.
En aquest odre de coses, palesar que la clàusula sisena del conveni de referència
preveu que en el cas que el cost final de les obres de reforma i ampliació de l’edifici fos
inferior a 3.700.000 €, s’acordarà la destinació dels excedents econòmics mitjançant la
signatura d’una addenda al conveni.
Tenint en compte que aquest és el cas que ens ocupa, s’ha redactat la corresponent
addenda al conveni que ha de ser objecte d’aprovació per totes les parts, prèvia la
seva signatura. L’addenda també adequa els compromisos adquirits en el conveni de
31 d’octubre de 2012 a la situació actual i futura en relació amb l’us dels espais i amb
la titularitat dels bésn, espais i instal·lacions en cas de dissolució del Consorci.
Atès que la competència correspon al Ple, que és l’òrgan que va aprovar el conveni
subscrit el dia 31 d’octubre de 2012, de conformitat amb els articles 22.2.q) de la Llei
7/1985, 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.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració subscrit el dia 31 d’octubre de
2012, per l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Economia i Coneixement, la Universitat Politècnica de Catalunya i el
Consorci Escola Tècnica d’Igualada per al trasllat de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada,
i que s’adjunta annexa a aquest acord.
Segon. Notificar aquest acord a les parts interessades.”
5.- QUALITAT URBANA I INTERIOR
5.1 APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES ANOMENAT “PROJECTE
CONSTRUCTIU DE DIPÒSIT SOTERRAT I ABASTAMENT AL PARC CENTRAL
D’IGUALADA”
“Vist el PROJECTE CONSTRUCTIU DE DIPÒSIT SOTERRAT I ABASTAMENT AL
PARC CENTRAL D’IGUALADA, redactat per Esther Guirado, d’Aigua de Rigat, S.A.
que compta amb un termini d’execució de 3 MESOS i el pressupost següent:
Pressupost d’execució de l’obra (13% DG + 6% BI inclòs)
IVA 21%

229.600,07 €
48.216,01 €

TOTAL (IVA inclòs)

277.816,08 €
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L’objecte del present projecte és la definició de les obres de construcció d’un dipòsit
soterrat de 200 m3 amb la caseta adjacent per subministrament a la xarxa de rec del
parc central d’Igualada. S’inclou també al projecte el sistema de bombament des del
pou situat en el carrer Pau casals al costat del Cementiri vell d’Igualada, fins al dipòsit
soterrat i des del dipòsit fins a l’arqueta de reg amb les seves respectives escomeses
elèctriques. Es tracta d’obres de primer establiment.
Vist que l’arquitecte informa, alhora, que la memòria conté els documents i requisits
que exigeixen l’article 233 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic; els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i, els articles 121 i
següents del Reial Decret 1098/ 2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.
Vist que l’informe esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de referència
conté l’estudi bàsic de seguretat i salut laboral, que preveu el Reial decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut en les obres.
Atès que l'obra de referència no es troba inclosa en cap polígon d'actuació urbanística
que tinguin obligació d'executar els particulars ni pot considerar-se un projecte d'
urbanització que tinguin obligació d' executar els particulars.
Atès que en cap cas es pot considerar un projecte d'urbanització urbanística subjecte
al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme i disposicions concordants.
Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb el
procediment per a la tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries.
Atès que, en aplicació de la disposició addicional segona de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic, l’òrgan competent seria l’alcalde per no
superar el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, els sis milions d’euros.
Això no obstant, en el present cas i vist l’informe de l’interventor acctal., la
competència correspon al Ple, a tenor de l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, segons el qual correspon al Ple l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació, i quan
encara no estiguin previstos en el pressupost.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar el PROJECTE CONSTRUCTIU DE DIPÒSIT SOTERRAT I
ABASTAMENT AL PARC CENTRAL D’IGUALADA, redactat per Esther Guirado,
d’Aigua de Rigat, S.A. que compta amb un termini d’execució de 3 MESOS i el
pressupost següent:
Pressupost d’execució de l’obra (13% DG + 6% BI inclòs)
IVA 21%

229.600,07 €
48.216,01 €

TOTAL (IVA inclòs)

277.816,08 €
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Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un termini de 30 dies, a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de
la Província, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient al
Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de Sant Miquel
núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions que
estimin oportunes.
Tercer. Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública, el projecte
d’obres ordinàries i l’estudi bàsic de seguretat i salut, es consideraran definitivament
aprovats sense necessitat de nou acord.
Quart. Aprovat definitivament, es publicarà l’edicte d’aprovació definitiva al BOP i al
DOGC, i s’inserirà, pel termini de dos mesos, al tauler d’edictes de la Casa
Consistorial
i el tauler d’edictes de la seu electrònica (https://www.seue.cat/web/igualada/).”
5.2 APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES ANOMENAT “PROJECTE
EXECUTIU D’ARRANJAMENT i REFORMA DEL PONT SOBRE EL TORRENT DE
VALLDAURA”
“Vist el PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT i REFORMA DEL PONT SOBRE
EL TORRENT DE VALLDAURA, redactat per Josep Vall i Abad, d’Estudi d’Enginyeria
Vall, S.L. que compta amb un termini d’execució de 3 MESOS i el pressupost
següent:
Pressupost d’execució de l’obra (13% DG + 6% BI inclòs)
IVA 21%

274.849,85 €
57.718,47 €

TOTAL (IVA inclòs)

332.568,32 €

Vist que l’arquitecte informa que el present projecte contempla els treballs necessaris
per l’arranjament i la reforma del pont sobre el torrent de Valldaura, a la antiga
carretera ctra. N-IIa, avui avinguda de Catalunya. Es tracta d’obres de reforma.
Els treballs previstos sobre el pont contemplen bàsicament la substitució dels actuals
elements de contenció de vehicles i de protecció dels vianants, així com la
pavimentació de la superfície.
Amb aquesta actuació, a part de protegir de la possible caiguda de vehicles en cas
d’accidents, es preveu donar continuïtat a les previsions del projecte de construcció
d’una anella verda per a la connexió del barri de Fàtima amb l’avinguda de Catalunya i
avinguda del doctor Pasteur, projecte també redactat per l’Ajuntament d’Igualada.
Els treballs no preveuen cap actuació sobre l’estructura del pont i la seva
fonamentació, que segons l’estudi – informe sobre les inspeccions del pont efectuades
l’any 2014 no s’evidencia en cap de les inspeccions oculars realitzades cap tipus de
problema.
Vist que l’arquitecte informa, alhora, que la memòria conté els documents i requisits
que exigeixen l’article 233 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic; els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i, els articles 121 i
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següents del Reial Decret 1098/ 2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.
Vist que l’informe esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de referència
conté l’estudi de seguretat i salut laboral, que preveu el Reial decret 1627/1997, de
24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres.
Atès que l'obra de referència no es troba inclosa en cap polígon d'actuació urbanística
que tinguin obligació d'executar els particulars ni pot considerar-se un projecte d'
urbanització que tinguin obligació d' executar els particulars.
Atès que en cap cas es pot considerar un projecte d'urbanització urbanística subjecte
al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme i disposicions concordants.
Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb el
procediment per a la tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries.
Atès que, en aplicació de la disposició addicional segona de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic, l’òrgan competent seria l’alcalde per no
superar el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, els sis milions d’euros.
Això no obstant, en el present cas i vist l’informe de l’interventor acctal., la
competència correspon al Ple, a tenor de l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, segons el qual correspon al Ple l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació, i quan
encara no estiguin previstos en el pressupost.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar el PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT i REFORMA DEL
PONT SOBRE EL TORRENT DE VALLDAURA, redactat per Josep Vall i Abad,
d’Estudi d’Enginyeria Vall, S.L. que compta amb un termini d’execució de 3 MESOS i
el pressupost següent:
Pressupost d’execució de l’obra (13% DG + 6% BI inclòs)
IVA 21%

274.849,85 €
57.718,47 €

TOTAL (IVA inclòs)

332.568,32 €

Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un termini de 30 dies, a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de
la Província, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient al
Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de Sant Miquel
núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions que
estimin oportunes.
Tercer. Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública, el projecte
d’obres ordinàries i l’estudi de seguretat i salut, es consideraran definitivament
aprovats sense necessitat de nou acord.
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Quart. Aprovat definitivament, es publicarà l’edicte d’aprovació definitiva al BOP i al
DOGC, i s’inserirà, pel termini de dos mesos, al tauler d’edictes de la Casa Consistorial
i el tauler d’edictes de la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/web/igualada/).”
6.- ENSENYAMENT
6.1 APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER
A LES FAMÍLIES USUÀRIES DE LES LLARS D’INFANTS D’IGUALADA, CURS
2018/2019: ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR. CONVOCATÒRIA
“Vista la conveniència de donar suport a les famílies d’Igualada amb infants de 0 a 3
anys que vulguin o necessitin estar escolaritzats en una llar d’infants de la ciutat, i
utilitzar-ne el servei de menjador;
Vist que per tal de poder donar aquests ajuts s’han elaborat unes bases, en les quals
s’estableix la convocatòria corresponent;
Atès que per tractar-se d’ajuts de caràcter social està exclosa l’aplicació de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Igualada, segons es determina
en l’article 3,1.c) d’aquesta norma;
Atès que l’interventor informa de l’existència de consignació pressupostària suficient
en la partida 20002/32300/48100 del pressupost general de la corporació de la
manera següent:
- 15.000 euros per als ajuts a l’escolarització, dels quals 4.500 € corresponen al
pressupost de l’any 2018 i 10.500 € corresponen al pressupost de l’any 2019
- 30.000 euros per als ajuts de menjador és de, amb càrrec a la partida
20002/32300/48100, dels quals 9.000 € corresponen a l’any 2018 i 21.000 € a l’any
2019.
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’ abril, reguladora
de les bases de règim local, es competència de l’Alcaldia la resolució de l’expedient,
considerant-se, no obstant, més adient la seva resolució pel Ple de l’Ajuntament en els
termes que es dedueixen de les SSTS de 21.09.93 i 23.11.99;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per a les famílies
usuàries de les llars d’infants en el curs 2018/2019: escolarització i menjador, que
figuren en annex a aquest acord.
Segon.- Aprovar la seva convocatòria, el termini de la qual serà de l’11 de juny al 6 de
juliol de 2018.
Tercer.- Publicar aquestes bases al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al tauler d’edictes
electrònic (www.seu-e.cat/web/igualada) a efectes de publicitat, i comunicar-les a totes
les llars d’infants de la ciutat, per al seu coneixement.”
6.2 APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER
A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PEL CURS 2018/2019.
CONVOCATÒRIA
“Vista la conveniència de donar suport a les famílies d’Igualada que tenen uns
ingressos limitats per a la compra de llibres i material escolar, atès l’esforç econòmic
que suposa;
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Vist que per tal de poder donar aquests ajuts s’han elaborat unes bases, en les quals
s’estableix la convocatòria corresponent;
Atès que per tractar-se d’ajuts de caràcter social està exclosa l’aplicació de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Igualada, segons es determina
en l’article 3,1.c) d’aquesta norma;
Atès que l’interventor informa de l’existència de consignació pressupostària suficient
de 40.100 € (quaranta mil cent euros), per l’adquisició de llibres i de 9.000 € (nou mil
euros) per a material en la partida 20002/32601/48100 del pressupost general de la
corporació per a l’any 2018.
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’ abril, reguladora
de les bases de règim local, es competència de l’Alcaldia la resolució de l’expedient,
considerant-se, no obstant, més adient la seva resolució pel Ple de l’Ajuntament en els
termes que es dedueixen de les SSTS de 21.09.93 i 23.11.99;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de
llibres i material escolar pel curs 2018/2019, que figuren en annex a aquest acord.
Segon.- Aprovar la seva convocatòria, el termini de la qual serà de l’11 de juny al 6 de
juliol de 2018.
Tercer.- Publicar aquestes bases al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al tauler d’edictes
electrònic (www.seu-e.cat/web/igualada) a efectes de publicitat, i comunicar-les a tots
els centres educatius de la ciutat, per al seu coneixement.”
7. ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT
7.1 ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A
PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL DE L’ANY 2018
Vista l’activitat que porten a terme diverses entitats a Igualada dins de l’àmbit de l’acció
social, la cultura, l’esport, l’ensenyament, la joventut, la dinamització econòmica, el
medi ambient, la igualtat de gènere, la salut, el comerç, la cooperació i d’altres
d’aquesta naturalesa;
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
12 de març i 6 d’abril d’enguany;
Vist que l’Ajuntament d'Igualada ha rebut un nombre considerable de sol·licituds que
els diversos departaments municipals han estat gestionant;
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Atès que els diversos departaments han elaborat informe sobre l’acompliment de les
sol·licituds de les bases específiques reguladores, i s’indica el compliment dels criteris
d’atorgament de les sol·licituds rebudes;
Atès l’informe de 17 de maig de 2018, de la Comissió establerta en la base novena de
les específiques que regulen aquestes subvencions, que en la seva part expositiva,
literalment diu:
“L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d'Igualada preveu que les
subvencions d’una mateixa convocatòria es resolguin conjuntament. Les Bases
específiques i convocatòria de les subvencions de l’Ajuntament d’Igualada a projectes
i activitats d’interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre, assenyala,
en la base desena que es resoldran pel Ple municipal en un termini màxim de tres
mesos, excepte quan hi hagi causes que ho justifiquin.
Per aquest motiu, cal informar que les subvencions sol·licitades que no es resoldran
en el mateix acord, són les subvencions del Departament d’Esports corresponents a la
participació en jocs escolars. Les sol·licituds rebudes per aquest concepte són els
següents: AMPA Institut Pere Vives i Vich, AMPA Escola Ramon Castelltort, AMPA
Escola Dolors Martí i Badia, AMPA Escola Ateneu d’Igualadí, AMPA Escola Garcia
Fossas, AMPA Escola Emili Vallès, AMPA Escola Pia Igualada, AMPA Col·legi Jesús
Maria, AMPA Escola Anoia, AMPA Maristes i AMPA Escolàpies Igualada. Les
subvencions per la participació en els jocs escolars 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.
D’altra banda, els diversos departaments gestors, han informat de la conveniència de
denegar la sol·licituds i pels motius següents:
El Departament de Joventut, informa de la conveniència de denegar les dues
sol·licituds presentades pel Grup de Lleure La Clau perquè els projectes que presenta
són adreçats a la població en general i no específicament per a col·lectius d’infants o
joves.; i també la sol·licitud feta per l’entitat Igualada Rock City, ja que per a l’activitat
que demana subvenció està previst que es contracti per un altre departament
municipal (Departament de Promoció Cultural) dins dels actes de la Festa Major 2018.
El Departament de Serveis Socials proposa la denegació de la sol·licitud presentada
per la Fundació Tutelar de l’Anoia per haver-se presentat fora de termini.
El Departament de Promoció Cultural proposa la denegació de la sol·licitud presentada
per la Coral Juvenil Xalest per haver-se presentat fora de termini.
El Departament d’Ensenyament proposa denegar la subvenció per Formació de
mestres a l’Escola Emili Vallès i de Robòtica a l’Ampa de l’escola Mare del Diví Pastor,
en ambdós casos per no ajustar-se a una línia de subvenció. També refereix haver
rebut comunicació de renúncia de dos projectes de l’Ampa de l’Escola Gabriel
Castellà: Camí Segur i Biblioteca.
La resta d’expedients compten amb la documentació establerta en les Bases i, en la
mesura que s’ha pogut comprovar i informen els departaments gestors, s’ajusten als
criteris aprovats en el seu dia”
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Atès que per la quantia que es demana o que correspon, algunes de les subvencions
tenen caràcter directe, quan no sobrepassa els 3.000 euros, com determina l’article 11
d) de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d'Igualada, i en d’altres el
procediment per atorgar les subvencions és el concurs;
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:
Primer.- Atorgar les subvencions per un import total de 454.799,45 euros, a les
entitats que es relacionen a continuació, per l’import i la finalitat que es determina per
a cadascuna:

Finalitat

Línia
1

Activitats i
projectes
d’agermanements
3.200 €

Import
de la
subvenció

3.200,00

1

ASSOCIACIO
PELS
AGERMANAMENT
S D'IGUALADA

Entitat
Beneficiària
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Línia
2

Línia
3

Línia
4

Línia
5

Línia
6
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Suport esdeveniment
Gimnaestrada 500 €

Suport a la neteja i
control de l’instal·lació
1.000 €

Foment i pràctica del
futbol 7.500 €

Suport al club

Suport al club

300,00

Pràctica de
la petanca
300 €

750,00
Foment i
pràctica del
patinatge
artístic 750 €

530,00

Foment i
pràctica dels
escacs 530 €

Foment i pràctica
d’activitats
esportives a la
natura 1.200 €

ATENEU
IGUALADI
DE LA
CLASSE
OBRERA

1.200,00

5

Foment i pràctica de la
gimnàstica rítmica i estètica
1.300 €

8.500,00

7

1.800,00

6
CLUB FUTBOL
IGUALADA

CLUB
EXCURSIONIST
A UECANOIA

4
ASOCIACIO
N PETANCA
FATIMA
2013

2

CLUB GIMNASTIC AULA

3

PATINATGE
ARTISTIC
IGUALADA

PROPOSTES

Foment i pràctica de gimnàstica
artística i natació sincronitzada 900 €
Foment i pràctica del
tennis i pàdel 475 €

Suport al club

Suport al club

Pràctica de
l’alpinisme
240 €

475,00

240,00

CLUB CAN BUSQUE

11

Foment i
pràctica del
voleibol 2.000 €

Suport al club

Suport al club

13

900,00

12

2.000,00

10

AL-PI-NISME
CLUB
ESPORTIU

Foment i pràctica
de la natació i del
waterpolo 3.330 €

Suport al club

3.330,00

CLUB NATACIO
IGUALADA

9

ANOIA CLUB GIMNASTIC

Foment i pràctica de duatló i
curses d’orientació 1.750 €

Suport al club

1.750,00

CLUB ESPORTIU ROGER
ROCA RUNNING

8

IGUALADA
VOLEI CLUB

PROPOSTES
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Foment i pràctica
de l’handbol
3.900 €

Foment i pràctica
de les bitlles
catalanes 325 €

Suport al club

Suport al club

19

325,00

18

3.900,00

17

Foment i
pràctica de
l’hoquei 3.500 €

Suport al club

3.500,00

Foment i pràctica de
l’atletisme i triatló 7.850 €

Suport al club

7.850,00

CLUB ATLÈTIC
IGUALADA

16

IGUALADA
FEMENÍ
HOQUEI CLUB
PATINS

Foment i pràctica
d’esports de motor
3.300 €

Suport al club

3.300,00

MOTO CLUB
IGUALADA

15

CLUB BITLLES
IGUALADA

Foment i pràctica
dels escacs 600 €

Suport al club

600,00

CLUB ESCACS
IGUALADA

14

CLUB HANDBOL
IGUALADA

PROPOSTES
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Suport al club

1.600,00

Suport al club
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Suport esdeveniment
Torneig Rugby Platja
500 €

24

Suport a la neteja i
control de l’instal·lació
1.000 €

Foment i pràctica del
futbol 500 €

Suport al club

1.500,00

23

Suport al club

Promoció de
l’slot
Foment i pràctica de
l’hoquei i del patinatge
artístic 23.750 €

23.750,00

IGUALADA HOQUEI
CLUB

280,00

TIM
COMARCA
SLOT

22

UNIÓ DEPORTIVA
MONTSERRAT

Foment i
pràctica de
l’esquaix 600 €

Suport al club

600,00

CLUB
ESPORTIU
FEM ESQUAIX

21

Pràctica de la
pesca 450 €

450,00

26

ANOIA RUGBY CLUB

Suport a la neteja i
control de
l’instal·lació 8.000 €

Pràctica del
frontennis 800€

Suport al club

8.800,00

CLUB
FRONTENNIS
IGUALADA

20

Foment i pràctica del
rugby 1.100 €

25

SOC.
PESCADORS
ESPORTIUS
D´IGUALADA

PROPOSTES

Suport esdeveniment
La Gran Follada 500 €

Suport al club

33

Activitats
pròpies de
l'agrupament

32

500,00

31

2.400,00

Foment i pràctica
del bàsquet
11.850 €

Suport al club

11.850,00

30

Pàgina 15
Suport esdeveniment
12 hores F7 525 €

Foment i pràctica del
futbol 680 €

Suport al club

1.205,00

SEF ATENEU
IGUALADI

Pràctica de la
petanca 300 €

Suport al club

300,00

CLUB
PETANCA
FATIMA
D'IGUALADA

29

CLUB BASQUET
IGUALADA

Foment i pràctica
del culturisme
500 €

Suport al club

500,00

CLUB FISICCULTURISME
LES PESES
IGUALADA

28

C. E. INDI'S FOLLS
D'IGUALADA

Suport a la neteja i
control de l’instal·lació
9.000 €

Foment i pràctica del
futbol 1.765 €

Suport al club

10.765,00

FUTBOL CLUB
FÀTIMA

27

A.J
CARESMAR

PROPOSTES

42

Colònies

41

Teràpia
ocupacional

40

1.350,00

39

3.000,00

38

2.400,00

Campame
nts estiu i
activitats
de lleure

600,00

Integració,
cursos i
activitats per a
nouvinguts

600,00

Servei d'atenció a la
gent gran

A.E.
TORXA

Joves a
debat

600,00

JOVE
CAMBRA
IGUALADA

37

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
AL FARABI

Activitats
de lleure

2.400,00

ESPLAI
AURIA

36

ASSOCIACIO
PSICOLOGIAYTU

Activitat pròpia
de l'entitat

550,00

ASSOCIACIO
N CLUB
ISARD

35

FRATER

Formació en el
lleure

1.200,00

FUNDACIÓ
SOCIOCULTURAL
ATLAS

34

HERMANITAS
ANCIANOS
DESAMPARAD
OS

PROPOSTES
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Mengem
plegats

50

Cursos
d'idiomes i
activitats per a
nouvinguts

49

3.500,00

48

600,00

Èxit escolar i
temps de
lleure

12.000,00

47

Pelegrinatge a
Lourdes

1.350,00

Programa
d'activitats

1.000,00

CASAL
D’AVIS DE
FÀTIMA

46

HOSPITALITA
T M. D.
LOURDES

Projecte
Mediació 1+

2.000,00

FUNDACIO
PRIVADA
AURIA

45

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Play Back

600,00

ASSOCIACIÓ
GENT GRAN
IGUALADA

44

ESCOLA PIA
D'IGUALADA

Fent realitat la
inclusió

2.000,00

APA RAMON
CASTELLTORT
DE IGUALADA

43

ASSOCIACIÓ
INTERCULTUR
AL NOUR

PROPOSTES
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Projecte: "Ajut integral al
malalt de ronyó i de
sensibilització per a la
donació."

Projecte: "Programa
Viure amb HPN: Suport
a persones afectades i
familiars."

57

500,00

56

500,00

55

ALCER DE
BARCELONA

Projecte: "Quarta
Alzheimer Race,
cursa i caminada
solidària."

600,00

54

Projecte: "Lluita
contra el càncer
2018 a Igualada."

1.300,00

AFADA

53

Projecte: "Visc
al matí."

4.500,00

ASSOCIACIO
REHABILITAC
IO MALALT
PSIQUIC
ANOIA

Servei
d'acollida,
mediació i
traducció

6.600,00

CARITAS

52

ASOCIACION
ESPAÑOLA
CONTRA EL
CANCER

Oficina del
voluntariat

3.000,00

FUNDACIÓ
SOCIOCULTURAL
ATLAS

51

ASOC DE
HEMOGLOBINURIA
PROXISTICA
NOCTURNA - HPN

PROPOSTES
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2.000,00

Projecte: "La salut
de les dones:
diversitats i
realitats."

ASSCIACIO CATALANA
D'AFECTATS DE
FIBROMIALGIA- ACAF

800,00

Projecte: "Campanya de
sensibilització i programa
d'activitats per
Fibromiàlgia 2018."

62

ASSOCIACIO
CATALANA PER AL
PARKINSON
DEBARCELONA

600,00

Projecte: "Intervenció
multidisciplinar per a
malalts de
Parkinson."

400,00

Projecte: "Tallers,
xerrades i Dia
Mundial Parkinson."

60

63

DONES AMB
EMPENTA

61

ASSOCIACIÓ
PARKINSON SOM
TOTS

Projecte: "Suport al
celíac a l'Anoia".

Projecte: "Llar MPS:
Atenció i suport
sociosanitari a persones
amb MPS."

1.100,00

ASOCIACION DE LAS
MUCOPOLISACARIDOS
IS Y SINDROMES
RELACIONADOS

59

400,00

58

SOCIETAT DE
MALALTS I PARES
DE MALALTS
CELIACS DE
CATALUNYA

PROPOSTES

Pàgina 19

1.300,00

Projecte: "Activitats
diverses: 4a. AEMA,
Campanya Mulla't,
sortides."

Projecte: "Programa d'enfortiment i
permanència educativa dels nens/es i
adolescents treballadors i projecte de millora
d'infraestructures de Piura (Perú).

68

7.500,00

67

AMICS DE MANITOS

66

Projecte Sàhara 2018 d'ajuda
humanitària als campaments de
refugiats sahrauís a Mahbes
(Sàhara).

9.000,00

ACAPS ANOIA

65

Projecte: "Acabament
de 3 aules en centre
infantil a El Alto - La
Paz (Bolívia)."

5.200,00

AMICS DE FUNDASEBOLÍVIA

Projecte: "Espai de
trobada per a
dones."

1.500,00

DONES DE LES
TARDES DELS
DIMECRES
D'IGUALADA

64

ASSOCIACIÓ
ESCLERÒSI
MÚLTIPLE

PROPOSTES
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1.500,00

Projecte: "9.054 Km. de
distància, l'agermanament
que ens uneix. 25è.
Aniversari."

6.000,00

Projecte: "Continuació projecte
oliveres i seguretat alimentària
nutricional sostenibles a
Cochabamba (Bolívia).

4.750,00

Projecte: "Tallers a les
escoles Canvia el Xip".

73

3.500,00

Projecte: "Roda el món".

70

71

ASSOCIACIÓ APROP

FUNDACIÓ
SOCIOCULTURAL ATLAS

Projecte: "Música per a
l'esperança i suport integral a
infants i joves vulnerables, al
Bajo Lempa (El Salvador).

6.500,00

ASSOCIACIÓ
AGERMANAMENT
IGUALADA-NUEVA
ESPERANZA

69

ASSOCIACIÓ
AGERMANAMENT
IGUALADA-NUEVA
ESPERANZA

72

FUNDACIÓ
SOCIOCULTURAL ATLAS

PROPOSTES
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Projecte anem a
l'escola, t'apuntes?

Projecte d'intervenció
en malalties cròniques
en adults.

78

750,00

77

6.000,00

76

1.000,00

Projecte: Joc
"The Real
Pursuit".

Projecte de construcció d'un
col·legi de secundària i batxillerat
(4a. fase), al barri de Thiaroye de
Pikine, a Dakar (Senegal).

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

6.500,00

FUNDACIO PRIVADA
EDUCACIO SOLIDARIA ESCOLA PIA

75

FUNDACIO PRIVADA
EDUCACIO
SOLIDARIA - ESCOLA
PIA

Projecte: Construcció de
centre educatiu de formació
per a discapacitats a Toucar
(Senegal).

4.250,00

CC ONG. AJUDA AL
DESENVOLUPAMENT

74

FUND KALILU
JAMMEH EDUC ALS
ORFES I AGRI
GAMBIA

PROPOSTES
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83

UNIO
EMPRESARIA
L DE L'ANOIA

7.000,00

PREPARA'T
2018

84

UNIO
EMPRESARI
AL DE
L'ANOIA

7.500,00

TALENT,
CAPITAL
ANOIA

81

82

5.300,00

Projecte d'enfortiment al
dret a l'accés al treball per
a persones vulnerables a
Guatemala.

6.000,00
Projecte de millora en l'accés
educatiu a secundària per a
adolescents desfavorits a
Madakasira, districte d'Anantapur
(Índia).

8.250,00

Projecte d'accés a
l'aigua potable a
comunitats rurals a la
regió de Kara (Togo)

Projecte de Xarxa
cooperatives per al
Treball digne. Fase II.
(El Salvador).

FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT

5.300,00

FUNDACION VICENTE FERRER

80

FUNDACIO JOSEP
COMAPOSADA

79

MANOS UNIDASCOMITECATOLICO
DE LA CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE
EN EL MUNDO

PROPOSTES
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DINAMITZACIO ASSOCIACIO
D'EMPRESES DEL POLIGON
INDUSTRIAL LES COMES

REVISTA INFORMATIVA
"AGREMIA'T",
NEWSLETTER WEB
CORPORATIVA

4.000,00

JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ
SOBRE AUTOOCUPACIÓ,
COOPERATIVISME I MERCAT DE
TREBALL

DINAMITZACIO DEL
SECTOR AGRARI I
COMARCA DE
L'ANOIA

UNIO GENERAL DE
TREBALLADORS DE CATALUNYA

1.250,00

ASSOCIACIO D'EMPRESES
POLIGON INDUSTRIAL LES
COMES

FORMACIO, PROMOCIO
DEL GRAU TIC, IGUALTAT
DE GENERE

89

6.000,00

88

500,00

UNIO DE PAGESOS
DE CATALUNYA

87

11.500,00

86

GREMI
D'INSTAL·LADORS DE
L'ANOIA

85

ASSOCIACIÓ TIC ANOIA

PROPOSTES
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Xerrades: 180€

Aniversari: 135€

Xerrades: 200€
Campus
Tecnològic: 500€

Biblioteca:
1.400€
Xerrades: 180€
Camí Segur:
1.000€

Innovació i
Inclusió : 500€

Xerrades: 180€
Camí Segur:
1.000€
Teatre: 200€

Innovació i
Inclusió: 500€

Teatre: 200€

Innovació i
inclusió: 500€

Acollida: 450€

Revista: 315€

Acollida: 450€

Teatre: 200€

Activitats de
l’Ampa

1.350,00

Xerrades:
180€

Bibliteca: 1.400€

Xerrades: 180€

Activitats de
l’Ampa

3.845,00

Revista: 315€

Activitats de
l’Ampa

480,00

AMPA PERE
VIVES VICH

Revista: 300€

Acollida: 450€

Activitats de
l’Ampa

3.730,00

Revista: 150€

Activitats de
l’Ampa

97

Activitats de
l’Ampa

96

1.480,00

95

180,00

94

AMPA
MARISTES

93

AMPA JESUS
MARIA

92

AMPA GARCIA
FOSSAS

IGUALADA
MODA

6.000,00

AGRUPACI
O TÈXTIL
FAGEPI

91

AMPA
GABRIEL
CASTELLÀ

ESTUDI PER A
ESPAI
D'ALLOTJAMENT
EMPRESES TIC

13.500,00

ASSOCIACIÓ TIC
ANOIA

90

AMPA
ESCOLÀPIES

PROPOSTES
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Per a la celebració
de la romeria de la
Vírgen del Rocío

Per a les activitats
de recerca i
divulgació cultural

Per a les activitats
pròpies de l'entitat

104

150,00

103

3.000,00

102

500,00

101
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Xerrades:
180€

Teatre: 200€

Revista: 315€

Pati Inclusiu:
500€

Mediateca:
1.350€

Camí Segur:
1.000€

Activitats de
l’Ampa

3.545,00

AMPA ESCOLA
PIA

450,00

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Per a la difusió i
foment de la
dansa catalana

COFRADIA
JESUS DE
NAZARENO

350,00

ASSOCIACIÓ
VEÏNS BARRI
DEL SANT
CRIST

650,00

BITRAC DANSA

100

ASSOCIACIO
CULTURAL
VIRGEN DEL
ROCIO DE FATIMA

99

CENTRE
D'ESTUDIS
COMARCALS
D'IGUALADA

98

FEDERACIO DEL
SEGUICI
TRADICIONAL
HISTORIC
D'IGUALADA FESTHI -

PROPOSTES
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Biblioteca:
1.400€

Xerrades: 180€

Innovació i
Inclusió: 500€

Teatre: 200€

Activitats de
l’Ampa

Teatre: 200€

Per a les
activitats de la
colla

3.595,00

Camí Segur:
1.000€

Activitats,
projectes i
funcionament
de l’entitat 2018

675,00

Suport Acollida:
250€

Per al manteniment
i conservació del
Museu del Traginer

Accions de
dinamització al
mercat
municipal

17.250,00

Revista: 315€

Activitats de
l’Ampa

Per a les
activitats
pròpies de la
coral

2.000,00

2.950,00

AMPA
ESCOLA
PUBLICA
EMILI
VALLES

Revista: 315€

1.945,00

112

500,00

110

FUNDACIÓ DEL
TRAGINER

109

Xerrades:
180€

AMPA DOLORS
MARTÍ

108

ASSOCIACIO
DIABLES
D'IGUALADA

107

UNIO DE
BOTIGUERS I
COMERCIANT
S D'IGUALADA

106

ASSOCIACIÓ
DE
BOTIGUERS
DEL MERCAT
DE LA
MASUCA

Per a les
activitats de la
coral: 800,00
Per al lloguer
del local:
1.200,00

Suport a l’entitat

2.000,00

SCHOLA
CANTORUM
D'IGUALADA

105

Camí Segur:
1000€

111

ASSOCIACIO
CULTURAL
COR DE
NOIES
EXAUDIO

PROPOSTES

118

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
DESSOTA

1.000,00

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

119

AA VV
BARRI DE
LES
FLORS

350,00

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

120

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
GALAXIA

300,00

Per a les
activitats de
l'entitat

117

Per a la
celebració de les
Festes de St.
Faust i Cap d'any
Activitats,
projectes i
funcionament de
l’entitat 2018
Per a la
celebració de
concerts

1.500,00

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Activitats de dinamització
comercial i econòmica a
la zona nord
d’Igualada

11.000,00

COM
FESTES DEL
BARRI FONTVELLA
IGUALADA

350,00

ASSOC NOU CENTRE
D'IGUALADA DE
COMERCIANTS,
NEGOCIS I ENTITATS

114

500,00

JOVE
ORQUESTRA
SIMFONICA
DE L'ANOIA

113

400,00

116

ASSOCIACIÓ
DISSENY
MARKED

115

ASSOCIACIO
JUVENIL LA
COLL@NADA

PROPOSTES
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Suport a l’entitat

500,00

Per a la preparació
del Mil·lenari de la
Fundació de
Montserrat 2025

128

2.000,00

Suport a l’entitat

126
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Per a les activitats de
la colla petita: 325,00

125

Per a les activitats de
la colla gran: 675,00

124

Suport a
l’entitat

Per l'edició dels
núms: 58, 59 i 60
de la Revista
d'Igualada
Sortides
Culturals:
450€

450,00

3.000,00

AMPA
ATENEU
IGUALADÍ

500,00

Per a les
activitats
de la coral

Per a la
portada de la
Flama del
Canigó a
Igualada

CORAL
INFANTIL
GATZARA

6.900,00

ASSOCIACIÓ
FLAMA DEL
CANIGO

123

ASSOCIACIO
REVISTA
D'IGUALADA

122

Per a la realització de
la programació
estable infantil i
juvenil a Igualada:
Per a la celebració
1.500,00
del 40è. aniversari de
l'entitat: 500,00

1.000,00

FUNDACIO
PRIVADA ABADIA
DE MONTSERRAT
2025

Per a la
continuació del
projecte "Sota la
Pell del Rec"

3.000,00

CERCA, GRUP
DE RECERCA
EN CIÈNCIES
SOCIALS

121

GRUP MAL LLAMP

127

LA XARXA,
ASSOCIACIÓ PER A
LA PROMOCIÓ DE
L'ESPECTACLE
INFANTIL I JUVE

PROPOSTES

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

134

350,00

133

150,00

132

Per a la celebració de
l'aniversari i actuacions
benèfiques

500,00

Per al manteniment i
recerca de la dansa
catalana

650,00

AGRUPACIÓ
FOLKLÒRICA
IGUALADINA

131

ASSOCIACIO
MUSICAL RONDALLA
NOVAUNIO
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Per al manteniment
de l'edifici: 2.000,00

Per a la Programació
Estable: 6.000,00

Suport a l’entitat

8.000,00

UNICOOP
CULTURAL, SCCL TEATRE DE
L'AURORA -

130

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
LES COMES

Per a la celebració de la
XVI Trobada de Gegants
d'Igualada

300,00

ASSOCIACIÓ COLLA
GEGANTERA EL
BISBALET

129

BALL DE SANT
MIQUEL I ELS
DIABLES,
D'IGUALADA

PROPOSTES

1.000,00

Per al projecte
Disseny
Igualada 2018

ASSOCIACIÓ
DE PUNTAIRES
DE L'ANOIA

150,00

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

141

6.400,00

Suport a l’entitat

138

139

Per a la celebració del
60è. Aniversari dels
Pastorets: 500,00

Per al lloguer del
local: 5.500,00

Suport a l’entitat

1.200,00

Per a la realització dels
Pastorets: 700,00

Per a la difusió i el
coneixement de la
música tradicional

200,00

ESBART IGUALADÍ

Per a les activitats
de l'entitat: 900,00

Per a la
promoció
d'activitats
musicals

200,00

137

AULA DE MÚSICA
TRADICIONAL DE
L'ANOIA

136

A.PORTAL
D’ACCIONS
CULTURALS

Foment de
l’activitat de
l’entitat

2.500,00

AGRUPACIÓ
FOTOGRÀFICA
D’IGUALADA

135

ASSOCIACIÓ
DISSENY
IGUALADA

140

MOIXIGANGUERS
D'IGUALADA

PROPOSTES
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148

CORAL MIXTA
D'IGUALADA

800,00

Per a les
activitats de la
coral

149

ASSOCIACIO
L'OLLA
EXPRESSA

200,00

Per a la
producció d'un
musical

146

147

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Per a la celebració del
16è.Festival ZOOM
Internacional de Ficció
Televisiva & Formats

Per a la difusió de
la música
polifònica popular
i cant gregorià

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

350,00

Per a la realització
del Estival de Jazz
2018

1.500,00

UNION
CULTURA
L
EXTREME
ÑA

150,00

AA VV I
COMERCI
ANTS
BARRI
SANT
AGUSTÍ

144

10.000,00

ASSOCIACIÓ
TOCATS DE JAZZ

143

300,00

ATENEU IGUALADI DE
LA CLASSE OBRERA

142

200,00

BALL DE
CERCOLETES
D'IGUALADA

145

CAPELLA DE
MUSICA DE LA
TOSSA DE
MONTBUI

PROPOSTES
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155

CORAL
"ELS
VERDUMS
"

500,00

Per a les
activitats
de la Coral

156

ASSOCIACIÓ
COR
D'HOMES
D'IGUALADA

300,00

Per a les
activitats de la
coral

153

154

Per a les activitats
pròpies de l'entitat

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat
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Per a les activitats de la
Colla Pixapòlvora:
325,00

Per a les activitats de la
Colla Petita: 325,00

650,00

350,00

152

Per a les activitats
pròpies de l'entitat

200,00

ASSOCIACIO
BALL DE
PASTORETS
D'IGUALADA

400,00

Per a les activitats
per fomentar i
difondre la llengua
catalana
Per a la creació
del Ball de
Gitanes
d'Igualada

APLEC - ASS.
PROMOTORA
DE LA LLENGUA
CATALANA

200,00

BALL DE
GITANES
D'IGUALADA

151

PETITS DIABLES
D'IGUALADA

150

AA VV DELS
CARRERS STA.
CATARINA,
CARME I
TRAVESSÏES

PROPOSTES
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Revista:
315€
Innovació i
Inclusió:
500€

Xerrades: 180€

Biblioteca: 1400€

Projecte Espais
Interiors: 500€

Teatre 200€

Revista: 300€

Camí Segur:
1000€

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

815,00

Per a les
activitats pròpies
de l'entitat

Projecte
alumini zero

2a Jornada
Gastronòmica de les
Plantes Oblidades
i activitats de l’entitat

163

Foment d’hàbits
de consum
sostenibles:
l’hort

1.654,45

4.500,00

Per a les
activitats
de la coral

800,00

160

3.580,00

AMPA ESCOLA
EMILI VALLES

162

ESCOLA PIA
D'IGUALADA

CORAL
DE SANTA
MARIA
D'IGUALA
DA

159

AMPA
MARE
DEL DIVÍ
PASTOR

Per a la celebració
del 10è. Aniversari de
l'entitat: 500,00

Per a les activitats de
l'entitat: 350,00

Per a les activitats
pròpies de l'entitat

850,00

TRABUCAIRES
D'IGUALADA

157

325,00

161

COL·LECTIU
EIXARCOLANT

158

AMPA RAMON
CASTELLTORT
DE IGUALADA

PROPOSTES

Suport activitats
pròpies de
l’entitat
Suport activitats
pròpies de
l’entitat

Suport activitats
pròpies de
l’entitat

150,00

169

350,00

Suport
activitats
pròpies de
l’entitat

Suport
activitats
pròpies de
l’entitat

Formació inicial dels
Catàlegs Micològics de la
comarca de l'Anoia i el
Parc Natural de
Montserrat,
excursions
i Jornades

450,00
1.400,00

ASSOCIACIÓ
CULTURA
MONTSERR@TINES

4.000,00

CINE
CLUB
ATENEU

168

ASSOCIACIÓ
VEINS BARRI
MONTSERRAT

167

500,00

166

AGRUPACIÓ
SARDANISTA
D’IGUALADA

165

CORAL
MIG TO

164

ASSOCIACIO
MICOLOGICA DE
L'ANOIA I
MONTSERRAT

PROPOSTES

Segon.- Condicionar l’atorgament de les subvencions d’import superior a 10.000,00 €
a la comunicació per part de les entitats beneficiàries de la informació relativa a les
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració a l’efecte de fer-les públiques
en compliment de la base 5a. paràgraf c.
Tercer.- Denegar les subvencions sol·licitades per les entitats següents, pels motius
que consten en la part expositiva d’aquest acord:
Grup de Lleure La Clau, Igualada Rock City, Fundació Tutelar de l’Anoia, Coral Juvenil
Xalest, un projecte de l’AMPA Mare del Diví Pastor i un projecte de l’AMPA de l’Emili
Vallès.
Quart.- Acceptar la renúncia presentada per l’AMPA del Gabriel Castellà, de per les
línies de subvenció de “Camí Segur” i “Biblioteca”.
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Cinquè.- Posposar la resolució dels expedients assenyalats en la part expositiva
d’aquest acord, pels motius indicats.
Sisè.- 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.
Setè.- 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.”
8.- HISENDA
8.1 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE 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
“Vist que, en data 23.11.2010, 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.
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.
Vist que, l’any 2012 es va acorda una modificació, en el marc del programa de millora
continua, sense connotació econòmica.
Vist que, l’any 2017 es va acordar una modificació, en base a adequar la organització
del servei a les necessitats plantejades per la ciutat, amb connotació econòmica.
Vista la necessitat i la voluntat de modificar el contracte de referència, en relació a:
Ampliació del 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 15 de maig de 2018, la Cap de Servei de Medi Ambient, Energia i
Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada emet informe sobre les modificacions
proposades, en el sentit d’informar-les favorablement, justificant la necessitat
d’aquestes i la seva causa; el qual obra en l’expedient.
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L’esmentada modificació comporta un increment en el valor estimat del contracte, amb
un percentatge del 4,24% (diferència entre el valor estimat del contracte, sense
incloure les modificacions: 48.853.648,80 euros, sense IVA i el valor estimat del
contracte, amb inclusió de les modificacions: 50.924.679,92 euros, sense IVA,
resultant un import total en concepte de modificacions de: 2.071.031,12 euros, sense
IVA).
Atès que la normativa reguladora, en matèria de modificació de contractes
administratius, en relació al de l’assumpte (adjudicat en data 13.12.2010) és la
següent:
Règim jurídic, en el seu àmbit material:
• 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.
Règim jurídic, en el seu àmbit formal/procediment: Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector
Públic.
També és d’aplicació:
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques
• 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
• Directiva europea 2014/23/CE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de
contractes de concessió; en allò que sigui d’aplicació directa, a partir del dia 18 d’abril
de 2016, al tractar-se d’un contracte harmonitzat, per superar, el valor estimat del
contracte, l’umbral previst en la pròpia Directiva.
Atès que l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic, 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 contracte de gestió de serveis públics. La possibilitat de modificar el contracte ha
de preveure’s en els plecs de condicions reguladors.
Les modificacions contractuals hauran de formalitzar-se de conformitat amb l’article
140 del mateix text legal. Igualment, els article 194 i 195 de la Llei 30/2007, regulen
també el règim de la modificació contractual en el sentit d’atorgar, a l’Administració,
entre d’altres, la prerrogativa de modificació dels contractes per raons d’interès públic,
prèvia audiència a l’adjudicatari i, amb la necessitat de sol·licitar previ informe
preceptiu al Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma,
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quan la quantia de la modificació aïllada o conjuntament, sigui superior a un 10% del
preu inicial del contracte i aquest sigui igual o superior a 6.000.000 d’euros.
Els acords de modificació posaran fi a la via administrativa i seran immediatament
executius.
Per la seva banda, els articles 210 i 211 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic,
relatius a les prerrogatives de l’Administració i al procediment a seguir per a la
modificació contractual, preveuen el mateix règim indicat per la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, a excepció del percentatge del preu del contracte necessari per l’obligació
de recabar informe del Consell d’estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat
Autònoma, que s’estableix en el 10%. Essent aquest percentatge el que cal aplicar.
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.
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, també regula el règim
de la modificació dels contractes, en el mateix sentit que l’establert en les normatives
anteriors.
Atès que, pel que fa a la normativa europea, als efectes de la seva interpretació
podem recórrer als informes elaborats per les Juntes Consultives de Contractació
Administrativa.
En aquest sentit, són d’interès, entre d’altres, 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. De conformitat
amb aquests informes, es pot concloure el següent:
- 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.
- Les modificacions no poden transgredir els principis de contractació administrativa:
Igualtat i no discriminació, transparència, publicitat i lliure concurrència. - 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 a 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
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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.
Alhora, i pel que fa a la Directiva Europea 2014/23/CE, de conformitat amb el que
manifesta el Document d’estudi presentat i aprovat en reunió del dia 1.03.2016 pels
Tribunals Administratius de Contractació pública, sobre els efectes jurídics de les
Directives davant el venciment del termini de transposició i d’acord amb la Resolució
del dia 16.03.2016, de la Direcció general del Patrimoni de l’Estat, pel que es publica la
Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació administrativa, sobre l’efecte
directa de les noves Directives comunitàries en matèria de contractació pública; és
d’aplicació directa, pel que fa a la modificació de contractes, l’apartat 72.1.a) de la
Directiva 2014/23/CE que assenyala que les modificacions no poden alterar la
naturalesa global del contracte o de l’acord marc, criteri ja consolidat en la
jurisprudència europea.
També té efecte directa l’obligació de publicació de la modificació al DOUE.
Indicar que, atès que el valor estimat del contracte és superior a l’umbral previst en la
Directiva per a la determinació dels contractes harmonitzats (5.196.000 euros
(5.225.000 euros després del Reglament delegat UE 2015/2170 de la Comissió),
l’acord de modificació contractual és susceptible de ser impugnat pel recurs especial
en matèria de contractació.
Atès que la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars, reguladores
del contracte de l’assumpte, preveu la modificació del contracte. “Una vegada
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir-hi modificacions
per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes, justificant degudament la
seva necessitat en l’expedient. Aquestes modificacions no poden afectar les
condicions essencials del contracte.”
Atès que, l’informe tècnic indicat, en relació al contingut de les modificacions
proposades, justificant l’interès públic, la causa prevista o imprevisible de les mateixes
i la seva no afectació a condicions 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: De l’informe tècnic emès,
s’observa el contingut de les modificacions i la justificació de la seva necessitat, sobre
la base del Programa de millora contínua previst en l’article 134 del Plec de condicions
que l’estableix, per tal de poder avaluar anualment el desenvolupament del contracte.
En el mateix informe es justifica la concurrència de l’interès públic de les modificacions
proposades; es posa de manifest la seva imprevisibilitat que motiva la seva aprovació i
es considera que no impliquen alteració substancial de les condicions essencials del
contracte.
Efectivament, les modificacions proposades no alteren l’objecte ni les característiques
de les prestacions ni la finalitat del contracte adjudicat. Tampoc varien les condicions
de capacitat i solvència exigides en la fase de la seva licitació, ni el procediment
d’adjudicació i criteris emprats. Tampoc afecten al règim econòmic del contracte ni els
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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 les
modificacions proposades no les alteren de manera substancial.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 87.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre de contractes del Sector Públic (avui article 99.3 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic),
com a conseqüència de la modificació del contracte que suposa un increment del seu
preu, cal ajustar la garantia definitiva dipositada el seu dia per tal que aquesta guardi
la deguda proporció amb el nou preu modificat. Aquesta garantia serà per import
equivalent al 5% de l’import de la modificació, sense IVA.
Atès que la competència correspon al Ple Municipal, de conformitat amb el que
disposa la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
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.- Iniciar expedient per a la modificació 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
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 15 de maig de
2018, amb efectes del dia 1 de juliol de 2018. L’import de la modificació, des de la
seva aplicació i fins a la finalització del contracte (31.12.2022), és de 2.071.031,12
euros, IVA exclòs.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent, amb càrrec a les partides
40001.16210.22700 - 40001.16211.22700 - 40001.16220.22700 - 40001.16300.22700
del pressupost general de la Corporació per a 2018.
Tercer.- Atorgar, a la contractista, Societat Municipal Mediambiental d’Igualada SL, un
tràmit d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la data de
notificació d’aquest acord, als efectes de poder accedir a l’expedient (de dilluns a
divendres, de 8 a 14 hores, a la Secretaria de l’Ajuntament, 4a. planta) i formular les
al·legacions que estimi convenient en defensa dels seus drets.
En el supòsit que no es presenti al·legacions o aquestes siguin favorables a la
modificació aprovada inicialment, en tots els seus termes; aquest acord de modificació
esdevindrà definitiu.
En cas contrari, les al·legacions s’hauran de resoldre, mitjançant acord exprés
d’aquest Ple Municipal.
Quart-. Una vegada aprovada definitivament la modificació contractual, requerir a
l’adjudicatari perquè, dins del termini de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de
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la data de notificació de l’aprovació definitiva, dipositi la garantia definitiva
corresponent al 5% de l’import anual de la modificació, sense IVA i, una vegada
efectuat l’esmentat dipòsit i, dins del mateix termini de quinze dies hàbils, formalitzi la
modificació, mitjançant annex al contracte i publicar l’esmentada modificació en el Diari
Oficial de la Unió Europea.
Cinquè.- Fer constar que contra l’aprovació definitiva de la modificació del contracte,
es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació.
Sisè.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin
necessaris i per a la realització de totes aquelles actuacions necessàries, per a
l’execució d’aquest acord.”

9- PRECS I PREGUNTES
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