PLE ORDINARI
30 D'OCTUBRE DE 2018
1. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 25/9/2018
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
PART RESOLUTIVA
3. QUALITAT URBANA
3.1 RECTIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT
D’IGUALADA, PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL, ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D’IGUALADA, ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL “IGUALADA EN
ACCIÓ” I SOCIETATS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC CORRESPONENT A L’ANY 2017
“Vist l’inventari general consolidat de l’Ajuntament d’Igualada integrat pels inventaris següents: el dels
béns, drets i obligacions de l’ens local; el del Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, Organisme Autònom
Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, Entitat Pública Empresarial “Igualada en acció” i Societats
de capital íntegrament públic: PIMHA, SIMA i TERRENYS AVINGUDA CATALUNYA D’IGUALADA, S.A.
Atès el que disposa l’ article 222 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, els articles 103 i 105 del Decret 336/1988 pels quals
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i l’article 85 bis g de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’inventari general de l’Ajuntament d’Igualada integrat pels inventaris
següents: el dels béns, drets i obligacions de l’ens local; el del Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge,
Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, Entitat Pública Empresarial “
Igualada en Acció” i Societats de capital íntegrament públic: PIMHA, SIMA, i TERRENYS AVINGUDA DE
CATALUNYA D’IGUALADA, SA.
AJUNTAMENT D’IGUALADA
CAPÍTOL I

IMMOBLES
ALTRES - Inversions terrenys i edificis – Infraestructures,
instal·lacions, paviments, mobiliari, obra civil

CAPITOL II

DRETS REALS

CAPÍTOL III

MOBLES DE CARÀCTER HISTÒRIC, ARTÍSTIC O DE
CONSIDERABLE VALOR ECONÒMIC

CAPÍTOL IV

VALORS MOBILIARIS

CAPÍTOL V

VEHICLES i ELEMENTS DE TRANSPORT

59.444.859,08 €
25.842.191,70 €

323.950,58 €
41.587.163,21 €
1.149.583,52 €
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CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

SEMOVENTS
MOBLES NO COMPRESOS EN ELS
ENUNCIATS.
Equips per a processos informàtics
Programes informàtics
Instal.lacions
Altres: mobiliari, útils i eines i maquinària

ANTERIORS
1.208.547,60 €
639.134,47 €
4.587.580,60 €
7.031.865,50 €

CAPÍTOL VIII
BÉNS I DRETS REVERTIBLES
TOTAL VALOR INVENTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2017

OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL

141.814.876,26 €

24.285.073,48 €

PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I D’HABITATGE
CAPITOL I
IMMOBLES PIMHA (terrenys)
(construccions)
IMMOBLES AJUNTAMENT
TOTAL VALOR INVENTARI 2017

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D’IGUALADA
CAPITOL I
IMMOBLES
CAPITOL II
DRETS REALS
CAPITOL III
MOBLES DE CARACTER HISTORIC,
ARTISTIC O DE CONSIDERABLE
VALOR ECONOMIC
CAPITOL IV
VALORS MOBILIARIS
CAPITOL V
VEHICLES
CAPITOL VI
SEMOVENTS
CAPITOL VII
MOBLES NO COMPRESOS EN ELS
ANTERIORS ENUNCIATS
CAPITOL VIII
BÉNS I DRETS REVERTIBLES
TOTAL VALOR INVENTARI 2017

1.948.733,05 €
3.216.185.89 €
287.622,00 €
5.452.540,94 €

149,36 €

613.282,24 €
613.431,60 €

PROMOTORA IGUALADINA MUNICIPAL D’HABITATGES
APLIC.INFORMÀTIQUES
TERRENYS
CONSTRUCCIONS

3.859,30 €
2.884.896,39 €
4.933.944,45 €
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MOBILIARI
INSTAL·LACIONS
EQUIPS PROCES. INFORMACIÓ
CONSTRUCCIONS EN CURS
FIANCES
TOTAL VALOR INVENTARI
AMORTITZACIONS ACUMULADES
TOTAL VALOR INVENTARI 2017

26.837,19 €
7.011,49 €
2.055,28 €
42.371,45 €
16.214,32 €
7.917.189,87 €
-585.126,71 €
7.332.063,16 €

SOCIETAT IGUALADINA MUNICIPAL D'APARCAMENTS, SL
APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2060000
CONSTRUCCIONS 2110000
INSTAL·LACIONS 2120000
MAQUINÀRIA 2130000
UTILLATGE 2140000
ALTRES INSTAL·LACIONS 2150000
MOBILIARI 2160000

9.165,30 €
4.253.762,36 €
770.233,92 €
175.929,38 €
442,89 €
55.175,68 €
24.965,30 €

EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
2170000

28.184,29 €

ELEMENTS DE TRANSPORTS 2180000

96.134,19 €
699,76 €

ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2190000
FIANÇES 2600000
Amortització acumulada immobilitzat
TOTAL VALOR INVENTARI 2017

1.309,18 €
-1.265.752,49 €
4.150.249,76 €

IGUALADA EN ACCIÓ (Entitat Pública Empresarial Local)
VALORS MOBILIARIS (accions)
MOBLES NO COMPRESOS ANTERIORMENT
TOTAL VALOR INVENTARI 2017

371.703,42 €
982,00 €
372.685,42 €

TERRENYS AVINGUDA CATALUNYA D’IGUALADA, S.A. (societat mercantil anònima de capital
íntegrament públic)
IMMOBLES (terrenys)
33.786.070,60 €
TOTAL VALOR INVENTARI 2017

33.786.070,60 €

SEGON.- Aprovar l’inventari consolidat de l’Ajuntament d’Igualada, Patrimoni municipal de sòl i
d’habitatge, Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, Entitat Pública
Empresarial “Igualada en Acció” i Societats de capital íntegrament públic: PIMHA, SIMA, i TERRENYS
AVINGUDA DE CATALUNYA D’IGUALADA, SA,corresponent a l’any 2017, d’ acord amb els annexes
que s‘adjunten.
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TERCER.- Remetre una còpia de les rectificacions aprovades al departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i a la subdelegació de Govern i al departament d’Intervenció de l’Ajuntament.
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals.”
3.2 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT DEL SERVEI
D'APARCAMENT I ZONES D'ESTACIONAMENT SOTMESES A CONTROL HORARI I RÈGIM
TARIFARI
“En el decurs del mes d’octubre d’enguany, s’ha procedit a la substitució dels parquímetres de les zones
d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari, que havien esdevingut obsolets, per uns
parquímetres més fàcils d’utilitzar, més segurs i amb noves funcionalitats. Entre les noves funcionalitats es
troba l’obligació d’introduir la matrícula del vehicle a l’hora de fer el pagament, amb la qual cosa deixa de
ser necessari deixar el comprovant al cotxe en un lloc visible, atès que el pagament es controla mitjançant
la matrícula, a través de mitjans electrònics. Alhora, juntament amb els nous parquímetres, es disposa
d’una plataforma d’aplicacions de pagament per mòbil, que requereix adaptar la forma de dur a terme el
pagament i la comprovació d’aquest.
L’exposat aconsella modificar el Reglament del servei d’aparcaments i zones d’estacionament sotmeses a
control horari i règim tarifari..
Atès que, mitjançant decret de l’alcalde del dia 15 d’octubre de 2018, es va acordar la constitució d’una
comissió d’estudi encarregada de la redacció de la modificació del Reglament del servei d’aparcaments i
zones d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari..
Atesa la redacció proposada per l’esmentada Comissió d’Estudi, segons acta del dia 16 d’octubre de
2018.
Atès que el municipi ostenta la potestat reglamentària i d’autoorganització, d’acord amb els articles 4.1.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i, 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el que disposen els articles 128 i següents de la Llei 39/2016, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, en relació a la potestat reglamentària.
Atès que, al tractar-se d’un procediment de modificació d’un Reglament ja vigent abans de l’entrada en
vigor de la Llei 39/2016, no de l’elaboració d’un projecte de norma nova i que la modificació no te un
impacte significatiu en l’activitat econòmica, no imposa obligacions rellevants als destinataris i regula
aspectes parcials d’una matèria, pot ometre’s la consulta pública de caràcter previ a l’elaboració del
projecte de reglament, de conformitat amb el que disposa l’article 133.4 de la Llei 39/2016, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Tanmateix, es durà a terme el tràmit
d’informació pública i la publicitat, en compliment i en els termes del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
Atès, en un altre ordre de coses, que el Ple municipal, en sessió del dia 13 de desembre de 2007, va
acordar, entre d’altres, atorgar, a la societat mercantil municipal de capital totalment públic Societat
Igualadina Municipal d’Aparcaments, SL, un encàrrec de gestió del servei públic de gestió de zones
d’estacionament a la via pública, amb horari controlat; de manera que l’aprovació de la modificació de
referència implica la modificació de l’encàrrec de gestió, en el mateix sentit, sense modificar-se el seu
règim econòmic.
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Atès que, de conformitat amb l’informe favorable de l’Interventor accidental de l’Ajuntament d’Igualada, les
modificacions proposades no alteren la viabilitat econòmica de la Societat Igualadina Municipal
d’Aparcaments, SL.
Atès el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
63, 64 i 65 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 a seguir per a l’aprovació i, si s’escau, la modificació, de
les ordenances i reglaments.
Atès que la competència correspon al Ple, de conformitat amb allò que disposen els articles 22.2.d) de la
Llei reguladora de les bases de règim local, 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 65 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, amb el quòrum de la majoria
simple del número legal de membres de la Corporació, a sensu contrario del que disposa l’article 47.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels articles 5 i 8 del Reglament del servei d’aparcaments i
zones d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari, que resten redactats de la manera
següent:
Article 5. Normes d’estacionament
2. Per a estacionar dins de la zona de regulació de l’estacionament, a més d’observar-se les normes
generals i les senyalitzacions que afecten a l’estacionament de vehicles, haurà d’introduir-se la
matrícula del vehicle (en la màquina expenedora o en l’app del mòbil) i el temps d’estacionament,
validar les dades introduïdes i procedir, finalment, al pagament de l’import previst a l’ordenança fiscal.
Aquest pagament es podrà efectuar de les maneres següents:
- En efectiu o targeta de crèdit o de dèbit a les màquines expenedores habilitades a l’efecte, que
emetran un comprovant horari (tiquet) que indica el pagament, la matrícula del vehicle
estacionat, el dia, més, hora i temps autoritzat d’estacionament.
- Mitjançant una aplicació a través de telèfon mòbil, validada per l’Ajuntament d’Igualada, que
permet visualitzar el comprovant horari que indica el pagament, la matrícula del vehicle estacionat,
el dia, més, hora i temps autoritzat d’estacionament.
La comprovació del pagament, amb independència del mitjà emprat (efectiu, targeta, app mòbil), es
durà a terme mitjançant la lectura telemàtica de la matrícula del vehicle estacionat.
Els errors en la matrícula a l’hora d’obtenir el comprovant de pagament, comportaran que aquest es
tingui per no efectuat i seran objecte de sanció per falta de comprovant horari.
Article 8. Infraccions
1. L’Ordenança municipal de circulació preveu com a infraccions específiques de la modalitat
d’estacionament amb control horari i règim tarifari, els casos següents:
-

La falta de comprovant horari.
Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant de pagament.
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Segon. Modificar l’encàrrec de gestió efectuat per aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari del dia 13
de novembre de 2007, a favor de la Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments, SL, relatiu al servei
públic de gestió de les zones d’estacionament a la via pública, amb horari controlat; en el mateix sentit de
la modificació aprovada en el punt primer d’aquest acord. Aquesta modificació resta condicionada, en tot
cas, a l’entrada en vigor de les modificacions del Reglament.
Alhora, validar l’aplicació de pagament a través de telèfon mòbil adquirida per l’esmentada societat
municipal.
Tercer. Sotmetre l’aprovació inicial de la modificació dels articles esmentats Reglament del servei
d’aparcaments i zones d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari a informació pública
durant el termini de TRENTA DIES HÀBILS, a comptar de l'endemà de l'última publicació de l'edicte
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un mitjà
de comunicació escrita diària, el taulell d'edictes de la casa consistorial i al taulell d’edictes de la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada), perquè les persones interessades puguin
examinar l'expedient al Departament de Qualitat Urbana i Interior de l'Ajuntament d'Igualada (plaça de
l’Ajuntament núm. 1, de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 15:00 hores), i formular les al·legacions,
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.
Simultàniament, s’ha de donar un tràmit d’audiència a la Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments, SL,
que és qui té l’encàrrec de gestió del servei.
En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de
l'Ajuntament. En cas contrari, l’aprovació inicial de la modificació del Reglament esdevindrà definitiva,
sense necessitat d'un nou acord.
Quart. De la modificació del Reglament del servei d’aparcaments i zones d’estacionament sotmeses a
control horari i règim tarifari es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya,
l’acord d’aprovació definitiva i una còpia íntegra i fefaent de la modificació del Reglament.
Alhora, es publicarà el text de la modificació del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província, en el
taulell d'edictes de la casa consistorial i el taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada
(www.seu.cat/igualada) per un termini de dos mesos.
I s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí Oficial de la
Província en què s'hagi publicat íntegrament el text de la modificació del Reglament.
La modificació del Reglament aprovada entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el
text de la modificació íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de
quinze dies hàbils, previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Cinquè. Facultar l’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada perquè atorgui els documents públics i privats
necessaris o convenients i dugui a terme totes les actuacions necessàries per a l’execució i constància de
tot el que s’ha acordat.
Sisè. Efectuar la publicació corresponent en el portal de la transparència.”
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4. INTERIOR
4.1 PROPOSTA D'ATORGAMENT DE MEDALLES SEGONS REGLAMENT INTERN DE LA POLICIA
LOCAL D'IGUALADA
“Vist que el Ple Municipal, en data 25 de setembre de 2018, prèvia proposta de la Junta de Govern Local,
va aprovar l’atorgament de les medalles a diversos agents de la Policia Local per raó de la seva
permanència al Cos,
Vist que s’ha observat que en aquest acord hi mancaven dos agents actualment en actiu,
Atès l’informe proposta del Cap de la Policia Local de data 18 d’octubre de 2018 per tal que es reconeguin
els serveis prestats per aquests dos membres de la Policia Local per la seva permanència al Cos,
Vist que el Reglament Intern de la Policia Local d’Igualada estableix que els membres de la Policia Local
han de ser recompensats per la realització d’actes destacables durant el servei i que aquestes
recompenses poden consistir en la concessió de medalles de servei;
Atès que, entre els tipus o categories de les medalles de serveis hi ha la Medalla de permanència;
Atès que segons estableix l’article 167 del Reglament Intern de la Policia Local d’Igualada les medalles de
serveis en totes les seves categories les atorgarà el Ple Municipal a proposta de la Junta de Govern Local;
Atès que la Junta de Govern Local va adoptar l’acord de proposar al Ple la distinció dels dos agents de
Policia local que s’esmenten per raó de la seva permanència al cos i en conseqüència, aprovar
l’atorgament de la medalla de permanència que els correspon,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Distingir els agents de la Policia local que es relacionen a continuació per raó de la seva estada en el cos
durant el període de temps que s’indica, i, en conseqüència, aprovar l’atorgament de la medalla de
permanència que els correspon:
De color blanca i plata: per 25 anys de servei (membres en actiu)
Francisco Mingorance Garcia
Carlos Cánovas Pérez
“
5. ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT
5.1 APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS
FESTIUS AL MUNICIPI D’IGUALADA
“Vist que la Mancomunitat Intermunicipal de la conca d’Òdena en data 3 d’octubre de 2018 va aprovar el
Protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais festius de la Mancomunitat Intermunicipal de
la conca d’Òdena per als municipis de l’Àrea d’Igualtat i proposava a cada municipi que l’aprovés el seu
òrgan competent;
Vist que, amb l’aprovació del Protocol esmentat, la Mancomunitat pretén la unió d’esforços dels municipis
integrants en aquells temes d’interès comú, relacionats amb el foment de la igualtat entre dones i homes.
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Vist que l Protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais festius de la Mancomunitat
Intermunicipal de la conca d’Òdena per als municipis de l’Àrea d’Igualtat és un document exhaustiu que el
seu principal objectiu és el d’aportar un recurs tècnic que serveixi com a eina per combatre les violències
sexuals als espais d’oci i generar així, espais de llibertat, que ha de servir i ser implementat per les festes
populars de la ciutat, i perquè s’incrementi la sensibilització sobre la problemàtica, i promogui que les
entitats i les persones que organitzen les festes es posicionin activament davant aquesta problemàtica i
que entre totes i tots puguem gaudir d’una festa lliure d’agressions sexistes i lgtbifòbiques, ja que una de
les eines per combatre les violències sexuals en espais festius són els Protocols d’actuació davant de les
violències sexuals.
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 el Protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais festius elaborat per la
Mancomunitat Intermunicipal de la conca d’Òdena i la seva aplicació al municipi d’Igualada.
Segon.- Fer difusió del document esmentat a les persones i entitats que, per la seva activitat, puguin
resultar interessades.”

6. HISENDA
6.1 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2018 I APROVACIÓ D'UN PLA ECONÒMIC FINANCER
“Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit 3/2018 corresponent al pressupost de l’Ajuntament per a
l’exercici de 2018 i l’aprovació d’un pla econòmic financer
Vist que de la liquidació consolidada de l’exercici de 2017 es desprèn un incompliment de la regla de la
despesa per import de 457.412,62 €
Atès que l’article 21 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
estableix la necessitat d’aprovar un pla econòmic financer en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de la despesa
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 3/2018 de determinades partides i conceptes del
pressupost del 2018, finançat per baixes de determinades partides del pressupost de despeses
Entitat: Ajuntament d’Igualada
NECESSITATS
Crèdit extraordinari
Capítol 6

Despeses d’inversió
Total crèdit extraordinari

40.000,00 €
40.000,00 €
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Suplement de crèdit
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 6

Despesa de personal
Despeses corrents
Despeses d’inversió
Total suplement de crèdit

28.000,00 €
267.100,00 €
23.058,45 €
318.158,45 €

Total necessitats

358.158,45 €
RECURSOS

Baixes de partides del pressupost de despeses
Capítol 1
Capítol 3
Capítol 5

Despeses de personal
Despeses financeres
Fons de contingència

134.100,00 €
216.000,00 €
8.058,45 €

Total baixes partides de despesa

358.158,45 €

TOTAL RECURSOS

358.158,45 €

Segon.- Aprovar el programa de finançament que s'adjunta com annex.
Tercer.- Aprovar el pla econòmic financer per donar compliment a l’article 21 de la Llei 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per l’ incompliment de la regla de la despesa en
la liquidació consolidada de l’exercici de 2017.
Quart.- Exposar al públic l’expedient mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província per un termini de
quinze dies, durant el qual es podrà examinar l’expedient a la intervenció de l’Ajuntament i es podran
formular les reclamacions davant el Ple que es tinguin per convenient.
Cinquè.- L’expedient de modificació de crèdit s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou
acord si durant el termini d’exposició al públic no es presentessin reclamacions, de conformitat amb el que
disposa l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.- Inserir en el Butlletí Oficial de la Província, el resum per capítols de la modificació de crèdit
definitivament aprovada.
Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals.”
7. PROPOSICIONS RESOLUTIVES, PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
7.1 RATIFICACIÓ ACORD DEL PLE DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE
CANVI D’ESTATUTS I APROVACIÓ INICIAL DELS NOUS ESTATUTS
“Vist que en data 6 de juliol de 2017, el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística va aprovar la
proposta de dotar l’entitat d’uns nous estatuts, per tal d’adaptar-los al règim jurídic dels consorcis i dels
òrgans col·legiats que estableix la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic;
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Vist que les novetats més rellevants dels nous Estatuts són les següents: l’adaptació per donar
compliment a l'article 124 de la Llei esmentada, de manera que es regulen àmpliament les aportacions
dels seus membres i s'hi inclouen clàusules que limiten les activitats del consorci si les entitats
consorciades incompleixen els compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus, així com fórmules
tendents a assegurar les quantitats compromeses per les entitats consorciades amb caràcter previ a la
realització de les activitats pressupostades. Es preveu que l'aportació econòmica de la Generalitat s'ampliï
progressivament fins a assolir l'import equivalent al cost del capítol 1 del personal estructural del Consorci;
en segon lloc, pel que fa a les funcions dels òrgans de govern del Consorci, s'han reduït les funcions del
Ple a favor del Consell d'Administració, per millorar el funcionament de l'entitat, atesa la composició tan
multitudinària del Ple, en què són representats els 136 ens consorciats. També s'han ampliat les
competències de la Presidència del Consorci i s'han modificat les funcions de la Gerència; i finalment, es
millora la regulació sobre l'organització del consorci, que es fonamenta en els serveis centrals i els centres
de normalització lingüística. Cada centre de normalització lingüística disposa d'una direcció i d'un consell
de centre. Es defineixen les funcions dels directors o directores dels centres de normalització lingüística, i
s'estableix que han de ser elegits mitjançant un procediment selectiu, d'acord amb els principis de
publicitat, mèrit i capacitat. L'Administració de la Generalitat ha de disposar de majoria absoluta de vots
als consells de centre, tot i que la Presidència s'elegeix entre les persones representants nomenades pels
ens locals que tenen un major percentatge de participació en el Consorci; per tot això, una vegada
decidida la incorporació d’aquestes novetats, s'ha optat per aprovar un nou text estatutari, que incorpori
les modificacions esmentades, per seguretat jurídica;
Vist que per l‘Acord 43/2018, de 10 de juliol, el Govern de la Generalitat va aprovar la modificació dels
Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, la qual va ser publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya el 12 de juliol de 2018;
Atès que es tracta d’un Consorci adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
Atès que, d’acord amb l’article 25.1 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, cal que
l’ens local ratifiqui la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística;
Atès l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny, estableix que aquesta ratificació s’ha de fer amb les mateixes formalitats que per a
l’aprovació dels estatuts;
Atès l’article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que estableix el procediment de constitució dels consorcis;
Atès que la competència correspon al Ple, i que segons estableixen l’article 47 2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, LBRL i l’article 114, 3 d) del DL 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC, cal el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legals de membres de la Corporació per adoptar acords sobre aquesta matèria i que
l’article 313.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals fa la mateixa previsió;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Ratificar l’acord del Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística de 6 de juliol de 2017.
Segon.- Aprovar inicialment la nova redacció dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística
aprovada en l’acord esmentat i aprovats així mateix per la Generalitat de Catalunya en l‘Acord 43/2018, de
10 de juliol i publicat en el DOGC núm. 7662, de 12 de juliol de 2018.
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient pel termini trenta dies hàbils, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
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Tauler d’edictes de l’Ajuntament d'Igualada i al Taulell d’Edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament
d’Igualada (www.seu.cat/igualada), a efectes que els interessats puguin examinar l’expedient a la
Secretaria de l’Ajuntament d'Igualada i fer les al·legacions i reclamacions que estimin convenient. En el
supòsit que es presentin al·legacions o reclamacions aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de
l’Ajuntament. En cas contrari, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou
acord.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com sigui possible en dret, a l’alcalde d’aquest Ajuntament per la
realització de quantes actuacions i atorgament de quants documents públics i privats siguin necessaris en
execució del present acord.”

7.2 APROVACIÓ D'ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 PER A LA COORDINACIÓ,
COOPERACIÓ I COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT D'IGUALADA EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES
D'IGUALTAT, PER ALS ANYS 2018 I 2019
“Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
d’Igualada van signar un contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat
Vist que correspon al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la
definició de la política general dels serveis socials i aprovar els instruments de planificació general, fer
l’ordenació i la coordinació d’accions i programes de serveis socials;
Vist que els ajuntaments de més de 20.000 habitants, com és el cas d’Igualada, tenen competències
pròpies de prestació de serveis socials bàsics, que constitueix el primer nivell del sistema públic de
serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i els àmbits familiar i social;
Vist que, dins dels paràmetres del contracte programa i de l’activitat que du a terme, l’Ajuntament
d’Igualada va sol·licitar el suport que creia convenient per a l’any 2018 i 2019 i que el Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ha presentat l’Addenda al contracte programa
esmentat per a l’any 2018 i 2019;
Atès el que disposa la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, quant a les competències i
responsabilitat de finançament de cada administració pública en relació amb cada servei, i en especial
l’article 60.1, que estableix que l’Administració de la Generalitat té la responsabilitat de garantir els
recursos necessaris perquè l’ordenació i la provisió dels serveis socials que estableix aquesta llei es
compleixin adequadament, i l’article 62 del mateix text legal, en relació amb el finançament d’aquests
serveis i l’aportació que farà l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
Atès els articles 57 de la Llei 7/ 1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 47 a 53 de la
Llei 40/ 2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; 107 a 112 de la Llei 26/ 2010, de 3
d’Agost, de Procediment Administratiu de Catalunya; 303 a 311 del Decret 179/ 1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals de Catalunya i 6.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic;
Atès l’article 14 i la Disposició Addicional novena de la Llei 19/ 2013 de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern;
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Atès que consta a l’expedient la memòria assenyalada a l’article 50 de la Llei 40/ 2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic;
Atès que la competència correspon al Ple municipal al tractar-se d’un protocol addicional a un contracte
programa aprovat per aquest òrgan, 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 l’Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació i la col·laboració entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
d’Igualada en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
per a l’any 2018 i 2019.
SEGON.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
TERCER.- Una vegada signat el conveni, publicar al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya
i al Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Igualada així com l’edicte corresponent al DOGC.”
8. PRECS I PREGUNTES
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