PLE ORDINARI
24 de juliol de 2018
1. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 26/6/2018
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

DESPATX D’OFICI
3.- DECRETS PER DONAR COMPTE
3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE 04.07.2018 DE NOMENAMENT DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIA PER CELEBRAR MATRIMONIS I ACOLLIMENTS CIVILS A LA REGIDORA SRA.
MIREIA DURAN I SEGURA
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 24 de maig de 2015 convocades mitjançant Reial
Decret 233 /2015 de 30 de març i constituït el nou Ajuntament el passat dia 13 de juny, i amb l'objecte de
dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
arts 32 a 35 del Reglament Orgànic Municipal i altra legislació concordant, considera necessari procedir a
l'establiment d'un règim de delegacions de competències en relació a la celebració de matrimonis civils i
acolliments civils a l’Ajuntament d’Igualada.
Atès que, de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència anteriorment, aquesta Alcaldia pot
delegar l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per
l'article 21.3 de la vigent Llei reguladora de les Bases del Règim Local, i per l'article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en les quals es regulen les
competències que no poden ser objecte de delegació.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Igualada en sessió del dia 1 de juny de 2018 va donar compte per al seu
coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Ma. Àngels Chacón i Feixas, per la qual cosa
s’ha considerat adient la modificació del cartipàs municipal en els termes que es proposen tot tenint en
compte els acords presos amb anterioritat.
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent
RESOLC:
Primer.- Delegar en la Sra. Regidora, MIREIA DURAN I SEGURA les competències que a aquesta
Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil, en la nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de
desembre, per autoritzar els matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal.
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Aquesta delegació faculta a tots els Regidors per autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa
cerimònia pugui intervenir-n’hi més d’un.
En qualsevol cas, s’exigirà autorització prèvia de l’Alcaldia per tal que, si ho estima convenient, pugui
procedir a deixar sense efecte la delegació.
Segon.- Delegar en la Sra. Regidora, MIREIA DURAN I SEGURA per realitzar la cerimònia dels
acolliments civils que se celebrin en aquest terme municipal de conformitat amb el Reglament Regulador
del Funcionament del Registre Municipal d’Acolliments Civils.
Aquesta delegació faculta a tots els Regidors per realitzar la cerimònia sense que en una mateixa
cerimònia pugui intervenir-n’hi més d’un.
En qualsevol cas, s’exigirà autorització prèvia de l’Alcaldia per tal que si ho estima convenient pugui
procedir a deixar sense efecte la delegació.
Segon. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació,
no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.
Tercer. De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes
delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als Regidors
afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors delegats, aquesta Alcaldia
assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a titular de la competència
originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució,
sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
Quart. Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se acceptada la competència delegada
de forma tàcita, si dintre del termini de 3 dies hàbils següents no es manifesta res en contra o es fa ús de
la delegació.
Cinquè. Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu text
en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans
esmentat.

3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 4.07.2018 DE MODIFICACIÓ DEL VOCAL SUPLENT DE
LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ORGANISMES EXTERNS EN REPRESENTACIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA DE CATALUNYA
Aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de juliol
de 2015, en compliment del que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, va procedir a la
creació i determinació de la composició de les Comissions Informatives que, amb caràcter permanent o
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específic, hauran de conformar la seva organització complementària, a la vista de la nova composició
política de la Corporació derivada dels resultats electorals produïts de les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 233/ 2015 de 30 de març.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, tots els Grups
Polítics Municipals tenen dret a participar, mitjançant la presència de Regidors pertanyent a aquests, en els
òrgans complementaris de l'Ajuntament que tinguin per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o als òrgans que actuïn per la seva delegació, i el
seguiment de la gestió de l’Alcalde, de la Junta de Govern Local i dels Regidors que ostenten
delegacions.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 40 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia
és competent, per adscriure els diferents Vocals representants dels Grups Polítics Municipals, un cop
designats pel Grup corresponent donant compte al ple de conformitat amb l’article 125 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Igualada en sessió del dia 1 de juny de 2018 va donar compte per al seu
coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Ma. Àngels Chacón i Feixas, per la qual cosa
s’ha considerat adient una reorganització de la composició de les Comissions Informatives considerar-se
adient el nomenament d’una altra Regidora en la seva substitució.
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a vocal suplent representant del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) a la
Comissió Informativa d’HISENDA I ORGANISMES EXTERNS a la Sra. Patrícia Illa i Borge en substitució
de la Sra. Ma. Àngels Chacón i Feixas.
SEGON.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri de
conformitat amb l’article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.

3.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 4.07.2018 DE MODIFICACIÓ DELS VOCALS TITULAR I
SUPLENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, ENSENYAMENT I
UNIVERSITATS EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA DE
CATALUNYA
Aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de juliol
de 2015, en compliment del que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, va procedir a la
creació i determinació de la composició de les Comissions Informatives que, amb caràcter permanent o
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específic, hauran de conformar la seva organització complementària, a la vista de la nova composició
política de la Corporació derivada dels resultats electorals produïts de les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 233/ 2015 de 30 de març.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, tots els Grups
Polítics Municipals tenen dret a participar, mitjançant la presència de Regidors pertanyent a aquests, en els
òrgans complementaris de l'Ajuntament que tinguin per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o als òrgans que actuïn per la seva delegació, i el
seguiment de la gestió de l’Alcalde, de la Junta de Govern Local i dels Regidors que ostenten
delegacions.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 40 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia
és competent, per adscriure els diferents Vocals representants dels Grups Polítics Municipals, un cop
designats pel Grup corresponent donant compte al ple de conformitat amb l’article 125 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Igualada en sessió del dia 1 de juny de 2018 va donar compte per al seu
coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Ma. Àngels Chacón i Feixas, per la qual cosa
s’ha considerat adient una reorganització de la composició de les Comissions Informatives considerar-se
adient el nomenament d’una altra Regidora en la seva substitució.
Vist acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de juny de 2018 relatiu al canvi de nom i competències de les
Comissions Informatives de Dinamització Econòmica i Coneixement que passa a anomenar-se de
Dinamització Econòmica, Ensenyament i Universitats.
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a vocal titular representant del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) a la
Comissió Informativa de DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, ENSENYAMENT I UNIVERSITATS a la Sra.
Patrícia Illa i Borge en substitució de la Sra. Ma. Àngels Chacón i Feixas.
SEGON.- Nomenar com a vocal suplent representant del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) a la
Comissió Informativa de DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, ENSENYAMENT I UNIVERSITATS al Sr. Pere
Camps i Oviedo en substitució de la Regidora Sra. Patrícia Illa i Borge.
TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri de
conformitat amb l’article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.

3.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 4.07.2018 DE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE
L’ALCALDIA DE 7.06.2018 RELATIU A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
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Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233 /2015 de 28 de 30 de
març, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, i amb l'objecte de dotar d'una major
celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els
articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, arts 32 a 35 del
Reglament Orgànic Municipal i altra legislació concordant, va considerar necessari procedir a l'establiment
d'un règim de delegacions de competències de caràcter general en favor dels membres de la Junta de
Govern Local, i altre de caràcter especial, en favor de diferents Regidors, i, en la seva conseqüència,
l’Alcalde va aprovar el Decret de data 14 de juny de 2017 deixat sense efecte i substituït per un de nou de
data 7 de juny de 2018.
Vist que en la sessió del Ple de l’Ajuntament d’Igualada del dia 26 de juny de 2018 va prendre possessió
del càrrec de Regidora la Sra. Mireia Duran i Segura, a la qual se li assignarà una delegació específica
d'atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb l’àmbit funcional de Barris i Civisme.
Alhora, s’ha apreciat que la competència de Promoció Cultural inclosa en l’apartat C.A.20 del Decret de 7
de juny de 2018 no correspon a l’àrea de Qualitat Urbana i Interior, per la qual cosa cal eliminar-la.
Atès que, de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència anteriorment, aquesta Alcaldia pot
delegar l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per
l'article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i per l'article 9 de la Llei 40/ 2015, d’1
d’Octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, en les quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent,
HE RESOLT
Primer. Modificar l’apartat tercer del Decret de delegacions de 7 de juny de 2018 que resta redactat de la
següent manera:
“Tercer. Efectuar a favor del Regidors següents una delegació específica d'atribucions per a la gestió dels
assumptes relacionats amb l’àmbit funcional que s’especifica de conformitat amb l’article 43.5.b) del
Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
REGIDOR/A

ÀMBIT FUNCIONAL

MONTSERRAT DUCH I SOLE

HISENDA

PERE CAMPS I OVIEDO

PROMOCIÓ CULTURAL I RELACIONS
INSTITUCIONALS
(Comprèn Cultura, Comunicació,
Relacions Institucionals, Relacions
públiques i Protocol.)
BARRIS I CIVISME

MIREIA DURAN I SEGURA
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L'abast de les funcions d'aquesta delegació se circumscriuen a la direcció, gestió, proposta i execució en
relació amb els assumptes relacionats, no incloent cap facultat resolutòria. “
Segon.- Modificar l’apartat C.A.20 del Decret de delegacions de 7 de juny de 2018 que resta redactat de la
següent manera:
“C.A.20. Competències establertes en els apartats A.1, A.2 i A.3 en matèria d’Hisenda.”
Tercer. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació,
no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.
En el text de les resolucions adoptades pels Regidors en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar
aquesta circumstància.
Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a titular de la
competència originaria, a qui es mantindrà informat de l’exercici de la delegació, i gaudiran, per tant,
d’executivitat i presumpció de legitimitat.
Quart. De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes
delegacions tindran efecte des del dia 4 de juliol de 2018 i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la
potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors delegats, aquesta Alcaldia
assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a titular de la competència
originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució,
sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
Cinquè. Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se acceptada la competència delegada
de forma tàcita, si dintre del termini de les 3 dies hàbils següents no es manifesta res en contra o es fa ús
de la delegació.
Sisè. Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu text en
el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat.
Setè.- Resta fora de la delegació la resolució de recursos que s’interposin contra els actes que posin fi a
la vi administrativa dictats pel Regidor delegat els quals es resoldran per l’Alcaldia de conformitat amb
l’article 9.2.c) de la Llei 40/ 2015 d’1 d’Octubre del Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Dels Decrets signats per delegació donarà fe el Secretari de la Corporació i s’inclouran en el Llibre
de Decrets de l’Alcaldia.
Novè.- Romandrà vigent el Decret de 7 de juny de 2018 en tot allò que no ha estat objecte d’aquesta
modificació.
3.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 17.07.2018 RELATIU A LA DELEGACIÓ DE LA
PRESIDÈNCIA SUPLENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA,
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ENSENYAMENT I UNIVERSITATS
Aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de juliol
de 2015, en compliment del que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, va procedir a la
creació i determinació de la composició de les Comissions Informatives que, amb caràcter permanent o
específic, hauran de conformar la seva organització complementària, a la vista de la nova composició
política de la Corporació derivada dels resultats electorals produïts de les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 233/ 2015 de 30 de març.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, tots els Grups
Polítics Municipals tenen dret a participar, mitjançant la presència de Regidors pertanyent a aquests, en els
òrgans complementaris de l'Ajuntament que tinguin per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o als òrgans que actuïn per la seva delegació, i el
seguiment de la gestió de l’Alcalde, de la Junta de Govern Local i dels Regidors que ostenten
delegacions.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Igualada en sessió del dia 1 de juny de 2018 va donar compte per al seu
coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Ma. Àngels Chacón i Feixas, per la qual cosa
s’ha considerat adient una reorganització de la composició de les Comissions Informatives considerar-se
adient el nomenament d’una altra Regidora en la seva substitució.
Vist Decret de data 7 de juny de 2018 relatiu a noves delegacions de l’Alcaldia així com acord del Ple de
l’Ajuntament de data 26 de juny de 2018 relatiu al canvi de nom i competències de les Comissions
Informatives de Dinamització Econòmica i Coneixement que passa a anomenar-se de Dinamització
Econòmica, Ensenyament i Universitats.
Vist que en concordança amb els canvis exposats es considera adient la modificació del President suplent
de la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica Ensenyament i Universitats, proposant-se la
Regidora Sra. Patrícia Illa i Borge en substitució de la Regidora Sra. Ma. Àngels Chacón i Feixas.
Atès que, pel que fa a la delegació de la Presidència, l’article 125.a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals aquesta delegació s’ha de fer a proposta de la mateixa Comissió, mitjançant la
corresponent elecció realitzada en el seu si.
Vist que la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, Ensenyament i Universitats de data 16 de
juliol de 2018 va aprovar la proposta relativa a la delegació de la presidència substituta de la mateixa a
favor de la Sra. Patrícia Illa i Borge.
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent
RESOLC:
PRIMER.- Delegar la presidència suplent de la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica,
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Ensenyament i Universitats a la Regidora Sra. Patrícia Illa i Borge en substitució de la Sra. Ma. Àngels
Chacón i Feixas, amb efectes del dia 16 de juliol de 2018.
SEGON.- La delegació que s’efectua a favor de la Regidora en relació amb la Presidència de la
esmentada Comissió Informativa, de conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, tindrà efectes des del dia següent a la data en la qual se’ls notifiqui aquest Decret, i serà
de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
TERCER.- Comunicar la resolució a la Regidora afectada per aquesta, entenent-se acceptada la
competència delegada relativa a la Presidència de la Comissió Informativa de forma tàcita, si dintre del
termini de les vint-i-quatre hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri, i
publicar el text en el Butlletí Oficial de la Província en compliment del que disposa l'article 44.2 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre.
3.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 17.07.2018 RELATIU AL NOMENAMENT DE VOCALS
TITULAR I SUPLENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT URBANA I INTERIOR EN
REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA DE CATALUNYA (PDeCAT)
Aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de juliol
de 2015, en compliment del que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, va procedir a la
creació i determinació de la composició de les Comissions Informatives que, amb caràcter permanent o
específic, hauran de conformar la seva organització complementària, a la vista de la nova composició
política de la Corporació derivada dels resultats electorals produïts de les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 233/ 2015 de 30 de març.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, tots els Grups
Polítics Municipals tenen dret a participar, mitjançant la presència de Regidors pertanyent a aquests, en els
òrgans complementaris de l'Ajuntament que tinguin per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o als òrgans que actuïn per la seva delegació, i el
seguiment de la gestió de l’Alcalde, de la Junta de Govern Local i dels Regidors que ostenten
delegacions.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 40 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia
és competent, per adscriure els diferents Vocals representants dels Grups Polítics Municipals, un cop
designats pel Grup corresponent donant compte al ple de conformitat amb l’article 125 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Igualada en sessió del dia 1 de juny de 2018 va donar compte per al seu
coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Ma. Àngels Chacón i Feixas, per la qual cosa
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s’ha considerat adient una reorganització de la composició de les Comissions Informatives considerar-se
adient el nomenament d’una altra Regidora en la seva substitució.
Vist que en la sessió del Ple de l’Ajuntament d’Igualada del dia 26 de juny de 2018 va prendre possessió
del càrrec de Regidora la Sra. Mireia Duran i Segura.
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a vocal titular representant del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) a la
Comissió Informativa de QUALITAT URBANA I INTERIOR a la Sra. Mireia Duran i Segura en substitució
del Sr. Jordi Pont i Gassó, amb efectes del dia 4 de juliol.
SEGON.- Nomenar com a vocal suplent representant del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) a la
Comissió Informativa de QUALITAT URBANA I INTERIOR al Sr. Jordi Pont i Gassó en substitució de la
Regidora Sra. Patrícia Illa i Borge, amb efectes del dia 4 de juliol.
TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri de
conformitat amb l’article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.

3.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 17.07.2018 RELATIU A LA DELEGACIÓ DE
L’ALCALDIA AL 1R. TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PONT PER A COMESES ESPECÍFIQUES
Atès els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 21 del Reial
Decret Legislatiu 781/ 1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions Legals
vigents en matèria de Règim Local; 55 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, 46 a 48 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i 31 a 38 del Reglament Orgànic Municipal així com Decret d’aquesta Alcaldia de 17 de juny de
2015, modificat pel Decret de 7 de juny de 2018 de nomenament de Tinents d’Alcalde.
Vist que cal la signatura de l’Alcalde d’aquest Ajuntament per als documents relatius a la formalització de
les següents comeses:
- Signatura del préstec amb la Diputació de Barcelona per al finançament del Projecte executiu de
reforma de la plaça de la Masuca. (Aprovat per DA de 20.06.2018)
- Signatura del Contracte de Préstec amb el Banco de Sabadell, SA pel finançament de diverses
inversions municipals. (Aprovat pel Ple de 26.06.2018)
- Acceptació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona amb destinació a subsidiar els interessos
d’una operació de préstec amb el Banco de Sabadell,SA pel finançament de diverses inversions
municipals. (Aprovat per DA de 13.07.2018)
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Vist que l’Alcalde d’aquest Ajuntament intervé en aquesta signatura amb la condició de President de la
Diputació de Barcelona, per la qual cosa s’ha considerat convenient i oportú delegar la signatura de
formalització dels documents esmentats al 1r. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada.
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent
RESOLC:
PRIMER.-. Delegar al Sr. JORDI PONT I GASSÓ, 1r. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada per tal
que desenvolupi les atribucions i competències que la llei reconeix a l’Alcaldia de l’Ajuntament en relació a
la mera formalització de les següents comeses:
- Signatura del préstec amb la Diputació de Barcelona per al finançament del Projecte executiu de
reforma de la plaça de la Masuca. (Aprovat per DA de 20.06.2018)
- Signatura del Contracte de Préstec amb el Banco de Sabadell, SA pel finançament de diverses
inversions municipals (Aprovat pel Ple de 26.06.2018)
- Acceptació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona amb destinació a subsidiar els interessos
d’una operació de préstec amb el Banco de Sabadell,SA pel finançament de diverses inversions
municipals. (Aprovat per DA de 13.07.2018)
SEGON.- Notificar la present resolució a l’interessat pel seu coneixement i efectes.
TERCER.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu
text en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'article 44.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
PART RESOLUTIVA
4. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
4.1 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER ALS ORNAMENTS
NADALENCS DE LA VIA PÚBLICA
Vist que l’Ajuntament d’Igualada, en els darrers anys, ha estat concedint subvencions per al cofinançament
de les actuacions destinades als ornaments nadalencs dels diferents vials de la ciutat durant la campanya
nadalenca i que hi ha interès en continuar fomentant les actuacions que afavoreixin la dinamització
comercial en els diferents vials de la ciutat, en el marc de la campanya d’ornaments nadalencs 2018.
Atès l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada, que estableix que per
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les
corresponents Bases Específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria, i que no
podran contradir l’Ordenança general, essent competència del Ple l’aprovació de les esmentades Bases
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Específiques i havent de publicar-se un anunci del contingut de les Bases en el Butlletí Oficial de la
Província.
Atès l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals que estableix que les bases s’han de sotmetre a informació pública com a mínim
per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de
la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, corresponent al Ple de la Corporació l’aprovació de les bases.
Es proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent :
PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases específiques de subvencions per als ornaments nadalencs de la
via pública.
SEGON.- Publicar les Bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la
Corporació i al de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada), així com
una referència d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que en el termini de
vint dies hàbils, a comptar de l’endemà hàbil de la darrera inserció de l’edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, taulers d’edictes i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les persones interessades puguin
examinar l’expedient a la secretaria de l’Ajuntament d’Igualada (plaça de l’Ajuntament, 1, de dilluns a
divendres de 8:00 a 15:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.
En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de
l’Ajuntament. En cas contrari, les bases quedaran aprovades definitivament, sense necessitat d’un nou
acord.
5. QUALITAT URBANA
5.1 ACTUALITZAR L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS A L’EFECTE D’INSCRIURE UNA PORCIÓ DE
TERRENY QUALIFICADA DE CLAU 2 “SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS”
El conseller de Territori i Sostenibilitat ha aprovat, en data 8 de juny de 2018, la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació d’Igualada a l’illa compresa pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers de
Santa Joaquima de Vedruna, Sant Carles i Cardenal Vives; modificació que ha estat publicada en el
DOGC de 15 de juny de 2018, als efectes de la seva executivitat.
La modificació puntual reordena els sistemes de parcs i jardins urbans (clau 2) i d’equipaments (clau 3)
existents a l’illa definida pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers de Santa Joaquima de
Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives; i, alhora, amplia la vialitat perimetral de l’illa (concretament,
dels carrers de Santa Joaquima de Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives).
En conseqüència, és procedent agrupar les finques incloses en l’àmbit de la modificació puntual i, la seva
posterior parcel·lació, d’acord amb el projecte de parcel·lació redactat pels Serveis Tècnics i Jurídics
municipals, per tal d’adequar la realitat física i jurídica de les finques a les previsions de la modificació
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puntual.
Una de les finques a agrupar és una porció de terreny de 398,00 m2, qualificada pel Pla general
d’ordenació d’Igualada com a clau 2 “sistema de parcs i jardins urbans”, situada al carrer del Cardenal
Vives, entre el passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer de Sant Carles. Porció de terreny que és
propietat de l’Ajuntament d’Igualada des de temps immemorial amb la destinació indicada, com s’acredita
en l’informe de l’arquitecte tècnic municipal i que s’acompanya de les imatges de les dades dels vols
fotogramètrics dels anys 1946-1947 i 1956-57 corresponents a aquesta zona que consten en el Cadastre
Històric de la Direcció General del Cadastre. Tanmateix, aquesta porció de terreny no està inscrita ni en
l’Inventari municipal de béns ni en el Registre de la propietat.
Atès l’article 36.1 –que té caràcter bàsic- de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques, aquestes han d’inscriure en els corresponents registres els béns i drets del seu
patrimoni, siguin demanials o patrimonials, que siguin susceptibles d’inscripció. Obligació d’inscripció que
es reforça a la disposició transitòria cinquena de l’esmentat text legal, en relació als béns demanials.
Atès els articles 37.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques i
46.1 del Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 33/2003,
la inscripció en el Registre de la propietat es practicarà de conformitat amb l’establert en aquesta llei i la
legislació hipotecària. Alhora, l’article 48 del Reglament esmentat disposa que les actuacions de
regularització registral sobre béns i drets de titularitat pública es promouran quan s’apreciï, entre d’altres,
l’existència d’un bé sobre el qual no es tingui títol escrit de domini.
Atès l’article 85 del Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, les entitats locals inscriuran en el Registre de la propietat els seus
béns immobles, essent títol suficient la certificació que, en relació a l’inventari aprovat per la Corporació,
expedeixi el secretari amb el vistiplau de l’alcalde i que produirà els mateixos efectes que una escriptura
pública. En el mateix sentit l’article 119.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Atès el que disposen els articles 222.2 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, i 102 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que
aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, l’Inventari general s'ha d'actualitzar contínuament, sens
perjudici de la seva rectificació i comprovació;
Atès l’article 206 del Text refós de la Llei hipotecària i 303 del seu Reglament, en relació amb la inscripció
de béns immobles de les administracions públiques i, en particular, quan no existeix títol inscriptible de
domini.
Atès l'establert als articles 222. 3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 105 del
Reglament del patrimoni dels ens locals, la competència correspon al Ple.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
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Primer. Inscriure a l’assentament 1-805 de l'Inventari de béns de l'Ajuntament d'Igualada, amb la
qualificació jurídica de bé de domini públic, el bé immoble que es relaciona a continuació:
1-805
Nom de la finca: zona verda illa antic Hospital
Naturalesa: Bé de domini públic
Situació: c/ Cardenal Vives s/núm.
Delimitació: al nord i a l’est, amb la finca "D" de l’Ajuntament d’Igualada (registral 26.708); a l’oest, amb el
carrer del Cardenal Vives; i, al sud, amb finca “G” de l’Ajuntament d’Igualada (registral 2.628).
Superfície: 398,00 m2
Títol en virtut del qual s’atribueix el bé: Per possessió immemorial per l’Ajuntament d’Igualada com a
sistema de parcs i jardins urbans.
Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat: pendent
Destinació: Sistema de parcs i jardins urbans.
Drets reals constituïts al seu favor: Cap.
Drets reals que graven el bé: Cap.
Drets personals constituïts en relació a aquest: Cap.
Data d'adquisició: Possessió immemorial.
Cost d'adquisició: Valoració: Referència cadastral: OBSERVACIONS:
Segon. Anotar aquest acte en l’Inventari Municipal de béns, així com en el Registre de la Propietat.
Alhora, notificar els presents acords a la Unitat Administrativa d’Immobles – Urbana per a la seva
modificació en el padró de l’Impost de Béns Immobles, i al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya.
Tercer. Facultar l’alcalde perquè realitzi tots aquells actes o gestions que siguin necessaris en ordre a la
plena efectivitat i execució dels presents acords.
5.2 INSCRIURE A L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS DIVERSES FINQUES SITUADES A L’ILLA DE
L’ANTIC HOSPITAL; AGRUPACIÓ DE LES FINQUES INSCRITES ALS ASSENTAMENTS 1-9, 1-805,
1-806 A 1-810; I, POSTERIOR PARCEL·LACIÓ DE LA FINCA AGRUPADA
L’Ajuntament d’Igualada és propietari, des de temps immemorial, d’un immoble, ocupat per l’antic Hospital
d’Igualada, amb front al passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, que consta inscrit en l’assentament 1-9 de
l’Inventari municipal de béns i en el Registre de la propietat al tom 1.848, llibre 418, foli 94, finca 19.940
d’Igualada, inscripció 1a. Aquest immoble està qualificat pel Pla general d’ordenació com a clau 3 “sistema
d’equipaments” i, en el mateix, es troba el centre 4DHealth Innovation Simulation Center.
Alhora, l’Ajuntament és propietari d’una porció de terreny de figura rectangular qualificada com a clau 2
“sistema de parcs i jardins urbans”, que afronta amb el carrer del Cardenal Vives, que consta inscrit en
l’assentament 1-805 de l’Inventari municipal de béns i pendent d’inscriure en el Registre de la propietat.
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Finalment, és propietari, per títol de permuta atorgat el juliol de 2017, de cinc parcel·les situades a l’illa
definida pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers de Santa Joaquima de Vedruna, Sant Carles
i Cardenal Vives, les quals resten pendents de donar d’alta a l’Inventari municipal de béns i que es
corresponen amb les finques registrals núm. 2.628, 2.629, 2.291, 3.215 i 26.708 d’Igualada. Aquestes
finques estan qualificades pel Pla general d’ordenació com a clau 3 “sistema d’equipaments”
L’immoble ocupat per l’antic Hospital d’Igualada i les parcel·les esmentades en darrer terme figuren en el
Cadastre de Béns de Naturalesa Urbana amb la referència cadastral única núm.
5341401CG8054S0001TE.
El conseller de Territori i Sostenibilitat ha aprovat, en data 8 de juny de 2018, la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació d’Igualada a l’illa compresa pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers de
Santa Joaquima de Vedruna, Sant Carles i Cardenal Vives; modificació que ha estat publicada en el
DOGC de 15 de juny de 2018, als efectes de la seva executivitat.
La modificació puntual reordena els sistemes de parcs i jardins urbans (clau 2) i d’equipaments (clau 3)
existents a l’illa definida pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers de Santa Joaquima de
Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives; i, alhora, amplia la vialitat perimetral de l’illa (concretament,
dels carrers de Santa Joaquima de Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives).
En conseqüència, és procedent agrupar les finques incloses en l’àmbit de la modificació puntual i, la seva
posterior parcel·lació, d’acord amb el projecte de parcel·lació redactat pels Serveis Tècnics i Jurídics
municipals, per tal d’adequar la realitat física i jurídica de les finques a les previsions de la modificació
puntual.
Atès l’article 102.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals, tot acte administratiu que generi l’adquisició, alienació, gravamen o qualsevol tipus d’alteració
dels béns o del planejament urbanístic que pugui repercutir-s’hi, s’ha d’anotar a l’Inventari de béns.
Atès el que disposen els articles 222.2 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, i 102 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, l’Inventari general s'ha d'actualitzar
contínuament, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació;
Atès l’article 127 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals, les inscripcions d’agrupacions, divisions, segregacions i agregacions de béns dels ens locals es
poden fer mitjançant certificacions de l’inventari i de l’acte administratiu que els ha motivat, expedides pel
secretari i amb el vist-i-plau del president, les quals produeixen els mateixos efectes que una escriptura
pública.
Atès l’article 206 del Text refós de la Llei hipotecària en relació amb la inscripció de béns immobles de les
administracions públiques en el Registre de la propietat.
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Atès l'establert als articles 222. 3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 105 del
Reglament del patrimoni dels ens locals, la competència correspon al Ple.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. Inscriure en l’Inventari municipal de béns les parcel·les que van ser objecte de permuta amb la
Fundació Privada Hospital Comarcal d’Igualada el juliol de 2017, i que es descriuen a continuació:
1- 806
Nom de la finca: Terrenys illa antic Hospital (finca D)
Naturalesa: Bé de domini públic
Situació: Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, xamfrà amb el carrer del Cardenal Vives.
Delimitació: Nord, part en línia de 15,10 m., amb el passeig Verdaguer, on fa xamfrà de 7 m. amb el c/ Cardenal Vives, i
part en línia de 42,6 m, amb finca de l'Ajuntament d'Igualada; oest, en línia de 25,45 m., amb el c/ Cardenal Vives i en
línia de 31,73 m., amb zona verda que dóna a aquest carrer; est, en línia de 32,15m., i en línia de 30 m., amb finca de
l'Ajuntament d'Igualada; i sud, en línia de 151,10 m, amb zona verda que dóna al carrer Cardenal Vives, i en línia de
41,84 m. amb finca de la Fundació Privada Hospital Comarcal d'Igualada (avui Ajuntament d’Igualada).
2
2
2
Superfície: 1.718 m , resultat de la suma de les dues porcions de terreny (1.339,88 m + 378,12 m ) que configuren la
parcel·la, com es veu en la documentació gràfica.
Títol en virtut del qual s’atribueix el bé: Per escriptura de permuta de finques atorgada per l’Ajuntament d’Igualada i la
Fundació Privada Hospital Comarcal d’Igualada davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Carlos Calatayud
Chollet, el dia 19 de juliol de 2017 sota el núm. 1.516 del seu protocol.
Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat: Finca 26.708 d’Igualada, al tom 2503, llibre 683, foli 156,
inscripció 3a.
Destinació: Sistema d’equipaments
Drets reals constituïts al seu favor: Cap.
Drets reals que graven el bé: Cap.
Drets personals constituïts en relació a aquest: Cap.
Data d'adquisició: Decret de data 29 de juny de 2017
Cost d'adquisició: 289.749 €
Valoració: 289.749 €
Referència cadastral: 5341401CG8054S0001TE
OBSERVACIONS:
1- 807
Nom de la finca: Casa als terrenys illa antic Hospital (finca F)
Naturalesa: Bé de domini públic
Situació: c/ Cardenal Vives, 27
Delimitació: per la dreta entrant, sud, una altra casa del senyor Murt (avui, Ajuntament d’Igualada); esquerra, nord,
placeta de l'Hospital; i pel fons, est, més terreny el senyor Murt (avui Ajuntament d’Igualada).
2
Superfície: 140 m
Títol en virtut del qual s’atribueix el bé: Per escriptura de permuta de finques atorgada per l’Ajuntament d’Igualada i la
Fundació Privada Hospital Comarcal d’Igualada davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Carlos Calatayud
Chollet, el dia 19 de juliol de 2017 sota el núm. 1.516 del seu protocol.
Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat: finca 2.628 d’Igualada, al tom 2.482, llibre 675, foli 102,
inscripció 4a.
Destinació: Sistema d’equipaments.
Drets reals constituïts al seu favor: Cap.
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Drets reals que graven el bé: Cap.
Drets personals constituïts en relació a aquest: Cap.
Data d'adquisició: Decret de data 29 de juny de 2017.
Cost d'adquisició: 35.687,50 €
Valoració: 35.687,50 €
Referència cadastral: 5341401CG8054S0001TE
OBSERVACIONS:

1- 808
Nom de la finca: Casa als terrenys illa antic Hospital (finca G)
Naturalesa: Bé de domini públic
Situació: c/ Cardenal Vives, 25
Delimitació: per la dreta entrant, sud i esquena, est, terreny del senyor Murt (avui, Ajuntament d’Igualada) i per
l'esquerra, Ponent, una altra casa del mateix.
2
Superfície: 140 m
Títol en virtut del qual s’atribueix el bé: Per escriptura de permuta de finques atorgada per l’Ajuntament d’Igualada i la
Fundació Privada Hospital Comarcal d’Igualada davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Carlos Calatayud
Chollet, el dia 19 de juliol de 2017 sota el núm. 1.516 del seu protocol.
Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat: Finca 2.629 d’Igualada, al tom 2.482, llibre, 675, foli 101,
inscripció 4a.
Destinació: Sistema d’equipaments.
Drets reals constituïts al seu favor: Cap.
Drets reals que graven el bé: Cap.
Drets personals constituïts en relació a aquest: Cap.
Data d'adquisició: Decret de data 29 de juny de 2017
Cost d'adquisició: 35.687,50 €
Valoració: 35.687,50 €
Referència cadastral: 5341401CG8054S0001TE
OBSERVACIONS:
1- 809
Nom de la finca: Terrenys illa antic Hospital (finca B)
Naturalesa: Bé de domini públic
Situació: Xamfrà dels carrers del Cardenal Vives i Sant Carles
Delimitació: Nord, part amb la finca registral 26708, i part amb la finca registral 2629 de la Fundació Privada Hospital
Comarcal d'Igualada (avui, de l’Ajuntament d’Igualada); sud, carrer de Sant Carles; Est, parcel·la "BA"; i oest, part el
carrer Cardenal Vives i part amb les finques registrals 2628 i 2629, propietat de la Fundació Privada Hospital Comarcal
d'Igualada (avui de l’Ajuntament d’Igualada).
2
2
Superfície: 1.628,10 m , però segons recents medicions amida 1.348,00 m
Títol en virtut del qual s’atribueix el bé: Per escriptura de permuta de finques atorgada per l’Ajuntament d’Igualada i la
Fundació Privada Hospital Comarcal d’Igualada davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Carlos Calatayud
Chollet, el dia 19 de juliol de 2017 sota el núm. 1.516 del seu protocol.
Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat: Finca 3.215 d’Igualada, al tom 2.482, llibre 675, foli 225,
inscripció 3a.
Destinació: Sistema d’equipaments
Drets reals constituïts al seu favor: Cap.
Drets reals que graven el bé: Cap.
Drets personals constituïts en relació a aquest: Cap.
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Data d'adquisició: Decret de data 29 de juny de 2017
Cost d'adquisició: 142.210 €
Valoració: 142.210 €
Referència cadastral: 5341401CG8054S0001TE
OBSERVACIONS:
1- 810
Nom de la finca: Terrenys illa antic Hospital (parcel·la C)
Naturalesa: Bé de domini públic
Situació: c/ Santa Joaquima de Vedruna, s/núm.
Delimitació: al nord-oest, en línia de 24,80 m amb la finca "A" de l’Ajuntament d’Igualada; al Sud, en línies de 9,32 m i
12,11 m, amb las finca "C”, destinada a sistema viari (eixamplament del carrer de Santa Joaquima de Vedruna),
respectivament; i a l'est, en línia de 26,98 m. amb el carrer de Santa Joaquina de Vedruna.
2
2
Superfície: 435,20 m , però segons recents medicions amida 311,49 m
Títol en virtut del qual s’atribueix el bé: Per escriptura de permuta de finques atorgada per l’Ajuntament d’Igualada i la
Fundació Privada Hospital Comarcal d’Igualada davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Carlos Calatayud
Chollet, el dia 19 de juliol de 2017 sota el núm. 1.516 del seu protocol.
Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat: Finca 2.291 d’Igualada, al tom 2.482, llibre 675, foli 99, inscripció
3a.
Destinació: Sistema d’equipaments.
Drets reals constituïts al seu favor: Cap.
Drets reals que graven el bé: Cap.
Drets personals constituïts en relació a aquest: Cap.
Data d'adquisició: Decret de data 29 de juny de 2017
Cost d'adquisició: 31.930 €
Valoració: 31.930 €
Referència cadastral: 5341401CG8054S0001TE
OBSERVACIONS:

Segon. Agrupar les parcel·les inscrites en els assentaments 1-9, 1-805, 1-806, 1-807, 1-808, 1-809 i 1-810
de l’Inventari municipal de béns, en una única parcel·la que es descriu a continuació i que s’inscriu en
l’assentament 1-811 de dit Inventari de la manera següent:
1- 811
Nom de la finca: Urbana. Antic Hospital d’Igualada.
Naturalesa: Bé de domini públic.
Situació: Illa delimitada pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers del Cardenal Vives, Sant Carles i de Santa
Joaquima de Vedruna.
Delimitació: al nord, en línia de 104,30 metres, amb el passeig de Mossèn Cinto Verdaguer; a l’est, en una
línia de 28,33 metres amb el carrer de Santa Joaquima de Vedruna, i en una linia trencada de 6,05 m. i 51,15
m. amb finca de l’Ajuntament d’Igualada destinada a habitatges tutelats per a gent gran, i 5,90 m. amb carrer
Sant Carles,a l’oest en línia de 82,30 metres, amb el carrrer del Cardenal Vives; i, al sud, en una línia
trencada, 34,40 metres i 9,43 metres, amb finca de l’Ajuntament d’Igualada destinada a habitatges tutelats per
a gent gran, i línia de 12,07 amb carrer de Santa Joaquima de Vedruna, i en una línia de 49,18 metres amb el
carrer Sant Carles.
2
Superfície: 6.607,43 m
Titol en virtut del qual s’atribueix el bé: Per agrupació en una única parcel·la de les parcel·les inscrites als
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assentaments 1-9, 1-805, 1-806, 1-807, 1-808, 1-809 i 1-810 de l’Inventari municipal de béns (registrals 19.940, 1-805
pendent d’inscripció, 26.708, 2.628, 2.629, 3.215 i 2.291 d’Igualada).
Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat: Pendent.
Destinació: sistema viari, sistema de parcs i jardins urbans i sistema d’equipaments.
Drets reals constituïts al seu favor: Cap.
Drets reals que graven el bé: Cap.
Drets personals constituïts en relació a aquest: Cap.
Data d’adquisició: Les finques agrupades es van adquirir en diversos moments històrics.
Cost d’adquisició: Les finques agrupades 1-806, 1-807, 1-808, 1-809 i 1-810 van tenir un cost d’adquisició total de
535.264 €.
OBSERVACIONS: Per acord plenari de data 22 de desembre de 2015, es va adscriure la part d’aquesta finca on hi
ha l’anomenat 4DHealth Innovation Simulation Center, al Consorci Sociosanitari d’Igualada, perquè el destini als fins
que consten en el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament d’Igualada i l’esmentat Consorci el dia 23 de
desembre de 2015.

En conseqüència, donar de baixa els assentaments 1-9, 1-805, 1-806, 1-807, 1-808, 1-809 i 1-810 de
l’Inventari municipal de béns.
Tercer. Dividir la finca inscrita en l’assentament 1-811 de l’Inventari municipal de bens, en cinc parcel·les
de la manera que s’indica a continuació:
1-190-2 (ampliació sistema viari c/ Cardenal Vives)
Situació: finca situada al c/ Cardenal Vives, entre el passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer de Sant Carles.
Delimitacions: Nord, on forma xamfrà, amb el passeig de Mossèn Cinto Verdaguer; est, amb finca de l’Ajuntament
d’Igualada destinada a sistema d’equipaments; oest, amb el carrer del Cardenal Vives; i, sud, on forma xamfrà, amb
el carrer de Sant Carles.
2
Superfície: 253,58 m
Naturalesa: bé de domini públic/ús públic.
Títol en virtut del qual s'atribueix a l'entitat el bé immoble: Per divisió de la parcel·la inscrita en l’assentament 1811 de l’Inventari municipal de béns.
Signatura d'inscripció en el Registre de la Propietat: pendent.
Destinació: Sistema viari.
Drets reals constituïts al seu favor: cap.
Drets reals que graven el bé: cap.
Drets personals constituïts en relació amb aquest: cap.

1-361-8 (ampliació sistema viari c/ Sant Carles)
Situació: finca situada al c/ Sant Carles, entre els carrers del Cardenal Vives i de Santa Joaquima de Vedruna
Delimitacions: Nord, amb finques de l’Ajuntament d’Igualada destinades a sistema d’equipaments, sistema de parcs
i jardins urbans i habitatges tutelats per a gent gran; est, on forma xamfrà amb el carrer de Santa Joaquima de
Vedruna; oest, on forma xamfrà, amb el carrer del Cardenal Vives; i, sud, amb el carrer de Sant Carles.
2
Superfície: 312,99 m
Naturalesa: bé de domini públic/ús públic.
Títol en virtut del qual s'atribueix a l'entitat el bé immoble: Per divisió de la parcel·la inscrita en l’assentament 1811 de l’Inventari municipal de béns.
Signatura d'inscripció en el Registre de la Propietat: pendent.
Destinació: Sistema viari.
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Drets reals constituïts al seu favor: cap.
Drets reals que graven el bé: cap.
Drets personals constituïts en relació amb aquest: cap.
1-394-4 (ampliació sistema viari c/ Santa Joaquima de Vedruna)
Situació: finca situada al c/ Santa Joaquima de Vedruna, entre el passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer de
Sant Carles.
Delimitacions: Nord, on forma xamfrà, amb el passeig de Mossèn Cinto Verdaguer; est, amb el carrer de Santa
Joaquima de Vedruna; oest, amb finques de l’Ajuntament d’Igualada destinades a sistema d’equipaments i habitatges
tutelats per a gent gran; i, sud, on forma xamfrà, amb el carrer de Sant Carles.
2
Superfície: 341,86 m
Naturalesa: bé de domini públic/ús públic.
Títol en virtut del qual s'atribueix a l'entitat el bé immoble: Per divisió de la parcel·la inscrita en l’assentament 1811 de l’Inventari municipal de béns.
Signatura d'inscripció en el Registre de la Propietat: pendent.
Destinació: Sistema viari.
Drets reals constituïts al seu favor: cap.
Drets reals que graven el bé: cap.
Drets personals constituïts en relació amb aquest: cap.
1- 812 (finca sistema parcs i jardins urbans)
Nom de la finca: Urbana. Zona verda antic hospital d’Igualada.
Naturalesa: Bé de domini públic
Situació: Illa delimitada pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers del Cardenal Vives, Sant Carles i de Santa
Joaquima de Vedruna.
Delimitació: al nord, en una línia de 12,39 metres amb finca de l’Ajuntament d’Igualada destinada a sistema
d’equipaments; a l’est, en una línia de 50,95 metres amb finca de l’Ajuntament d’Igualada destinada a
habitatges tutelats per a gent gran; a l’oest, en una línia de 50,95 metres amb finca de l’Ajuntament d’Igualada
destinada a sistema d’equipaments; i, al sud, en una línia de 12,33 metres amb el carrer de Sant Carles.
2
Superfície: 632,00 m
Titol en virtut del qual s’atribueix el bé: Per divisió de la parcel·la inscrita en l’assentament 1-811 de l’Inventari
municipal de béns.
Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat: Pendent.
Destinació: Sistema de parcs i jardins urbans.
Drets reals constituïts al seu favor: Cap.
Drets reals que graven el bé: Cap.
Drets personals constituïts en relació a aquest: Cap.
Referència cadastral: Pendent.
1-813 (finca destinada a sistema d’equipaments)
Nom de la finca: Urbana. Sense nom.
Naturalesa: Bé de domini públic
Situació: Illa delimitada pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers del Cardenal Vives, Sant Carles i de Santa
Joaquima de Vedruna.
Delimitació: al nord, en una línia de 39,00 metres amb finca de l’Ajuntament d’Igualada destinada a sistema
d’equipaments; a l’est, en una línia de 40,05 metres amb zona verda de propietat municipal; a l’oest, en una
línia de 40,02 metres amb el carrer del Cardenal Vives; i, al sud, en una línia de 39,00 metres amb el carrer de
Sant Carles.
2
Superfície: 1.560,00 m
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Titol en virtut del qual s’atribueix el bé: Per divisió de la parcel·la inscrita en l’assentament 1-811 de l’Inventari
municipal de béns.
Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat: Pendent.
Destinació: Sistema d’equipaments.
Drets reals constituïts al seu favor: Cap.
Drets reals que graven el bé: Cap.
Drets personals constituïts en relació a aquest: Cap.
Valoració: 206.000 €.
Referència cadastral: Pendent.

En conseqüència, desprès de les divisions realitzades la finca inscrita en l’assentament 1-811 de l’Inventari
municipal de béns resta amb la descripció següent:
1- 811 (finca destinada a sistema d’equipaments)
Nom de la finca: Urbana. Antic Hospital d’Igualada.
Naturalesa: Bé de domini públic
Situació: Illa delimitada pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers del Cardenal Vives, Sant Carles i de Santa
Joaquima de Vedruna.
Delimitació: al nord, en línia de 92,00 metres, amb el passeig de Mossèn Cinto Verdaguer; a l’est, en una
línia trencada, 28,44 metres amb el carrer de Santa Joaquima de Vedruna, 6,05 m. amb finca de l’Ajuntament
d’Igualada destinada a habitatges tutelats per a gent gran i en línia de 11,10 m. amb finca de l’Ajuntament
d’Igualada destinada a sistema d’espais lliures i jardins; a l’oest, en línia de 44,70 metres, amb el carrrer del
Cardenal Vives; i, al sud, en una línia trencada, 34,40 metres, amb finca de l’Ajuntament d’Igualada destinada
a habitatges tutelats per a gent gran, en línia de 21,78 amb finques de l’Ajuntament d’Igualada destinades a
habitatges tutelats per a gent gran i sistema d’espais lliures i jardins, i en línia de 39,00 ml amb finca de
l’Ajuntament d’Igualada destinada a sistema d’equipaments.
2
Superfície: 3.507,00 m
Descripció: Sobre aquesta finca hi ha construït un edifici destinat fins l’any 2007 a Hospital, abans antic convent dels
Caputxins i un edifici adossat a la paret est del mateix destinat al 4DHEALH Innovation Simulation Center.
Titol en virtut del qual s’atribueix el bé: Per d’agrupació de les finques inscrites en els assentaments 1-9, 1-805, 1806, 1-807, 1-808 i 1-809 de l’Inventari municipal de béns.
Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat: Pendent.
Destinació: Sistema d’equipaments.
Drets reals constituïts al seu favor: Cap.
Drets reals que graven el bé: Cap.
Drets personals constituïts en relació a aquest: Cap.
Valoració: 898.469 €.
Referència cadastral: Pendent
OBSERVACIONS: Per acord plenari de data 22 de desembre de 2015, es va adscriure una part d’aquest immoble, concretament la part on hi
ha l’anomenat 4DHealth Innovation Simulation Center, al Consorci Sociosanitari d’Igualada, perquè el destini als fins que consten en el conveni de
col·laboració subscrit entre l’Ajuntament d’Igualada i l’esmentat Consorci el dia 23 de desembre de 2015.

Quart. Sol·licitar a l’òrgan competent que atorgui llicència de parcel·lació per a la realització de les
divisions descrites.
Cinquè. Anotar aquests actes en l’Inventari Municipal de béns, així com en el Registre de la Propietat.
Alhora, notificar els presents acords a la Unitat Administrativa d’Immobles – Urbana i al Departament de
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Governació de la Generalitat de Catalunya.
Sisè. Facultar l’alcalde president per a la realització de les actuacions necessàries per a l’execució
d’aquest acord.

5.3 APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
ALCÀNTARA
Vist el PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA ALCÀNTARA, redactat
per l’arquitecta Gemma Vidal i Carner de BINARI ARQUITECTES SLP, 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%
TOTAL (IVA inclòs)

148.643,56 €
31.215,15 €
179.858,71 €

Vist que el projecte contempla les obres de re urbanització de la Plaça Alcàntara per tal d’actualitzar-la i
adequar-la a les necessitats veïnals actuals, tot i introduint criteris de sostenibilitat, seguretat, accessibilitat
i funcionalitat. Es tracta d’obres de reforma.
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
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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 BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
ALCÀNTARA, redactat per l’arquitecta Gemma Vidal i Carner de BINARI ARQUITECTES SLP, 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%
TOTAL (IVA inclòs)

148.643,56 €
31.215,15 €
179.858,71 €

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.seu-e.cat/web/igualada/).

6. INTERIOR
6.1 APROVACIÓ DE L’EQUIPARACIÓ SALARIAL DEL PERSONAL DOCENT DE L’ESCOLA D’ART
GASPAR CAMPS
Vist l'informe que presenta el Cap del Servei de Recursos Humans amb el vist i plau del regidor de Qualitat
Urbana i Interior, en relació al personal docent adscrit a l’Organisme Autònom d’Enseyaments Artístics
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amb destí a l’Escola d’Art Gaspar Camps, personal que es detalla en l’informe i en aquesta proposta, en
els quals s'informa que tant els requisits de titulació com, sobretot, les funcions tècniques que actualment
tenen assignades cada un d'ells s'assimilen a les funcions que desenvolupa el personal de l’Escola de
Música d’Igualada.
La retribució salarial del personal adscrit a l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps, ja sigui amb caràcter
indefinit, indefinit no fix de plantilla o bé amb caràcter temporal, es va establir amb la mateixa equiparació
salarial que al personal adscrit a l'Escola Municipal de Música. En el decurs dels anys tant l'adscripció del
personal de l'Escola d'Art com la retribució del personal adscrit a l'Escola de Música ha tingut diferents
modificacions que han desvirtuat la correlació que hi havia entre les retribucions del personal adscrit als
ensenyaments musicals i les retribucions del personal adscrit als ensenyaments artístics, dins el mateix
grup de titulació i categoria laboral.
La gestió de l'Escola d'Art, des del moment en què va passar a formar part de l'Ajuntament d'Igualada, va
estar gestionada directament per l'Ajuntament fins que, en el ple de 27 de setembre de 2005 es va optar
per modificar el sistema de gestió d'aquest centre incorporant els ensenyaments artístics en el marc de
l'Organisme Autònom Municipal d'Ensenyaments artístics d'Igualada que en el mateix ple ampliava els
seus objectius abastant tots els ensenyaments artístics de la ciutat gestionats per l'Ajuntament, entre ells el
de l'Escola d'Art Gaspar Camps. L'aprovació definitiva de la forma de Gestió de l'Escola d'Art, a partir
d'aquell moment, a través de l'organisme autònom, comportava la subrogació del seu personal amb els
drets i obligacions de l'Ajuntament en relació amb el servei d'Escola d'Art, un fet que es va produir en el
mes de gener de 2006 un cop l’aprovació inicial del canvi de gestió aprovada en el mes de setembre va
esdevenir definitiva.
Paral·lelament, amb efectes de 1 de juliol ed 2006, es va aprovar un nou conveni de relació laboral entre el
personal de l’Escola de Música i l'organisme autònom, desvinculant-lo del conveni de l'Ajuntament que
regia fins aleshores. L'acord implicava, entre altres aspectes, un increment salarial del 25,35% (art. 38.2)
per al personal docent de l’Escola de Música (professor Llicenciat, professor diplomat i Ajudant de
professor), a aplicar en els exercicis de 2006, 2007 i 2008. Aquest increment retributiu no es va ampliar,
però, al personal docent de l'Escola d'Art, que mantenia com a règim d'aplicació el conveni vigent a
l'Ajuntament d'Igualada.
Aquesta circumstància va originar, i continua originant, un desequilibri salarial entre els professors dels dos
centres, tot i que les funcions del professorat a l'Escola d'Art i a l'Escola de Música són anàlogues, així
com els requisits de titulació per formar-hi part. La diferència salarial, després dels diferents increments i
decrements aprovats per les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat i de la reducció salarial acordada
l’any 2012 amb el professorat de l’Escola de Música, s’ha situat en el 21,082%.
Atès que el RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels
Treballadors esgrimeix en el seu articulat la no diferenciació salarial entre el personal que desenvolupi les
mateixes funcions, com per exemple l'art. 15.6 en el qual s'estableix que “els treballadors amb contractes
temporals i de duració determinada tindran els mateixos drets que els treballadors amb contractes de
duració indefinida [...]”.
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Atès, alhora, que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, en el
seu article 18.Dos exposa que “durant l’any 2017, les retribucions del personal al servei del sector públic
no podran experimentar un increment global superior a l’1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de
2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecte a efectius de
personal com a l’antiguitat dels mateixos”, i que a aquest increment només s’hi pot afegir un 0,25% i un
0,2% o 0,3% en funció de determinades variables, però tanmateix, en l’art. 18.Set estableix
excepcionalitats en el sentit que “el disposat en l’articulat anterior ha d’entendre’s sense perjudici de les
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut
dels llocs de treball, per la variació del número d’efectius assignats a cada programa o pel grau de
consecució dels objectius fixats al mateix”.
Atès que el que es proposa és l’equiparació salarial del personal docent de l'Escola d'Art al mateix nivell
retributiu que el personal docent de l'Escola de Música amb la mateixa categoria laboral, ja sigui amb
contractes indefinits, indefinits no fixes de plantilla o de caràcter temporal.
Atès que aquesta modificació salarial no es pot entendre en si mateixa com un increment retributiu del
personal afectat, sinó que es tracta d‘una mesura excepcional i singular per assolir l’equiparació salarial
del personal de l'Escola d'Art d’acord amb el que estableix l’art. 18.Set de la LPGE i que, alhora, es fa
atenent a les funcions tècniques que efectivament desenvolupen i, per tant, en base al contingut propi del
lloc de treball d’acord també amb el que estableix l’art. 18.Set de la LPGE.
Atès que la comissió paritària de 30.11.2017, entesa com a Mesa negociadora del plantilla i Relació de
Llocs de Treball de l’Organisme Autònom d’ensenyaments Artístics per a 2018, va acordar l’equiparació
salarial d’aquest personal en els exercicis pressupostaris de 2018, 2019 i 2020 i que en la comissió
paritària de 6.07.2018, entesa com a Mesa Negociadora de la plantilla i relació de Llocs de treball per a
2019 es va acordar que aquest increment seria del 30% de la diferència en el primer exercici, del 35% de
la diferència en el segon exercici, i el restant 35% de la diferència en el darrer exercici pressupostari
pactat, a aplicar amb efectes de 1 de setembre de cada un dels anys assenyalats.
Atès doncs, que la proposta d’equiparació salarial s’entén que dóna compliment al que estableix el RDL
2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors en relació als
drets del treballadors a un tracte igualitari també en les retribucions per les mateixes funcions i que
respecta l’art. 18.Dos ja que el supòsit s’ha d’entendre en el marc de les excepcionalitats que marca l’art.
18.Set de la LPGE en relació als increments retributius del personal al servei del sector.
Es proposa l’equiparació salarial del personal del personal docent de l'Escola d'Art en els mateixos termes
que el personal de l'Escola de Música fins assolir el 100% de la diferència retributiva d’acord amb els
valors salarials exposats en la següent taula:
Categoria
Professor Llicenciat
Mestre Taller

Escola de Música
2.104,18€

Escola d’Art
1737,82€
1614,45€

Diferència
366,36€
340,36€

1737,82€
1513,33€

216,99€
319,04€

1.954,81€
Professor Diplomat
Ajudant Professor

1832,37€
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Aquesta equiparació salarial es proposa amb l’estructura, els efectes i els terminis següents (amb jornada
completa):
Categoria
Professor
Llicenciat
Mestre
Taller
Ajudant
Professor
Professor
Diplomat

Estructura
Sou Base
Plus complementari
Sou Base
Plus Complementari
Sou Base
Plus complementari
Sou Base
Plus complementari

01/09/2018
1.125,41€
722,32€
721,61€
994,95€
721,61€
887,43€
955,14€
847,78€

01/09/2019
1.125,41€
850,40€
721,61€
1114,08€
721,61€
999,1€
955,14€
923,73€

01/09/2020
1.125,41€
978,77€
721,61€
1.233,20
721,61€
1110,76€
955,14€
999,67€

Aquestes quantitats es veuran incrementades d’acord amb el que determini la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat en relació a la retribució del personal al servei de l’Administració pública en cada un
dels exercicis. Per al personal amb contracte posterior a l’acord la retribució serà la vigent en cada
moment.
El personal afectat actualment per aquesta proposta és el següent:
Nom
Raquel Camacho Garcia
Jordi Enrich i Jorba
Glòria Escala i Romeu
M. Goretti Bartrolí Piqué
Judit Gracia ...
David Obiols Alonso
Raquel Soteras
Esther Comenge
Arian Morera
Elisabet Vinyals

Categoria/funcions
Professor/a Llicenciat
Professor/a Llicenciat
Professor/a Llicenciat
Professor/a Llicenciat
Professor/a Llicenciat
Mestre Taller
Mestra Taller
Professor/a Llicenciat
Ajudant Professor/a
Professor/a Diplomat

Vist que l'interventor informa favorablement sobre la consignació.
Atès que l’art. 54 h) del Decret 214/90 del RPSEL, de 30 de juliol, estableix que correspon al Ple de la
corporació, fixar l’aplicació i la quantitat de les retribucions del personal laboral i que de conformitat amb el
que disposa l’art. 22.2.i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la
competència per a l’aprovació de les retribucions de caràcter fix i periòdic correspon al Ple, s’hi proposa
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar l’equiparació salarial del personal del personal docent de l'Escola d'Art en els mateixos
termes que el personal de l'Escola de Música fins assolir el 100% de la diferència retributiva en els
exercicis pressupostaris de 2018, 2019 i 2020, amb l’estructura, els efectes i terminis que es detallen, per a
la retribució a jornada completa, en la taula següent:
Categoria
Professor

Estructura
Sou Base

01/09/2018
1.125,41€

01/09/2019
1.125,41€

01/09/2020
1.125,41€
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Llicenciat
Mestre
Taller
Ajudant
Professor
Professor
Diplomat

Plus complementari
Sou Base
Plus Complementari
Sou Base
Plus complementari
Sou Base
Plus complementari

722,32€
721,61€
994,95€
721,61€
887,43€
955,14€
847,78€

850,40€
721,61€
1114,08€
721,61€
999,1€
955,14€
923,73€

978,77€
721,61€
1.233,20
721,61€
1110,76€
955,14€
999,67€

Aquestes quantitats es veuran incrementades d’acord amb el que determini la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat en relació a la retribució del personal al servei de l’Administració pública en cada un
dels exercicis. Per al personal amb contracte posterior a l’acord la retribució serà la vigent en cada
moment.
El personal afectat actualment per aquesta proposta és el següent:
Nom
Raquel Camacho Garcia
Jordi Enrich i Jorba
Glòria Escala i Romeu
M. Goretti Bartrolí Piqué
Judit Gracia Mont
David Obiols Alonso
Raquel Soteras Morera
Esther Comenge Secanell
Arian Morera Velàzquez
Elisabet Vinyals Ariño

Categoria/funcions
Professor/a Llicenciat
Professor/a Llicenciat
Professor/a Llicenciat
Professor/a Llicenciat
Professor/a Llicenciat
Mestre Taller
Mestra Taller
Professor/a Llicenciat
Ajudant Professor/a
Professor/a Diplomat

SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a les partides corresponents.
TERCER.- Notificar-ho a les parts interessades als efectes corresponents.

7. ENSENYAMENT
7.1 APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LES FAMÍLIES
USUÀRIES DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PEL
CURS 2018/2019. CONVOCATÒRIA
Vista la conveniència de donar suport a les famílies d’Igualada que tenen uns ingressos limitats perquè
puguin fer ús del servei de menjador dels centres de les escoles d’infantil i primària a la compra de llibres i
material escolar, atès l’esforç econòmic que suposa;
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
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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 84.150 EUROS,
dels quals 25.245 euros corresponen a l’any 2018, amb càrrec a la partida 20002-32601-48100 i 58.905 €
corresponen a l’any 2019, amb càrrec a la partida 20002-32601-48100;
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 del servei de
menjador de les escoles d’educació infantil i primària pel curs 2018/2019, que figuren en annex a aquest
acord.
Segon.- Aprovar la seva convocatòria, el termini de la qual serà del 3 al 21 de setembre de 2018. Per
decret de la regidoria delegada es podrà prorrogar el termini en el cas que el Consell Comarcal de l’Anoia
no hagi resolt l’atorgament de les beques menjador abans del dia 12 de setembre.
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.

8. INFÀNCIA I JOVENTUT
8.1 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA
D'IGUALADA 2018-2022
Vista la conveniència de tenir un Pla local d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament d’Igualada (PLIA) com
a estratègia de definició de les polítiques d’infància i adolescència local;
Vist que la proposta de Pla Local d'Infància, Adolescència d’Igualada parteix de l’anàlisi sociodemogràfic i
dels recursos existents al municipi així com de les propostes recollides durant els tallers participatius
celebrats en el marc del procés de diagnòstic, i en la identificació dels eixos estratègics, objectius i accions
que el composen i és el fruit del treball realitzat pel Grup Motor constituït per a la elaboració d’aquest
projecte;
Atès que la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la Infància i l’Adolescència impulsa les administracions
a garantir l’atenció i la protecció de l’infant i l’adolescent, en àmbits i amb accions diverses;
Atesa la Convenció dels Drets dels Infants d’Unicef, i en especial l’art. 12 que estableix que els Estats
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Membres han d’assegurar a l’infant la capacitat de formar un judici propi, el dret a manifestar la seva opinió
en tots els afers que l’afectin. Per tant, l’infant ha de tenir l’oportunitat de ser escoltat en plena llibertat
d’expressió;
Vist que el Ple municipal, en data 24 de gener de 2017, va aprovar la creació del Consell dels Infants
d’Igualada i el seu Reglament regulador, com a nou canal de participació de caràcter consultiu;
Atès que l’Ajuntament d’Igualada ha presentat els tràmits per a l’obtenció de segell de reconeixement
d’Igualada com a ciutat amiga de la Infància,liderat per UNICEF com a objectiu general promoure
l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (ONU, 1989) que el nostre país n’és signatari, en
l’àmbit del Governs Locals;
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, és competència de l’Alcaldia la resolució de l’expedient considerant-se, no obstant, més adient
la seva resolució pel Ple de l’ Ajuntament en els termes que es dedueixen de les SSTS de 21.09.93 i
23.11.99;
Es proposa el Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Pla local d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament d’Igualada 2018-2022.(PLIA 20182022)
Segon.- Notificar aquest acord a les parts interessades.

9. HISENDA
9.1 MODIFICACIO DE CREDIT 2-2018
Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit 2/2018 corresponent al pressupost de l’Ajuntament per a
l’exercici de 2018, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2018 de determinades partides i conceptes del
pressupost del 2018, finançat per baixes de determinades partides del pressupost de despeses i per nous
ingressos
Entitat: Ajuntament d’Igualada
NECESSITATS
Crèdit extraordinari

Capítol 6

Despeses d’inversió

130.200,00 €
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40.200,00 €

Total crèdit extraordinari

Suplement de crèdit
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 6

Despesa de personal
Despeses corrents
Despeses d’inversió

85.000,00 €
70.000,00 €
643.600,79 €

Total suplement de crèdit

798.600,79 €

Total necessitats

838.800,79 €
RECURSOS

Baixes de partides del pressupost de despeses
Capítol 1
Cpaítol 3
Capítol 6
Capítol 7

Despeses de personal
Despeses financeres
Despeses d’inversió
Transferències de capital

125.000,00 €
30.000,00 €
200.000,00 €
220.000,00 €

Total baixes partides de despesa

575.000,00 €

Nous ingressos
Capítol 3

Taxes, p. i altres ingressos

263.800,79 €

Total nous ingressos

263.800,79 €

TOTAL RECURSOS

838.800,79 €

Segon.- Aprovar el pla d’inversions i 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.
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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
Cinquè.- 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.

9.2 APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCO SANTANDER, SA
Vist que per tal d'atendre necessitats transitòries de tresoreria produïdes per raó del diferent ritme de
realització dels cobraments i els pagaments de la Corporació, es necessari contractar una nova operació
de tresoreria per a l'exercici 2018;
Vist que, per tal de contractar l’esmentada operació de tresoreria i amb la finalitat de poder optimitzar els
fons municipals, en relació a les operacions de transferències, nòmines i impostos, es va sol·licitar a Banco
Santander, SA que presentes la seva oferta de condicions;
Vist que Banco Santander, SA ha presentat oferta amb les condicions econòmiques que es detallen
seguidament:









Import: 2.000.000,00 €
Interès: fix al 0,10 %, amb liquidacions trimestrals
Comissió d’obertura: 0,00%
Comissió d’estudi: exempt
Comissió d’administració: exempt
Comissió de no disponibilitat 0,025%, trimestral
Resta de comissions: exempt
Intervingut per la secretària de l’Ajuntament

Vist que l’esmentada oferta s’ajusta als criteris del principi de prudència financera establerts per la
resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política financera;
Vist que segons l’art. 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 /
UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, aquesta operació queda exclosa de l’àmbit de l’esmentada
Llei;
Vist que hi ha informe favorable d'intervenció, de conformitat amb el que disposa l'article 52. 2 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;
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Vist que l'art. 52.2 del mateix Reial Decret Legislatiu esmentat en el punt anterior i l’art. 52.2 m) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, disposen que si l’import acumulat de les operacions de tresoreria supera el 15% dels ingressos
liquidats per operacions corrents de l’últim exercici liquidat, la competència per concertar operacions de
tresoreria correspon al Ple;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Adjudicar la contractació de una operació de tresoreria a BANCO SANTANDER, SA, per un
import de DOS MILIONS D’EUROS (2.000.000,00 €), amb un tipus d’interès fix al 0,10%, amb liquidacions
trimestrals i una comissió de no disponibilitat de 0,025 %, trimestral i comissió d’obertura, estudi i resta de
comissions exempt i intervingut pel secretari de l’Ajuntament, fent constar que el conjunt de les
operacions de tresoreria que l’Ajuntament ha contractat no supera el 30% dels ingressos liquidats per
operacions corrents en l’últim exercici liquidat.
Segon.- Afectar com a garantia d'aquesta operació l'import corresponent als impostos i taxes municipals
fins a les quantitats contractades i establir que el crèdit atorgat es retornarà transcorregut un any des de la
seva concessió, amb càrrec a la consignació prevista per fer front als interessos corresponents.
Tercer.- Autoritzar a l'alcalde, Sr. Marc Castells i Berzosa, per a la signatura de la pòlissa de crèdit i de tots
aquells documents necessaris per a la formalització de la mateixa.
Quart.- Autoritzar a l'alcalde, Sr. Marc Castells i Berzosa, a l'interventor accidental Sr. Jordi Tormo i Ederra
i a la Tresorera, Sra. Isabel Marmi i Roca, perquè mitjançant la firma conjunta puguin disposar, en una o
més vegades, del compte de crèdit concedit.
9.3 APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017
Vist l'expedient del Compte General de la Corporació per a l'exercici 2017
Atès que ha estat informat favorablement per la Comissió especial de Comptes
Atès que durant el període d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions.
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici de 2017 d'aquesta Corporació i dels ens locals
dependents de l'Ajuntament següents:
Organismes autònoms.
- Organisme Autònom Municipal d'Ensenyaments Artístics d'Igualada
Societats mercantils municipals
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- Promotora Igualadina Municipal d'Habitatge, SL
- Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments. SL- Terrenys av. Catalunya d'Igualada,SA
Entitat pública empresarial
- Entitat Pública Empresarial Igualada en Acció
Consorcis adscrits
- Consorci Sociosanitari d'Igualada
- Consorci per la gestió de l'aeròdrom General Vies d'Igualada Òdena
- Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació d'Igualada
10. ORGANISMES EXTERNS
10.1 AVALAR EL CONTRACTE DE PRESTEC CONCEDIT PER L' INSTITUT CATALÀ DE FINANCES A
FAVOR DEL CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA D’UN IMPORT DE 1.100.000 €
Atès que l’ INSTITUT CATALÀ DE FINANCES ha fet una oferta per formalitzar una operació de préstec
per un import d’ UN MILIÓ CENT MIL EUROS (1.100.000 €) en condicions de compliment del principi de
prudència financera, amb la finalitat de finançar inversions promogudes pel Consorci Sociosanitari
d’Igualada
Atès que l’ INSTITUT CATALÀ DE FINANCES demana la garantia de la prestació d’aval per part de
l’Ajuntament d’Igualada.
Atès que l’Ajuntament considera convenient la formalització d’aquesta operació de préstec i la prestació de
la garantia demanada.
De conformitat a l’article 52.2.m) 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 la competència correspon al Ple municipal.
L’ import de l’operació no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, per la qual cosa es
requereix la majoria simple prevista a l’article 114 i) 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
Considerant que les condicions de l’oferta presentada per l’ INSTITUT CATALÀ DE FINANCES es
consideren favorables als interessos municipals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Avalar el contracte de préstec concedit per l’ INSTITUT CATALÀ DE FINANCES a favor del
Consorci Sociosanitari d’Igualada d’un import d’ UN MILIÓ CENT MIL EUROS (1.100.000 €) amb les
condicions següents:
Tipus d’interès: Euribor 3 mesos +1,011%
Termini de carència: 2 anys
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Termini d’amortització: 15 anys
Segon.- Comunicar aquest acord Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
10.2 AVALAR EL CONTRACTE DE PRÉSTEC CONCEDIT PER CAIXABANK,SA A FAVOR DEL
CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA D’UN IMPORT DE 1.100.000 €.

Atès que CAIXABANK,SA ha fet una oferta per formalitzar una operació de préstec per un import d’ UN
MILIÓ CENT MIL EUROS (1.100.000 €) en condicions de compliment del principi de prudència financera,
amb la finalitat de finançar inversions promogudes pel Consorci Sociosanitari d’Igualada
Atès que CAIXABANK,SA demana la garantia de la prestació d’aval per part de l’Ajuntament d’Igualada.
Atès que l’Ajuntament considera convenient la formalització d’aquesta operació de préstec i la prestació de
la garantia demanada.
De conformitat a l’article 52.2.m) 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 la competència correspon al Ple municipal.
L’ import de l’operació no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, per la qual cosa es
requereix la majoria simple prevista a l’article 114 i) 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
Considerant que les condicions de l’oferta presentada per CAIXABANK,S.A. es consideren favorables als
interessos municipals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Avalar el contracte de préstec concedit per CAIXABANK,SA a favor del Consorci Sociosanitari
d’Igualada d’un import de UN MILIÓ CENT MIL EUROS (1.100.000 €) amb les condicions següents:
Tipus d’interès: Euribor 3 mesos +1,011%
Termini de carència: 2 anys
Termini d’amortització: 15 anys
Segon.- Comunicar aquest acord Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
10.3 AVALAR LA NOVACIO DEL PRÉSTEC NUM.9620.315.031528740 DE CAIXABANK,SA A FAVOR
DEL CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA
Atès que CAIXABANK,SA ha fet una oferta per a la novació del préstec núm. 9620.315.031528740
concedit al Consorsi Sociosanitari d’Igualada i formalitzat en data 12 de desembre de 2016 per import de
1.000.000€ , en el sentit d’allargar el termini d’amortització fins al 01.01.2027 mantenint la resta de
condicions econòmiques i el nominal pendent
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Atès que CAIXABANK,SA demana la garantia de la prestació d’aval per part de l’Ajuntament d’Igualada.
Atès que l’Ajuntament considera convenient la formalització d’aquesta novació de l’operació de préstec i la
prestació de la garantia demanada.
De conformitat a l’article 52.2.m) 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 la competència correspon al Ple municipal.
L’ import de l’operació no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, per la qual cosa es
requereix la majoria simple prevista a l’article 114 i) 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
Considerant que les condicions de l’oferta presentada per CAIXABANK,SA es consideren favorables als
interessos municipals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Avalar la novació del contracte de préstec núm. 9620.315.031528740 concedit per
CAIXABANK,SA a favor del Consorci Sociosanitari, establint un nou venciment de l’operació a 01.01.2027,
i mantenint la resta de condicions econòmiques i nominal pendent.
Segon.- Comunicar aquest acord Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
9.4 APROVAR LA DISSOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONSORCI ESCOLA TÈCNICA D’IGUALADA (CETI),
MITJANÇANT CESSIÓ GLOBAL D’ACTIUS I PASSIUS A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA, AMB EFECTES
1 DE SETEMBRE DE 2018
En data 20 d’abril de 1999, el Ple de l’Ajuntament d'Igualada va aprovar el Protocol pel qual s’acordava la
constitució del Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI), format per la Generalitat de Catalunya, la
Universitat Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament d'Igualada per assumir la titularitat i la gestió de l’Escola
Universitària d’enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada; protocol que se signà en data 16 de juliol de 1999.
Més endavant, l’Ajuntament d’Igualada, en la sessió plenària duta a terme del dia 19 de desembre de
2000, va acordar la incorporació a aquest Consorci i l’aprovació dels seus estatus. Finalment, el Govern de
la Generalitat de Catalunya, per acord de data 15 de maig de 2001, va aprovar la constitució del Consorci
Escola Tècnica d’Igualada (CETI) i els seus estatuts, la qual cosa va publicar-se en el DOGC núm. 3417 de 26
de juny de 2001.
Recentment, el Consell de Govern del Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI), en sessió celebrada el
12 de juliol de 2018, ha aprovat el projecte de dissolució i extinció del Consorci Escola Tècnica d’Igualada
(CETI), mitjançant cessió global dels seus actius i passius a la Universitat de Lleida, amb efectes 1 de
setembre de 2018, de forma condicionada a la seva ratificació per part de les entitats consorciades, a la
seva acceptació per part de la Universitat de Lleida i a que durant el tràmit d’informació pública del projecte
no hi hagi aspectes substancials d’objecció que en paralitzin la seva aplicació.
Atès l’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
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serveis dels ens locals de Catalunya, el consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els
estatuts, per alguna de les següents: compliment de la finalitat del consorci; mutu acord dels ens consorciats;
impossibilitat de continuar-ne el funcionament; separació d’algun dels membres si amb això el consorci
esdevé inoperant; incompliment de l’objecte; i, transformació del consorci en un altre ens.
L’acord de dissolució l’ha d’adoptar l’òrgan superior de govern del consorci, per la majoria que estableixin els
estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres. L’esmentat acord ha de determinar
la forma en què s’hagi de procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió de les obres i
instal·lacions existents a les administracions consorciades. Atès l’article 34 dels estatuts del CETI, l’acord de
dissolució
Atès l’article 33 dels estatuts del CETI, el Consorci es dissoldrà per la simple voluntat del Consell de Govern,
amb l’acord per unanimitat del nombre legal dels seus membres i l’acord previ de les entitats consorciades o
per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius i finalitats.
Atès l’article 34 dels estatuts, l’acord de dissolució preveurà la forma de procedir a la liquidació dels béns i
drets que pertanyin al Consorci, la destinació dels recursos humans, propis o adscrits, béns i drets de
cadascuna de les entitats consorciades que hagin estat aportats al Consorci per qualsevol títol, l’assumpció de
les obligacions reconegudes i l’atribució de la titularitat dels serveis.
Atès que la competència correspon al Ple, de conformitat amb l’article 319.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, segons el qual
l’acord dels ens locals per dissoldre els consorcis s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta
de membres de la corporació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Donar-se per assabentats de l’acord del Consell de Govern del Consorci Escola Tècnica
d’Igualada (CETI), de data 12 de juliol de 2018, relatiu a la l’acord de dissolució i extinció d’aquet consorci
mitjançant cessió global dels seus actius i passius a la Universitat de Lleida, amb efectes d’1 de setembre de
2018;i, d’aprovació del projecte de dissolució i extinció.
Segon. Aprovar la dissolució i l’extinció del Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI), mitjançant cessió
global dels seus actius i passius a la Universitat de Lleida, amb efectes a 1 de setembre de 2018.
Tercer. Ratificar el Projecte de dissolució i extinció del Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI),
mitjançant cessió global dels seus actius i passius a la Universitat de Lleida, amb efectes a 1 de setembre
de 2018.
Quart. Notificar aquest acord a les parts interessades.
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