PROPOSTES PLE ORDINARI 26 D’OCTUBRE DE 2010

3.- DESPATX D’OFICI
Decrets per donar compte

3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE DE DATA 23 DE
SETEMBRE DE 2010, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
“Vist que la cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació ha presentat un
informe en el qual exposa i proposa el següent:
•

Vist que la Directora Territorial de Barcelona del Servei d’Ocupació de
Catalunya, en data 8 de març de 2010, ha resolt aprovar una subvenció
a l’Ajuntament d’Igualada, per un import total de 314.463,75 euros, per a
la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius en
àrees professionals prioritàries per l’any 2010,

•

Vist que per donar compliment a l’actuació és necessària la contractació
urgent d’una persona amb un perfil de tècnic/ca de Gestió de Formació
Ocupacional experta en formació i ocupació que substitueixi l’anterior
tècnica dedicada al projecte i acomiadada per l’Ajuntament d’Igualada en
data 31 de juliol de 2010,

•

Vist que el període subvencionable d’aquests projectes és des de la
resolució i de durada màxima 30 d’abril de 2010,

•

Ates que tot això ha impossibilita un procediment de selecció més llarg,
s’ha hagut d’optar per la urgència, derivant l’oferta de treball a la Borsa
de Treball del Servei d’Orientació Professional del Departament de
Desenvolupament, Ocupació i Comerç de l’Ajuntament d’Igualada.

•

En data de 17 de setembre de 2010 s’ha presentat, al servei de gestió
d’ofertes, una oferta d’un lloc de treball de tècnic/a de Gestió de
Formació Ocupacional a realitzar entre els inscrits a la Borsa del Servei,
amb la finalitat de seleccionar un/a tècnic/a, pel projecte dels plans
formatius en àrees professionals prioritàries.

•

En data de 20 de setembre de 2010, a l’Ignova Tecnoespai de
l’Ajuntament d’Igualada, s’han desenvolupat les entrevistes per a valorar
l’experiència professional i els coneixements dels candidats resultants de
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la fase de reclutament de la borsa de treball del servei d’Orientació, en
relació les tasques que haurien de desenvolupar.
•

S’ha valorat, a través d’una entrevista personal, l’expertesa professional
(sobre un total de 5 punts), les competències tècnico-professionals
(habilitats, formació i coneixement, sobre un total de 5 punts), les
competències transversals (sobre un total de 5 punts) i se’ls ha
presentat un supòsit pràctic (escrit), sobre un total de 5 punts. També
s’ha valorat amb 1 punts el fet d’estar aturat i/o ser del territori amb 1
punts per cap. Així la puntuació màxima a obtenir ha estat de 22 punts.

•

Vist els resultats obtinguts, el resultat de la selecció és el següent:
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Per tant, es proposa contractar com a Tècnica de Gestió de Formació
Ocupacional del Servei de Desenvolupament, Ocupació i Comerç de
l’Ajuntament d’Igualada per iniciar l’actuació el dia 1 d’octubre de 2010 a
la Sra. Judit Sala Muntaner.

Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient
per atendre la despesa derivada de l’esmentada contractació;
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/1998 de 18 de desembre el
qual desenvolupa l’art. 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de
contractes de duració determinada, referent als contractes per obra o servei
determinat;
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima
urgència es pot contractar directament el personal laboral per a treballs concrets i
que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per contractar
personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde;
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en relació a la competència de l’Alcalde;
Es proposa a l’alcaldia l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- Contractar a la Sra. Judit Sala Muntaner amb la categoria de tècnica
de gestió de Formació Ocupacional del Servei de Desenvolupament, Ocupació
i Comerç amb un contracte d’obra o servei per a la realització d’accions de
formació d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries
per l’any 2010, sol.licitats en data 25 de gener de 2010 i amb resolució i
subvenció favorable del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 8 de març de
2010, amb jornada completa, que realitzarà de dilluns a dijous de 8h a 15h i els
divendres de 8h a 13h i de 16h a 18h, des del 1 d’octubre de 2010 fins el fi de
l’obra o servei, i una retribució mensual bruta de 1.842,19 € (a la qual s’ha
d’aplicar la deducció establerta al RD Llei 8/2010).
Segon.- Aprovar la despesa necessària amb càrrec a la partida 50001-3231113100 i 50001-32311-16000 del pressupost general de la corporació.
Tercer.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la propera
sessió plenària que es dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP
i al DOGC.”

3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE DE DATA 27 DE
SETEMBRE DE 2010, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
“Vist que la cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació ha presentat una
proposta amb el vistiplau de la regidora de Desenvolupament i Ocupació
mitjançant la qual exposa que per procedir al desenvolupament d’accions
d’orientació professional del projecte Aula Activa, sol.licitada en data 27 d’abril de
2010 i atorgada sota el conveni subscrit amb el Servei d’Ocupació de Catalunya
de data 13 de setembre de 2010, és necessària la contractació d’un/a tècnic/a
d’orientació professional.
Atès que fins a la data de la signatura del conveni no hi ha hagut disponibilitat
pressupostària per a contractar personal i donat que les accions de l’Aula Activa
han d’iniciar-se en el termini màxim d’un més a partir de la signatura del conveni,
no és possible fer la selecció, dins d’aquest termini, d’acord amb els procediments
de selecció de personal habituals de l’Ajuntament, atès que la contractació del
personal tècnic del projecte marquen l’inici de les accions de l’Aula Activa. Un
altre factor a tenir en compte és que les accions s’han de desenvolupar dins del
termini d’un any a partir de la signatura del conveni a fi efecte de no perdre la
subvenció atorgada i poder fer la despesa dins del període establert.
Tot això ha impossibilitat un procediment de selecció més llarg i s’ha hagut d’optar
per la urgència, si bé, amb la finalitat de disposar d’elements objectius a l’hora de
determinar les persones s’ha fet una selecció, mitjançant una entrevista, d’entre
candidats derivats del SOP, resultant seleccionat el Sr. Joan Cantos Villanueva.
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Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient
per atendre la despesa derivada de l’esmentada contractació;
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/1998 de 18 de desembre el
qual desenvolupa l’art. 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de
contractes de duració determinada, referent als contractes per obra o servei
determinat;
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima
urgència es pot contractar directament el personal laboral per a treballs concrets i
que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per contractar
personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde;
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en relació a la competència de l’Alcalde;
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent;
R E S O L C:
Primer.- Contractar al Sr. Joan Cantos Villanueva amb la categoria de Tècnic
d’Orientació Professional amb un contracte d’obra o servei pel
desenvolupament d’accions d’orientació professional del projecte Aula Activa,
amb jornada completa, que realitzarà de dilluns a dijous de 13.30h a 20.30h i
divendres de 8h a 15h, des del 1 d’octubre de 2010 fins el 12 de setembre de
2011, i una retribució mensual bruta de 1.842,19 € (a la qual s’ha d’aplicar la
deducció establerta al RD Llei 8/2010).
Segon.- Aprovar la despesa necessària amb càrrec a la partida 50001-2411413100 i 50001-24114-16000 del pressupost general de la corporació.
Tercer.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la propera
sessió plenària que es dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP
i al DOGC.”
3.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE DE DATA 24 DE
SETEMBRE DE 2010, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
“Vist que la cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació ha presentat una
proposta amb el vistiplau de la regidora de Desenvolupament i Ocupació
mitjançant la qual exposa que per procedir al desenvolupament d’accions
d’orientació professional del projecte Aula Activa, sol.licitada en data 27 d¡abril de
2010 i atorgada sota el conveni subscrit amb el Servei d’Ocupació de Catalunya
de data 13 de setembre de 2010, és necessària la contractació d’un/a tècnic/a
d’orientació professional.
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Ates que fins a la data de la signatura del conveni no hi ha hagut disponibilitat
pressupostària per a contractar personal i donat que les accions de l’Aula Activa
han d’iniciar-se en el termini màxim d’un més a partir de la signatura del conveni,
no és possible fer la selecció, dins d’aquest termini, d’acord amb els procediments
de selecció de personal habituals de l’Ajuntament, atès que la contractació del
personal tècnic del projecte marquen l’inici de les accions de l’Aula Activa. Un
altre factor a tenir en compte és que les accions s’han de desenvolupar dins del
termini d’un any a partir de la signatura del conveni a fi efecte de no perdre la
subvenció atorgada i poder fer la despesa dins del període establert.
Tot això ha impossibilitat un procediment de selecció més llarg i s’ha hagut d’optar
per la urgència, si bé, amb la finalitat de disposar d’elements objectius a l’hora de
determinar les persones s’ha fet una selecció, mitjançant una entrevista, d’entre
candidats derivats del SOP, resultant seleccionada la Sra. Almudena Jiménez
Jiménez.
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient
per atendre la despesa derivada de l’esmentada contractació;
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/1998 de 18 de desembre el
qual desenvolupa l’art. 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de
contractes de duració determinada, referent als contractes per obra o servei
determinat;
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima
urgència es pot contractar directament el personal laboral per a treballs concrets i
que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per contractar
personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde;
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en relació a la competència de l’Alcalde;
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent;
R E S O L C:
Primer.- Contractar a la Sra. Almudena Jiménez Jiménez amb la categoria de
Tècnica d’Orientació Professional amb un contracte d’obra o servei pel
desenvolupament d’accions d’orientació professional del projecte Aula Activa,
amb jornada completa, que realitzarà de dilluns a dijous de 13.30h a 20.30h i
divendres de 8h a 15h, des del 1 d’octubre de 2010 fins el 12 de setembre de
2011, i una retribució mensual bruta de 1.842,19 € (a la qual s’ha d’aplicar la
deducció establerta al RD Llei 8/2010).
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Segon.- Aprovar la despesa necessària amb càrrec a la partida 50001-2411413100 i 50001-24114-16000 del pressupost general de la corporació.
Tercer.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la propera
sessió plenària que es dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un anunci al BOP
i al DOGC.”

3.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE DE DATA 27 DE
SETEMBRE DE 2010, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
“Vist que la cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació ha presentat una
proposta amb el vistiplau de la regidora de Desenvolupament i Ocupació
mitjançant la qual exposa que per procedir al desenvolupament d’accions
d’orientació professional del projecte Aula Activa, sol.licitada en data 27 d’abril de
2010 i atorgada sota el conveni subscrit amb el Servei d’Ocupació de Catalunya
de data 10 de desembre de 2010, és necessària la contractació d’un/a tècnic/a
d’orientació professional.
Atès que fins a la data de la signatura del conveni no hi ha hagut disponibilitat
pressupostària per a contractar personal i donat que les accions de l’Aula Activa
han d’iniciar-se en el termini màxim d’un més a partir de la signatura del conveni,
no és possible fer la selecció, dins d’aquest termini, d’acord amb els procediments
de selecció de personal habituals de l’Ajuntament, atès que la contractació del
personal tècnic del projecte marquen l’inici de les accions de l’Aula Activa. Un
altre factor a tenir en compte és que les accions s’han de desenvolupar dins del
termini d’un any a partir de la signatura del conveni a fi efecte de no perdre la
subvenció atorgada i poder fer la despesa dins del període establert.
Tot això ha impossibilitat un procediment de selecció més llarg i s’ha hagut d’optar
per la urgència, si bé, amb la finalitat de disposar d’elements objectius a l’hora de
determinar les persones s’ha fet una selecció, mitjançant una entrevista, d’entre
candidats derivats del SOP, resultant seleccionada la Sra. Rebeca Alamo
Lechuga.
Vist que l’informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient
per atendre la despesa derivada de l’esmentada contractació;
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/1998 de 18 de desembre el
qual desenvolupa l’art. 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de
contractes de duració determinada, referent als contractes per obra o servei
determinat;
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima
urgència es pot contractar directament el personal laboral per a treballs concrets i
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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;
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent;
R E S O L C:
Primer.- Contractar a la Sra. Rebeca Alamo Lechuga amb la categoria de
Tècnica d’Orientació Professional amb un contracte d’obra o servei pel
desenvolupament d’accions d’orientació professional del projecte Aula Activa,
amb jornada completa, que realitzarà de dilluns a divendres de 8h a 15h, des
del 1 d’octubre de 2010 fins el 12 de setembre de 2011, i una retribució
mensual bruta de 1.842,19 € (a la qual s’ha d’aplicar la deducció establerta al
RD Llei 8/2010).
Segon.- Aprovar la despesa necessària amb càrrec a la partida 50001-2411413100 i 50001-24114-16000 del pressupost general de la corporació.
Tercer.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la
propera sessió plenària que es dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un
anunci al BOP i al DOGC.”
3.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 14
D’OCTUBRE DE 2010, REFERENT A CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA PER SUBSTITUCIÓ
DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT.
Igualada, 14 d’octubre de 2010
“Vist la proposta presentada per l’Inspector de Serveis, amb el vistiplau del
regidor d’Obres i Serveis Municipals, Via Pública i Mobilitat, mitjançant la qual
exposa que per procedir a la substitució pel període d’I.T i possible baixa de
maternitat de la treballadora Yulia Chadaeva, és necessària la contractació d’un
treballador amb la categoria de peó jardiner/a a jornada completa que la pugui
substituir.
Atès que el Sr. Albert Figuerola Caldú, ja ha fet altres substitucions del personal
de brigades i en concret de peó jardiner de manera satisfactòria, i degut a la
urgència que comporta el tenir cobert aquest servei es proposa la contractació
amb caràcter d’urgència del Sr. Albert Figuerola Caldú , amb la categoria de
peó jardiner del 18 d’octubre de 2010 i fins la finalització de la baixa d’I.T., amb
la possibilitat de perllongar-se per la baixa de maternitat de la Sra. Chadaeva,
amb jornada completa amb un horari adaptat a les necessitats del servei.
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Vist que hi ha informe favorable d’intervenció en relació a l’existència de
consignació per atendre la despesa derivada de la contractació esmentada en
el punt anterior;
Atès el que disposa l’art. 4 del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, el
qual desenvolupa l’article 14 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de
contractes de duració determinada, respecte als contractes d’interinitat;
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima
urgència es pot contractar directament el personal laboral per a treballs concrets i
que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència per contractar
personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde;
Atès allò que estableix l'art. 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, en relació a la competència de l'alcalde;
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent;
RESOLC:
Primer.- Contractar al Sr. Albert Figuerola Caldú, mitjançant un contracte laboral
temporal per interinitat, amb la categoria de peó jardiner, del 18 d’octubre de 2010
i mentre duri la baixa per incapacitat temporal de la Sra. Chadaeva, amb la
possibilitat de perllongar-se per baixa de maternitat amb jornada completa i una
retribució mensual bruta de 1.191,11 € (a la qual s’ha d’aplicar la deducció
establerta al RD Llei 8/2010).
Segon.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la
propera sessió plenària que es dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un
anunci al BOP i al DOGC.”

3.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE DE DATA 1 D’OCTUBRE
DE 2010, REFERENT A LA TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA, DE LES OBRES
D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DE CLAVEGUERAM DEL CARRER VIRTUT,
ENTRE EL NÚMERO 46 I EL XAMFRÀ AMB EL DE JOAQUIMA VEDRUNA.
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 01.10.2010, en relació a la
necessitat d’arranjament d'urgència d’un tram de clavegueram del carrer de la
Virtut, entre el número 46 i el xamfrà amb el de Joaquima Vedruna, el qual és
del tenor literal següent:
Informe que formula l'arquitecte tècnic municipal en Josep Aldabó i Pujol, en
relació a la necessitat de reparació urgent del tram de clavegueram existent en el
carrer de la Virtut, entre el número 46 i el xamfrà amb el de Joaquima Vedruna.
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Diversos veïns del carrer de la Virtut han detectat humitats i filtracions d’aigua en
els soterranis i subsòls de les seves finques amb façana a aquest carrer. A la
vista d’aquests fets denunciats a l’Ajuntament, s’ha efectuat una inspecció de la
xarxa de clavegueram existent en aquest carrer de la Virtut, entre el carrer de
Cardenal Vives i el carrer de Santa Joaquima de Vedruna. Aquesta inspecció a
evidenciat el mal estat d’un tram de la claveguera d’aquest carrer de la Virtut. Des
de davant del número 46 del carrer de la Virtut i fins al xamfrà amb el carrer de
Joaquima Vedruna la inspecció a demostrat que el tub de clavegueram, un tub de
formigó de 60 cm de diàmetre, es troba en molt mal estat, esquerdat en
pràcticament tota la seva longitud, trencat en varis punts i foradat en un punt molt
concret, punt on les aigües residuals es desvien cap al subsòl del carrer de la
Virtut.
El fet que les aigües residuals circulin per fora del tub de clavegueram implica que
s’arrosseguin els materials fins existents al subsòl i puguin acabar per netejar-lo i
fer-li perdre la seva capacitat portant, alhora que les filtracions aparegudes en
edificis dels voltants impliquen moltes molèsties i perills d’inestabilitat estructural a
llarg termini. La pèrdua de capacitat portant per part del subsòl del carrer pot
arribar a comportar el seu enfonsament, amb el perill que implica per als seus
usuaris. Actualment la calçada del carrer de la Virtut presenta esquerdes que
marquen assentaments produïts sobre la traça de la claveguera existent.
L’aparició d’aquestes esquerdes demostra l’inici de pèrdua de capacitat portant
del subsòl.
La importància dels fets, les molèsties que ocasionen als veïns, el lloc on s'han
produït i el perill que poden comportar obliguen a actuar i efectuar una ràpida
reparació d'una manera urgent.
A causa d’haver de realitzar la reparació d'urgència, i tenint en compte que
l'empresa constructora Gilabert Miró, SA està realitzant les feines d’acabat de les
obres d'urbanització de varis carrers del barri de Sant Agustí, i que, disposa dels
medis per a la realització ràpida de les obres, es requereix a aquesta empresa
per a la realització de les feines de,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

·
Tall i demolició del paviment existent.
·
Excavació de rases i demolició de clavegueram en mal estat.
·
Realització de nou clavegueram amb tub de PVC autoportant de
600 mm de diàmetre interior.
·
Realització d’un pou de clavegueram amb els seus graons i marc i
tapa de fosa.
·
Realització o adequació de les escomeses de clavegueram a la
nova xarxa.
·
Reblert i piconat de les rases amb terres d'aportació.
·
Realització de base de paviment de 15 cm de gruix de formigó HM20, i col·locació de capa de rodadura de paviment asfàltic.
·
Retirada, càrrega i transport de terres i runes a abocador autoritzat.
·
Aportació i col·locació de medis auxiliars de protecció i
senyalització.
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Per tal de definir un pressupost aproximat abans de l'inici de les obres es sol·licita
a l'empresa constructora una estimació de l'import de les obres i uns preus
unitaris a aplicar als amidaments finals de l'obra efectuada.
Els preus unitaris presentats, aplicats als amidaments estimats són:

ut
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m

m
ut
Ut
ut
ut
ut
ut

Descripció
Treballs d'enderroc de paviment de 6 cm d'asfalt i
20 cm de formigó i càrrega sobre camió, inclòs
tallat.
Excavació de rases en terreny compacte i
enderroc de claveguera existent.
Repàs i piconatge de sòl de rasa.
Càrrega i transport de runes i terres a l'abocador,
inclòs cànon.
Base de formigó HM-20
Reblert de graves en rases.
Subministrament i col·locació de tub de polietilè
corrugat autoportant de 600 mm de diàmetre
interior, amb juntes de maneguet.
Pou de bloc de formigó de 1,60x1,60 m.
Graó per a pou de registre.
Bastiment quadrat i tapa rodona de fosa dúctil per
a pou de clavegueram.
Paviment asfàltic.
Previsió de treballs varis, connexió d'embornals,
afeccions a instal·lacions, etc.
Imprevistos.
Seguretat i salut.

L'import estimat de les obres a realitzar serà de
6 % de Benefici Industrial
13 % de Despeses Generals
Base imposable
18 % IVA
Total pressupost estimat

Amidame
Preu
nt estimat
14,90
43,00

Preu
640,70

18,68

51,60

963,89

4,91
17,98

43,00
67,08

211,13
1.206,10

91,92
38,10
98,34

4,30
39,44
40,00

395,26
1.502,66
3.933,60

3.655,00
18,70
315,00

1,00
5,00
1,00

3.655,00
93,50
315,00

5.500,00
1.000,00

1,00
1,00

5.500,00
1.000,00

3.000,00
1.000,00

1,00
1,00

3.000,00
1.000,00

23.416,84 €
1.405,01 €
3.044,19 €
27.866,04 €
5.015,89 €
32.881,93 €

El pressupost estimat final de les obres a realitzar serà de trenta-dos mil vuit-cents
vuitanta-un euros i noranta-tres cèntims ( 32.881,93 € ), IVA inclòs.
El que s'informa als efectes oportuns.”
Vist que segons l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, es determina que l’empresa
GILABERT MIRÓ, SA està realitzant les feines d’acabat de les obres d’urbanització de
varis carrers del barri de Sant Agustí i que disposa dels medis per a la realització ràpida
de les obres..
Vist que l’empresa GILABERT MIRÓ, SA, ha manifestat la seva disponibilitat i la capacitat
tècnica per efectuar les tasques descrites d’acord amb l'informe tècnic abans esmentat,
es considera favorable encomanar a aquesta empresa les obres de referència.
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Atès que la situació descrita es pot entendre inclosa, per interpretació analògica, al que
disposa l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector públic i
l’article 117 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, TRRL, el qual regula la
tramitació d’emergència dels expedients de contractació, en els casos d’aconteixements
catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitat que afecti la defensa nacional,
en el qual es permet que l’Alcalde ordeni directament o contracti lliurement la realització
d’obres, sense subjectar-se als requisits formals legalment establerts, havent de donar
compte al Ple.
Atès que segons disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, la competència correspon a l'alcalde.
Es proposa a l'Alcaldia l'adopció de l'acord següent:
Primer.- Aprovar la contractació, mitjançant tramitació d’emergència, de les obres
d’arranjament d'urgència d’un tram de clavegueram del carrer de la Virtut, entre el
número 46 i el xamfrà amb el de Joaquima Vedruna,, a favor de l’empresa GILABERT
MIRÓ, SA, per un preu de 32.881,93 € IVA inclòs .

Els treballs consistiran, segons informe tècnic en:
·
Tall i demolició del paviment existent.
·
Excavació de rases i demolició de clavegueram en mal estat.
·
Realització de nou clavegueram amb tub de PVC autoportant de 600 mm de
diàmetre interior.
·
Realització d’un pou de clavegueram amb els seus graons i marc i tapa de
fosa.
·
Realització o adequació de les escomeses de clavegueram a la nova xarxa.
·
Reblert i piconat de les rases amb terres d'aportació.
·
Realització de base de paviment de 15 cm de gruix de formigó HM-20, i
col·locació de capa de rodadura de paviment asfàltic.
·
Retirada, càrrega i transport de terres i runes a abocador autoritzat.
·
Aportació i col·locació de medis auxiliars de protecció i senyalització.
Segon.- .- Aprovar la despesa de 32.881,93 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida
40002-15100-6100099 del pressupost general de la Corporació per a 2010.
Tercer.- Donar compte al Ple, d’aquest acord, en la propera sessió que es dugui a terme.

Decrets per ratificar
3.7 RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ D’ANNEX AL CONTRACTE
PROGRAMA AMB L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES, EN RELACIÓ AMB SERVEI
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES PER A L’ANY 2010

DECRET, 13 d’octubre de 2010
Vist que l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament d'Igualada van aprovar un contracte
programa 2009-2010 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de
serveis d’informació i atenció a les dones;
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Vista la necessitat d’aprovar l’annex o fitxa corresponent a l’any 2010 d’eradicar
la violència masclista com a expressió del dret de les dones a viure amb
dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i tot tipus de
discriminació;
Atès que la signatura d’aquest contracte programa no comporta més despesa
econòmica que la que ja ve realitzant l’Ajuntament d'Igualada en l’actualitat, ja
que els compromisos que s’adopten per part de l’Ajuntament ja s’estan portant
a terme;
Atès que es tracta d’una relació jurídica exclosa de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, segons l’article 4.1, c) del mateix text legal;
Atès que la competència correspon al Ple, per ser l’òrgan que va aprovar el contracte
programa del qual s’aprova l’annex, però l’Institut Català de les Dones necessita tenir
signat aquest annex de forma inajornable, per a la seva tramitació, de manera que es fa
necessària la seva aprovació mitjançant decret de l’Alcaldia en ús de les atribucions que li
confereix l’article 21.1.k) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de RBRL, en exercici d’accions
administratives en cas d’urgència, havent-ne de donar compte al Ple, per a la seva
ratificació;

De conformitat amb la proposta d'acord corresponent,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la fitxa, de data 13 de setembre de 2010, en relació amb el
servei d’informació i atenció a les dones corresponent a l’any 2010, en qualitat
d’annex al contracte programa 2009-2010 entre l’Institut Català de les Dones i
l’Ajuntament d'Igualada per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis d’informació i atenció a les dones, i l’aportació econòmica
de 23.000 euros que s’hi estableix.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple municipal, en la propera sessió
que es dugui a terme, per a la seva ratificació.
3.8 RATIFICACIÓ DE DECRET D’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

DECRET, 10 de setembre de 2010
Vist que l’Ajuntament d'Igualada és titular de l’Escola Municipal de Música Joan
Just i Bertran;
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Vist que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha atorgat
per Resolució EDU/726/2010, de 15 de març, per les quals s’atorguen
subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i dansa per
als cursos 2008/2009 i 2009/2010, una subvenció de 342.600 euros a
l’Ajuntament d'Igualada;
Atès que aquesta Resolució estableix la necessitat d’acceptar la subvenció per part del
Ple municipal, però que no està previst en l’ordre del dia d’aquest òrgan en la propera
sessió que es durà a terme, per la qual cosa i atès el termini per presentar l’acceptació de
la subvenció
esmentada, es fa necessària la seva aprovació mitjançant decret de
l’alcalde en ús de les atribucions que li confereix l’article 21.1.k) de la Llei 7/85, de 2
d’abril de RBRL, en exercici d’accions administratives en cas d’urgència, havent-ne de
donar compte al Ple, per a la seva ratificació;
De conformitat amb la proposta d'acord corresponent,

RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 342.600 euros atorgada pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament d'Igualada com a
titular de l’Escola Municipal de Música, per al curs 2009-2010.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple municipal, en la propera sessió que
es dugui a terme, per a la seva ratificació.
4.- ALCALDIA I COORDINACIÓ

4.1 RECTIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS DE
L’AJUNTAMENT D’IGUALADA, PATRIMONI MUNICIPAL DEL
SÒL,
ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT
PÚBLIC CORRESPONENT A L’ANY 2009
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, organismes autònoms: Institut Municipal de Cultura
i Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada i, Societats
de capital íntegrament públic: PIMHA, SIMA i IGUALADA EN ACCIÓ.
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, l’article 85 bis g de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 48 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril d’Organització i Funcionament
de l’Administració General de l’Estat.

Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- Aprovar la rectificació de 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, el dels seus organismes
autònoms: Institut Municipal de Cultura i Organisme Autònom Municipal
d’Ensenyaments Artístics d’Igualada i, Societats de capital íntegrament públic:
PIMHA, SIMA i IGUALADA EN ACCIÓ, per tal de reflectir les incidències de tota
mena de béns i drets a 31 de desembre de l’any 2009, d’ acord amb el resum
següent i els annexes que s‘adjunten.
AJUNTAMENT D’IGUALADA
CAPITOL I

IMMOBLES
57.090.244,09 €
ALTRES - Inversions terrenys i edificis
7.124.055,54 €
CAPITOL II
DRETS REALS
--CAPITOL III MOBLES DE CARÀCTER HISTÒRIC,
ARTÍSTIC O DE CONSIDERABLE VALOR
ECONÒMIC
268.717,90 €
CAPITOL IV VALORS MOBILIARIS
8.452.255,42 €
CAPITOL V VEHICLES
758.000,63 €
CAPITOL VI SEMOVENTS
--CAPITOL VII MOBLES NO COMPRESOS EN ELS ANTERIORS ENUNCIATS
Equips per a processos informàtics
783.5674,14 €
Programes informàtics
312.231,46 €
Instal·lacions
2.086.907,13 €
Altres (mobiliari, equips oficina, útils
i eines, maquinària, elements transport
intern)
5.493.054,00 €
CAPITOL VIII BÉNS I DRETS REVERTIBLES
--TOTAL VALOR INVENTARI 2009

82.369.140,31 €

PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I D’HABITATGE

CAPITOL I

IMMOBLES PIMHA (terrenys)
(construccions)
IMMOBLES AJUNTAMENT

TOTAL VALOR INVENTARI 2009

1.948.733,05 €
2.033.883.83 €
287.622,00 €

4.270.238,88 €

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
D’IGUALADA
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CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III

CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII

IMMOBLES
DRETS REALS
MOBLES DE CARACTER HISTORIC,
ARTISTIC O DE CONSIDERABLE
VALOR ECONOMIC
VALORS MOBILIARIS
VEHICLES
SEMOVENTS
MOBLES NO COMPRESOS EN ELS
ANTERIORS ENUNCIATS
BÉNS I DRETS REVERTIBLES

TOTAL VALOR INVENTARI 2009

149,36 €

472.690,32 €

472.839,68 €

INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA – (MUSEU DE LA PELL D’IGUALADA I
COMARCAL DE L’ANOIA)
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII

IMMOBLES
DRETS REALS
MOBLES DE CARACTER HISTÒRIC, ARTISTIC
O DE CONSIDERABLE VALOR ECONÒMIC
VALORS MOBILIARIS
VEHICLES
SEMOVENTS
MOBLES NO COMPRESOS EN ELS
ANTERIORS ENUNCIATS
BÉNS I DRETS REVERTIBLES

TOTAL VALOR INVENTARI 2009

87.394,70 €

87.394,70 €

PROMOTORA IGUALADINA MUNICIPAL D’HABITATGES
APLIC.INFORMÀTIQUES
TERRENYS
TERRENYS EN CURS
CONSTRUCCIONS
MOBILIARI
EQUIPS PROCES. INFORMACIÓ
CONSTRUCCIONS EN CURS
INSTAL.TÈCNIQUES EN MUNTATGE
MOBILIARI EN MUNTATGE

3.859,30 €
1.830.952,89 €
1.175.838,09 €
4.728.334,05 €
24.732,43 €
2.055,28 €
93.206,94 €
77.419,53 €
3.301,71 €
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TOTAL VALOR INVENTARI
AMORTITZACIONS ACUMULADES

7.939.700,22 €
-236.289,45 €

TOTAL VALOR INVENTARI 2009

7.703.410,77 €

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

4.250,00 €
3.924.451,36 €
719.188,77 €
173.566,15 €
442,89 €
12.864,75 €
24.045,11 €

EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
2170000

24.217,29 €

ELEMENTS DE TRANSPORTS 2180000

90.634,19 €

CONSTRUCCIONS EN CURS 2310000
FIANÇES 2600000

137.350,94 €
1.309,18 €

Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques
Amortització acumulada immobilitzat material
TOTAL VALOR INVENTARI 2009

-2.578,70 €
-311.330,95 €
4.798.410,98 €

IGUALADA EN ACCIÓ (Entitat Pública Empresarial Local)

VALORS MOBILIARIS (accions)

34.157.774,02 €

TOTAL VALOR INVENTARI 2009

34.157.774,02 €

SEGON.- 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.

5.- EDUCACIÓ
5.1 ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A CENTRES ESCOLARS PER
PROMOCIÓ DE L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR
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Vista la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d'Igualada a entitats
sense ànim de lucre, en què hi havia el programa de suport a l’esport escolar;
Vist que tant l’activitat extraescolar com la participació en els jocs escolars
comporta una despesa important per a les associacions de pares i mares
d’alumnes o a les escoles;
Vist que en les Bases corresponents es preveu que l’atorgament d’ajuts a les
escoles que participin en aquest programa estarà en funció del nombre i
tipologia dels alumnes que hi intervinguin;
Vist que en aquest moment ja es tenen les dades necessàries per establir com
s’han acomplert els criteris establerts en les bases d’aquestes subvencions;
Atès que per la quantia, aquestes subvencions tenen caràcter directe, com
determina l’article 11 d) de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
d'Igualada;
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
durant l’any 2010 aprovades pel Ple Municipal en data 30 de desembre de 2009,
acord que ha estat publicat en el BOPB número 9, d’11 de gener de 2010 i la
seva referència al DOGC de 22 de gener de 2010;
Atès que es va obrir convocatòria de sollicitud de subvencions entre el 2 de
gener i el 5 de febrer de 2010,
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 cinquena de les Bases
Específiques, correspon al Ple,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Atorgar les subvencions que es relacionen a continuació, per
promoció de l’esport en edat escolar.
AMPA ACADÈMIA IGUALADA

144,00

AMPA ATENEU

698,00

AMPA CEIP EMILI VALLÈS

288,00
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AMPA CEIP GARCIA FOSSAS

188,00

AMPA ESCOLA ANOIA

385,00

AMPA ESCOLA PIA

385,00

AMPA IES JOAN MERCADER

260,00

AMPA JESÚS MARIA

664,00

AMPA MONALCO

928,00

AMPA MOWGLI

703,00

M.D.P. IGUALADA

250,00

G. MARISTES

1.000,00

ESCOLÀPIES

520,00
TOTAL:

6.413,00 €

Segon.- Notificar aquest acord a les parts interessades.

6.- URBANISME
6.1 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ DE FAÇANES PER A L’ANY
2011

L’Ajuntament d'Igualada sensible a la necessitat de protegir i millorar el
paisatge urbà i, en particular, a la necessitat de mantenir la seguretat i l’estètica
dels edificis, ve obrint, any rera any, el termini per a la presentació de
sol·licituds per a la restauració de les façanes de la nostra ciutat.
Per aquest motiu, aquest ens local, en el marc de l'Ordenança general de
subvencions de l'Ajuntament d'Igualada, aprovada definitivament el dia 25
d'agost de 2005, vol continuar fomentant les obres de restauració de façanes
dels immobles situats dins del seu terme municipal.
Vist que la competència per a l’aprovació de les Bases específiques correspon
al Ple, de conformitat amb l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Igualada; i que, una vegada aprovades, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les Bases i de la
convocatòria, en el qual es determinarà el termini de presentació de sol·licituds.
Vist que és preceptiu la seva aprovació per a l’any 2011 i obrir la convocatòria
per aquest any.
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Atès l'article 28 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
d'Igualada;
Es proposa al Ple, l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de les
subvencions per a la restauració de façanes per a l’any 2011.
Segon. Sotmetre a informació pública les bases esmentades mitjançant edicte
en el Butlletí Oficial de la Província i el tauler d’anuncis de la Corporació, per un
termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació
d’aquests edictes, als efectes que es pugui examinar l’expedient a l’Àrea
d’Obres i Urbanisme 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 fer les al·legacions que
s’estimin oportunes.
Una referència d’aquest anunci es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
En el cas que no es presentin al·legacions, les bases quedaran aprovades
definitivament.
Tercer. El termini per a presentar les sol·licituds per a optar a les subvencions
esmentades s’estendrà, tret que es presentin al·legacions, de l’1 de gener fins
el dia 15 de març de 2011.

7.- HISENDA I CONTRACTACIÓ
7.1 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2010
Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit 4/2010 corresponent al
pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2010, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 4/2010 de determinades
partides i conceptes del pressupost del 2010, finançat amb amb baixes de
determinades partides del pressupost de despeses
Entitat: Ajuntament d’Igualada
NECESSITATS
Crèdit extraordinari
Capítol 7

Transferències de capital
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677.085,13 €

Total crèdit extraordinari

677.085,13€

Suplement de crèdit
Capítol 1

Despeses de personal

140.000,00 €

Total suplement de crèdit

140.000,00€

Total necessitats

817.085,13 €
RECURSOS

Baixes de partides del pressupost de despeses
Capítol 3
Capítol 6

Despeses financeres
Despeses d’inversió

140.000,00 €
677.085,13 €

Total Baixes partides de despeses

817.085,13 €

TOTAL RECURSOS

817.085,13 €

Segon.- Aprovar el programa de finançament que s'adjunta com annex.
Tercer.- 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.
Quart.- 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

7.2 REVISIÓ CÀNON CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’UN
ESTACIONAMENT SUBTERRANI PER A VEHICLES EN EL SUBSÒL DE LA
PLAÇA DE LA CREU I EL PASSEIG DE LES CABRES AL NUCLI ANTIC D’
IGUALADA EXERCICI 2010
Vista la documentació que hi ha a l'expedient de referència.
Vist l’informe de l’Interventor.
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Atès allò que disposa el pacte cinquè del contracte de concessió del servei públic
d’un estacionament subterrani per a vehicles en el subsòl de la plaça de la Creu i
el passeig de les Cabres al Nucli Antic d’Igualada.
Es proposa l'adopció de l'acord següent:
•

Revisar el cànon aplicable a l’exercici de 2010 (amb efectes de 18 de juny
de 2009 fins a 18 de juny de 2010), que regula la concessió del servei
públic d’un estacionament subterrani per a vehicles en el subsòl de la
plaça de la Creu i el passeig de les Cabres al Nucli Antic d’Igualada,
segons contracte signat amb data 02.07.01, fixant-lo en un import de 14,38
€ per plaça, la qual cosa suposa l’aplicació d’un increment del 1,5% que ha
experimentat l’índex fixat pel INE des de 18 de juny de 2009 fins a 18 de
juny de 2010.

7.3 RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS PER DIVERSOS
PROPIETARIS DEL CARRER COMARCA, CONTRA LA LIQUIDACIO DE LES
QUOTES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PEL
PROJECTE D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CARRER COMARCA.
Vist els recursos de reposició presentats pels Srs. Josep Maria Homs Serra,
Gregori Salgado Cabeza i Josep Ma. Roset Manasanch, contra la liquidació
definitiva de l’expedient d’imposició i ordenació de les contribucions especials
corresponents al projecte de pavimentació del carrer Comarca;
“Vist l’informe tècnic de data 8 de setembre posa de manifest “Que l’import de
l’execució de l’obra a efectes de les contribucions especials que s’especificava
ne l’informe de data 2 de març de 2010, 1.108.612,11 euros, incloïa l’import de
les instal·lacions relatives a la semaforització de la cruïlla del carrer de la
Comarca amb l’avinguda del Dr. Pasteur.
Que, com ja es va informar en l’informe de data 29 de gener de 2007, aquest
import de les instal·lacions de semaforització no hauria d’estar inclòs en l’import
de liquidació de les contribucions especials.
Que l’import de liquidació de les contribucions especials de l’execució del
projecte de reforma integral del carrer de la Comarca ha de ser l’import informat
anteriorment amb la deducció de l’import de la instal·lació semafòrica indicada.
Aquest import és la diferència entre l’import indicat (1.108.612,11 euros) i l’import
de la semaforització (32.455,88 euros), amb un import resultant d’1.076.156,23
euros.
Que a partir d’aquest import de liquidació, la base imposable o quantitat líquida a
repartir és: 446.836,21 euros.”
Atès que la competència correspon al Ple municipal;
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Es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents:
Primer.- Estimar els recursos de reposició presentats pels Srs. Josep Maria
Homs Serra, Gregori Salgado Cabeza i Josep Ma. Roset Manasanch contra la
liquidació definitiva de les Contribucions Especials del projecte de pavimentació
del carrer Comarca.
Segon.- Anul·lar i deixar sense efecte la base imposable i les quotes individuals
definitives de les contribucions especials aprovades pel Ple Municipal en sessió
ordinària duta a terme el dia 18 de maig de 2010.
Tercer.- Aprovar una nova base imposable per import de 446.836,21 euros així
com la relació de quotes definitives un cop compensades les quantitats
liquidades a compte, de conformitat amb el document adjunt.
Quart.- Notificar als interessats les quotes definitives i l’import de l’últim termini.

7.4 ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS, S.A. ALS EFECTES D’OBTENIR CONFORMITAT DE
L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ A L’OPERACIÓ D’APORTACIÓ DE BRANCA
D’ACTIVITAT A FAVOR D’ESCAPARK ESTACIONAMIENTOS, S.L. I LA
SIMULTÀNIA O SUCCESSIVA ADQUISICIÓ DE LA TOTALITAT DE LES
SEVES ACCIONS PER PART DE MUTUAMAD INVERSIONES, S.L.U. I
MANIFESTAR CONFORMITAT EN RELACIÓ A LA SOLVÈNCIA DECLARADA
Vist l’expedient de contractació de la redacció del projecte i la concessió d’obra
pública per a la construcció i subsegüent explotació del servei públic d’un
estacionament subterrani per a vehicles en el subsòl de la plaça de la Creu i el
passeig de les cabres al nucli antic d’Igualada, del qual n’és adjudicatari la
Societat ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
Vist que la Societat ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., mitjançant
escrits de dates 21 de juliol de 2010 i 30 de setembre de 2010, amb Registres
d’Entrada núms: 11.882 i 14.421, respectivament, sol·licita de l’Ajuntament la
seva conformitat en relació a l’operació d’aportació de branca d’activitat a favor de
la societat ESCAPARK ESTACIONAMIENTOS, S.L. i la simultània o successiva
adquisició de la totalitat de les seves accions per part de MUTUAMAD
INVERSIONES, S.L.U., societat que pertany al cent per cent al Grupo MUTUA.
Vist que, juntament amb els escrits referits, la Societat ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS, S.A., fa una declaració en relació a la solvència de la societat
ESCAPARK ESTACIONAMIENTOS, S.L., que és qui ostentarà la condició de
concessionària del servei d’estacionament subterrani de la plaça de la Creu
d’Igualada.
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Atès el que disposa la clàusula 15a. i concordants del plec de clàusules
administratives particulars del contracte de referència.
Atès que l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre del Contractes del Sector
Públic, disposa que, entre d’altres, en els casos d’aportació o transmissió
d’empreses o branques d’activitat d’aquestes, continuarà el contracte amb
l’entitat resultant o beneficiària, que restarà subrogada en els drets i obligacions
derivats del mateix, sempre que tingui la solvència exigida a l’acordar-se
l’adjudicació. I atès, entre d’altres, l’Informe 48/99, de 21 de desembre de 1999 de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en relació a la solvència de les
persones beneficiàries en cas d’aportació de branca d’activitat.
Atès que, segons disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, la competència correspon al Ple
Municipal.
Es proposa l’acord següent:
PRIMER.- Estimar la sol·licitud presentada per la Societat ESTACIONAMIENTOS
I SERVICIOS, S.A., mitjançant escrits de dates 21.07.2010 i 30.09.2010 i, en
aquest sentit, donar conformitat a l’operació d’aportació de branca d’activitat a
favor de la societat ESCAPARK ESTACIONAMIENTOS, S.L. i la simultània o
successiva adquisició de la totalitat de les seves accions per part de MUTUAMAD
INVERSIONES, S.L.U., societat que pertany al cent per cent al Grupo MUTUA.
De manera que la Societat ESCAPARK ESTACIONAMIENTOS, S.L. esdevé
concessionària del contracte de la redacció del projecte i la concessió d’obra
pública per a la construcció i subsegüent explotació del servei públic d’un
estacionament subterrani per a vehicles en el subsòl de la plaça de la Creu i el
passeig de les cabres al nucli antic d’Igualada; subrogant-se en tots els drets i
obligacions d’aquest.
SEGON.- Manifestar conformitat a la solvència declarada en relació a la Societat
ESCAPARK, ESTACIONAMIENTOS S.L.. Això no obstant, una vegada duta a
terme l’operació d’aportació de la branca d’activitat a favor d’ESCAPARK
ESTACIONAMIENTOS, S.L., s’haurà de presentar, a aquest Ajuntament,
original o fotocòpia compulsada de l’escriptura notarial on consti l’esmentada
operació; dins del termini de deu dies hàbils a comptar de la data de
l’esmentada escriptura, als efectes d’acreditar la solvència declarada.
TERCER.- Mantenir la garantia definitiva dipositada el seu dia, en relació al
contracte de l’assumpte; sens perjudici que el nou concessionari procedeixi a
un nou dipòsit al seu nom. En aquest cas, una vegada fet el dipòsit, es
retornarà l’anterior garantia, a favor de l’adjudicatari anterior.
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
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7.5 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE 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
Vist que, en data 1 de juliol de 2010, el Ple Municipal va adoptar, entre d’altres,
l’acord següent:
“(...) Segon.- Iniciar expedient per a procedir a la contractació per a la selecció,
d’un soci privat que hagi de concórrer, conjuntament amb l’Ajuntament
d’Igualada, a la constitució d’una societat d’economia mixta per 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 de 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,
declarant com a forma de contractació el procediment obert, aplicant el Plec tipus
de clàusules administratives generals, en allò que no s’oposi a la normativa
general que sigui d’aplicació.
Tercer.- Autoritzar la despesa del servei esmentat de QUATRE MILIONS
QUATRE-CENTS NORANTA SET MIL NORANTA VUIT EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS D’EURO (4.497.098,40) € IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 20004 16200 22700 del pressupost general de la Corporació per al 2010.
Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques, aplicables a la contractació esmentada.
Cinquè.- Convocar el tràmit de licitació durant un termini que començarà a
comptar a partir de la publicació de l'edicte en el BOP i del Perfil del Contractant i
fins el dia 15 de setembre de 2010.”
Vist que, dins del termini de licitació, s’ha presentat una única oferta, la de
l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Vist que la Mesa de Contractació, en data 15 d’octubre de 2010 proposa, a
l’òrgan competent, l’adjudicació provisional del contracte de referència a favor de
l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., pel preu
següent:
Preu servei

3.043.572,58 euros, IVA exclòs
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Cànon abocador

1.097.616,00 euros, IVA exclòs

Total sense IVA

4.141.188,58 euros, IVA exclòs

Tipus d’IVA

8%

Total IVA

331.295,09 euros

Total amb IVA inclòs

4.472.482,67 euros, IVA inclòs

Atès allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic.
Atès que segons disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, la competència correspon al Ple
Municipal.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 47.2.j) i, a la vista de
l’informe de l’interventor accidental, per a l’aprovació d’aquest acord es requereix
el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Ple Municipal. Atesa la
naturalesa d’aquest acord, consistent en un acte d’adjudicació provisional resultat
d’un procediment de licitació dut a terme en temps i forma i sobre la base d’uns
informes tècnics i d’una proposta de la Mesa de contractació degudament
convocada i celebrada; cal fer esment que la no aprovació, sense causa
justificada, suposarà un desistiment o renúncia injustificats del procediment de
contractació, la qual cosa pot implicar la responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament front de tercers i el subsegüent dret de repetició d’aquesta, exigint la
corresponent responsabilitat als qui hagin afavorit el resultat de la votació en el
sentit indicat.
Es proposa l’acord següent:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment, a favor de
l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., el
contracte per a la selecció, d’un soci privat que hagi de concórrer, conjuntament
amb l’Ajuntament d’Igualada, a la constitució d’una societat d’economia mixta
per 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 de 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 pel preu següent:
Preu servei

3.043.572,58 euros, IVA exclòs

Cànon abocador

1.097.616,00 euros, IVA exclòs
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Total sense IVA

4.141.188,58 euros, IVA exclòs

D’acord amb l’oferta presentada, els plecs de clàusules administratives generals,
de clàusules administratives particulars (amb tots els seus anexos), els de
prescripcions tècniques (amb tots els seus anexos) i de conformitat amb els
informes de l’enginyer industrial municipal del dia 5 d’octubre de 2010 i l’informe
de la tècnica i Cap del Servei de desenvolupament, ocupació i comerç del dia 15
d’octubre de 2010, els quals obren en l’expedient, als quals s’haurà d’estar, en tot
cas.
Segon.- Disposar la despesa de les obres esmentades de 4.472.482,67 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a la partida 20004 16200 22700 del pressupost general
de la Corporació per al 2010.
Tercer.- Notificar l'acord d'adjudicació al licitador proposat com a adjudicatari
provisional i publicar aquesta adjudicació provisional en el Perfil del Contractant.
Quart.- Indicar a l'adjudicatari provisional que, dins del termini de deu dies hàbils,
comptats a partir del següent de la publicació en el Perfil del Contractant de
l'adjudicació provisional, haurà de presentar, a la secretaria de l’Ajuntament
d’Igualada, la documentació assenyalada en les lletres a), b) i c) de la clàusula
14. C del plec de clàusules administratives particulars reguladores d’aquesta
contractació i constituir la garantia definitiva prevista en el plec de condicions, per
un import de 207.059,42 euros.
Advertir a l’adjudicatari que, si no es presenta l’esmentada garantia, serà
rebutjada la seva oferta.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada per a la signatura de
tots aqueslls documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
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