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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
PRESIDENT:

A Igualada, el 20 de setembre de
2016 essent les 20:07 hores i sota la
presidència del Sr. Marc Castells i
Sr. Marc Castells i Berzosa, Alcalde de Berzosa, es reuneixen en el Saló de
l’Ajuntament
Plens de l’Ajuntament d’Igualada els
Regidors que al marge s’exposen en
primera convocatòria, a fi de procedir
REGIDORS ASSISTENTS:
a celebrar sessió ordinària de
l’Ajuntament assistits per mi, el
MARIA ÀNGELS CHACÓN I FEIXAS
secretari, que dóna fe de l’acte.
(Convergència i Unió)
CARME RIERA I MINGUET
(Convergència i Unió)
JORDI PONT I GASSÓ
(Convergència i Unió)
FERMÍ CAPDEVILA I NAVARRO
(Convergència i Unió)

La
sessió
es
celebra
prèvia
convocatòria a l’efecte, efectuada amb
l’antelació reglamentària, donant-ne
publicitat
mitjançant fixació d’un
exemplar de la convocatòria i ordre
del dia en el tauler d’edictes d’aquesta
Casa Consistorial.

ROSA MARIA PLASSA I SOLER
(Convergència i Unió)
MONTSERRAT DUCH I SOLE
(Convergència i Unió)
JORDI BATALLA I PREIXENS
(Convergència i Unió)
PERE CAMPS I OVIEDO
(Convergència i Unió)
MARIBEL CUADRAS I NIETO
(Convergència i Unió)
PATRÍCIA ILLA I BORGE
(Convergència i Unió) (fins al punt 7.1)
JOSEP MARIA PALAU I ARNAU
(Esquerra Republicana de Catalunya)
CAROLINA TELECHEA I LOZANO
(Esquerra Republicana de Catalunya)
ENRIC CONILL I TORT
(Esquerra Republicana de Catalunya)
JORDI RIBA I COLOM
(Socialistes d’Igualada)
XAVIER FIGUERES I CASANOVAS
(Socialistes d’Igualada) (s’incorpora al punt 4.1)

Una vegada comprovat que hi ha el
quòrum necessari, l’alcalde declara
oberta i pública la sessió, i es
procedeix a conèixer els següents
assumptes inclosos a l’Ordre del Dia,
la qual dació de compte, deliberació i
acord adoptat s’expressen i constaten
a continuació.
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IRENE GIL I TORROGLOSA
(Socialistes d’Igualada)
ALBERT MATEU I MARTÍNEZ
(Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
EVA PEDRAZA I AGUILERA
(Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
RUBEN DARIO CASTAÑÉ I CARMONA
(Decidim Igualada)
JOAN AGRAMUNT I SEUBA
(Partit Popular de Catalunya)
Secretari:
Sr. SEBASTIÀ MEMBRADO GARCÍA
Interventor acctal:
Sr. JORDI TORMO I EDERRA (fins al punt 6.2)

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 26.07.2016.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

DESPATX D’OFICI

3. Decrets per donar compte
3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE 21.07.2016 DE DEIXAR SENSE
EFECTES LES DELEGACIONS D’ALCALDIA FETES TEMPORALMENT AL
REGIDOR DE QUALITAT URBANA, JORDI PONT I GASSÓ, DE LA
REGIDORA D’ENSENYAMENT I JOVENTUT I DE NOMENAMENT DE LA
SRA. PATRÍCIA ILLA I BORGE COM A REGIDORA D’ENSENYAMENT I
JOVENTUT MITJANÇANT DECRET DE 6.06.2016
3.2 CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE LES OBRES D’ENDERROC DE LES
EDIFICACIONS DE L’IMMOBLE DEL CARRER DE SANT AGUSTÍ NÚM 59
D’IGUALADA (EXP. 55/2016)
3.3 CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DEL SERVEI DE PROJECTE,
ASSUMEIX DE DIRECCIÓ I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Ple Ordinari 20/09/2016
Pàg-3

DELS TREBALLS D’ENDERROC DE L’IMMOBLE DEL CARRER DE SANT
AGUSTÍ NÚM 59 D’IGUALADA (EXP. 56/2016)

PART RESOLUTIVA

4. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, CONEIXEMENT I INTERIOR

4.1 DEIXAR SENSE EFECTE ELS ACORDS DE CONCESSIÓ DE
DISTINCIONS A ENTITATS I COL·LECTIUS VINCULATS AL RÈGIM
FRANQUISTA
4.2 ATORGAR A L’ENTITAT TIC ANOIA UN AJUT PER A LA PROMOCIÓ DEL
SECTOR TIC

5. QUALITAT URBANA
5.1 APROVACIÓ DEL PROJECTE I EL PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES I
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES
QUE
REGULEN
LA
CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA D’UN TERRENY DEMANIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ
D’UNA GALERIA SUBTERRÀNIA PER AL PAS DE PERSONES ENTRE
L’IMMOBLE A CONSTRUIR EN EL SOLAR ASSENYALAT AMB ELS NÚM. 9092-94 DEL CARRER DE L’AURORA I L’APARCAMENT PÚBLIC DE CAL FONT,
D’IGUALADA
5.2 RECUPERACIÓ D'OFICI DE LA POSSESSIÓ D'UNA PART DEL DOMINI
PÚBLIC SOTA LA NAU DE LA BRIGADA, A TOCAR DE LA RIERA D’ÒDENA

6.- HISENDA
6.1 APROVACIÓ D’UN CONTRACTE DE PRÉSTEC AMB BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
6.2 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2016

PART NO RESOLUTIVA
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7. PROPOSTES
7.1 SUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORES

8.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 26.07.2016
Per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors que de dret composen la
Corporació és aprovada l’acta del Ple Ordinari de data 26 de juliol de 2016,
còpia de la qual ha estat enviada a tots els membres juntament amb la
convocatòria.

2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
No n’hi ha

DESPATX D’OFICI
3. DECRETS PER DONAR COMPTE

3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE 21.07.2016 DE DEIXAR SENSE
EFECTES LES DELEGACIONS D’ALCALDIA FETES TEMPORALMENT AL
REGIDOR DE QUALITAT URBANA, JORDI PONT I GASSÓ, DE LA
REGIDORA D’ENSENYAMENT I JOVENTUT I DE NOMENAMENT DE LA
SRA. PATRÍCIA ILLA I BORGE COM A REGIDORA D’ENSENYAMENT I
JOVENTUT MITJANÇANT DECRET DE 6.06.2016
Es dóna compte del Decret següent:
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“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015 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 va considerar necessari , 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, 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 d’1 de juliol de 2015
modificat Decrets de dates 13 d’octubre de 2015, 12 de gener de 2016, 26 de
febrer de 2016 i 7 d’abril de 2016, 6 de juny de 2016 i 14 de juliol de 2016
Atès que aquesta Alcaldia mitjançant decret de 6 de juny de 2016 va
considerar adient delegar en la Regidoria de Qualitat Urbana la competència
relativa a la Regidoria d’Ensenyament i Joventut atès que la Sra. Patrícia Illa i
Borge no podia desenvolupar temporalment la seva tasca.
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, en la nova redacció actual, 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.
Atès que 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, les delegacions tindran
caràcter indefinit, llevat que les mateixes es disposi una altra cosa.
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent,
RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte les delegacions d’aquesta Alcaldia fetes al Regidor
de Qualitat Urbana Sr. Jordi Pont i Gassó de la Regidoria d’Ensenyament i
Joventut, mitjançant Decret de 6 de juny de 2016 en substitució de la Regidora
Sra. Patricia Illa i Borge.
Segon. Nomenar a la Regidora Sra. Patricia Illa i Borge com a Regidora
d’Ensenyament i Joventut en les facultats relatives a les matèries delegades
pel Decret d’1 de juliol de 2015 modificat pel Decret de data 13 d’octubre de
2015 i 14 de juliol de 2016.
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 i l’article 57.3 de la Llei
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30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquest decret tindrà efecte
des del dia 1 d’agost de 2016, i serà de caràcter indefinit sense perjudici de la
potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
Quart. Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, tot manifestant-los que
s’entendrà que accepten la modificació si dins del termini de tres dies hàbils
següents no manifesten res en contra.
Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que es
dugui a terme, i publicar el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província,en compliment del que disposa l’article 44.2 del Text legal abans
esmentat.
Sisè.- Romandrà vigent el Decret d’1 de juliol de 2015 modificat pels Decrets
de 13 d’octubre de 2015, 12 de gener de 2016, 26 de febrer de 2016 i 7 d’abril
de 2016 en tot allò que no ha estat objecte d’aquesta modificació.”

INTERVENCIONS

No n’hi ha.

Els membres assistents es donen per assabentats del decret.

3.2 CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE LES OBRES D’ENDERROC DE
LES EDIFICACIONS DE L’IMMOBLE DEL CARRER DE SANT AGUSTÍ NÚM
59 D’IGUALADA (EXP. 55/2016)
Es dóna compte del Decret següent:

“Vist que en data 25 d’agost de 2016, el regidor delegat de Qualitat Urbana va
dictar decret pel qual es declarava la ruïna imminent de les dues edificacions
de les que consta l’immoble del núm. 59 del carrer de Sant Agustí, d’igualada,
propietat de la societat Terdy Plus, SL i s’ordenava l’enderroc immediat de les
dues edificacions amb la presència, permanència i assumeix d’un tècnic
qualificat i que l’enderroc es dugui a terme per una empresa espeicalitzada en
la matèria; a la vegada es feren diverses disposicions per raons de seguretat
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en relació als edificis veïns i, finalment, s’assenyalavaa que totes les despeses i
indemnitzacions derivades de l’enderroc i de l’adopció de les mesures de
protecció corresponents seran per compte i a càrrec de la propietat de
l’immoble declarat en ruïna imminent;
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal, Sr. Carles Crespo Veigas, de data 26
d’agost de 2016, en relació a la necessitat contractació per la via d’emergència
dels mitjans per dur a terme l’enderroc de l’immoble situat al carrer de Sant
Agustí núm. 59 d’Igualada, amb el tenor literal següent:
“Que formula l’arquitecte municipal, Carles Crespo Veigas, en relació a la
contractació per la via d’emergència del mitjans per dur a terme l’enderroc de
l’immoble situat al carrer de Sant Agustí núm. 59 d’Igualada.
Aquest edifici va ser objecte en data 25 d’agost de 2016 d’un informe de
RUÏNA IMMINENT de les dues edificacions de les que consta l’immoble i es va
ordenar procedir al seu enderroc immediat previ a la contractació per urgència
d’un tècnic competent en la matèria i d’una empresa constructora
especialitzada en els treballs de que es tracta.
En aquell mateix informe es feia referència que els tècnics de l’Ajuntament
d’Igualada s’havien posat en contacte amb una empresa especialitzada en
enderrocs, B BIOSCA, per veure les possibilitats tècniques i les mesures a
prendre en el procés d’enderroc, així com una primera estimació del cost
aproximat que pot tenir l’operació.
Per un altre banda el tècnic que subscriu es va posar en contacte amb un
arquitecte tècnic que pogués assumir la direcció de l’obra dels treballs
d’enderroc. Es va contactar amb el senyor Pere Vilarrubias, arquitecte tècnic,
que te disponibilitat per e fer el treball de responsable tècnic de l’enderroc i te
una amplia experiència en la intervenció d’edificis en el nucli històric de la ciutat
d’Igualada i coneix les solucions constructives habituals en aquest tipus
d’edificacions. S’ha de tenir en compte que també és important aquesta
experiència atès que no es poden comprovar a priori les solucions
constructives existents atès l’estat de ruïna imminent de l’immoble.
Per tot això en aquest informe es proposa la contractació per la via
d’emergència dels següents serveis i obres:
1. Contractació del senyor Pere Vilarrubias Ollé, arquitecte tècnic amb
el número de col·legiat 5696, pel servei d’ PROJECTE, ASSUMEIX DE
DIRECCIÓ i LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DELS
TREBALLS D’ENDERROC DE L’IMMOBLE DEL CARRER DE SANT
AGUSTÍ NÚM 59 que és objecte d’un Decret de data 25 d’agost de 2016
en el que es declara la ruïna imminent i s’ordena l’enderroc immediat de
l’immoble.
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S’adjunta la documentació relativa al Projecte i els fulls d’’Assumeix de
Direcció de l’Enderroc i la Coordinació de Seguretat i Salut visada pel Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Catalunya.
2. Contractació de l’empresa constructora B.BIOSCA per la realització
dels TREBALLS D’ENDERROC DE L’IMMOBLE DEL CARRER DE
SANT AGUSTÍ NÚM 59 que és objecte d’un Decret de data 25 d’agost
de 2016 en el que es declara la ruïna imminent i s’ordena l’enderroc
immediat de l’immoble.
S’adjunta a aquest informe un escrit d’acceptació i disponibilitat així com una
estimació de pressupost dels treballs a realitzar.”
Vist que segons consta en l’informe transcrit, es determina la necessitat
d’executar les obres d’emergència per executar la ruïna imminent de les dues
edificacions de les que consta l’immoble i en conseqüència la contractació de
les obres dels treballs d’enderroc de l’immoble del carrer de sant Agustí núm.
59 d’aquesta ciutat,
Atès que l’article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, RJAPiPAC
estableix que les administracions públiques poden realitzar l’execució
subsidiària dels actes administratius quan aquests per no ser personalíssims
puguin ser realitzats per subjecte diferent de l’obligat, i que els poden realitzar
per si o per mitjà de les persones que determinin, a costa la persona obligada;
Atès que la situació descrita es pot entendre inclosa, per interpretació
analògica, al que disposa l’article 113 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la llei de Contractes del sector públic i l’article 117
del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, TRRL, el qual regula la
tramitació d’emergència dels expedients de contractació, en els casos
d’aconteixements catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitat
que afecti la defensa nacional, en el qual es permet que l’alcalde ordeni
directament o contracti lliurement la realització d’obres, sense subjectar-se als
requisits formals legalment establerts, havent de donar compte al Ple.
Atès que segons disposa la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de Contractes del
sector públic, la competència correspon a l'Alcalde, en relació amb l’article 21 1
m), i no delegable d’acord amb l’apartat tercer d’aquest mateix article, i en
relació a l’article 117 del RD Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, TRRL;
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent;:
RESOLC:
Primer.- Aprovar la contractació, mitjançant tramitació d’emergència, de les
obres d’enderroc de les edificacions de l’immoble del carrer de Sant Agustí
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núm. 59 d’Igualada (exp-55/2016) a favor de l’empresa constructora B.BISOCA,
SL amb un pressupost de 46.539,70 € IVA exclòs.
Segon.- Iniciar expedient per a la habilitació del crèdit suficient per fer front a la
despesa de la contractació que serà determinada amb posterioritat.
Tercer.- Indicar que les obres han de començar tan aviat com sigui possible i
no més tard del dilluns dia 29 d’agost de 2016.
Quart.- Assenyalar, com ja es va indicar en el decret de data 25 d’agost de
2016 esmentat, que totes les despeses derivades de l’enderroc, seran per
compte i càrrec de la propietat.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
Sisè.- Donar compte al Ple, d’aquest acord, en la propera sessió que es dugui
a terme.”

INTERVENCIONS

No n’hi ha.

Els membres assistents es donen per assabentats del decret.

3.3 CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DEL SERVEI DE PROJECTE,
ASSUMEIX DE DIRECCIÓ I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT
DELS TREBALLS D’ENDERROC DE L’IMMOBLE DEL CARRER DE SANT
AGUSTÍ NÚM 59 D’IGUALADA (EXP. 56/2016)
Es dóna compte del Decret següent:

“Vist que en data 25 d’agost de 2016, el regidor delegat de Qualitat Urbana va
dictar decret pel qual es declarava la ruïna imminent de les dues edificacions
de les que consta l’immoble del núm. 59 del carrer de Sant Agustí, d’igualada,
propietat de la societat Terdy Plus, SL i s’ordenava l’enderroc immediat de les
dues edificacions amb la presència, permanència i assumeix d’un tècnic
qualificat i que l’enderroc es dugui a terme per una empresa espeicalitzada en
la matèria; a la vegada es feren diverses disposicions per raons de seguretat
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en relació als edificis veïns i, finalment, s’assenyalava que totes les despeses i
indemnitzacions derivades de l’enderroc i de l’adopció de les mesures de
protecció corresponents seran per compte i a càrrec de la propietat de
l’immoble declarat en ruïna imminent;
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal, Sr. Carles Crespo Veigas, de data 26
d’agost de 2016, en relació a la necessitat contractació per la via d’emergència
dels mitjans per dur a terme l’enderroc de l’immoble situat al carrer de Sant
Agustí núm. 59 d’Igualada, amb el tenor literal següent:
“Que formula l’arquitecte municipal, Carles Crespo Veigas, en relació a la
contractació per la via d’emergència del mitjans per dur a terme l’enderroc de
l’immoble situat al carrer de Sant Agustí núm. 59 d’Igualada.
Aquest edifici va ser objecte en data 25 d’agost de 2016 d’un informe de
RUÏNA IMMINENT de les dues edificacions de les que consta l’immoble i es va
ordenar procedir al seu enderroc immediat previ a la contractació per urgència
d’un tècnic competent en la matèria i d’una empresa constructora
especialitzada en els treballs de que es tracta.
En aquell mateix informe es feia referència que els tècnics de l’Ajuntament
d’Igualada s’havien posat en contacte amb una empresa especialitzada en
enderrocs, B BIOSCA, per veure les possibilitats tècniques i les mesures a
prendre en el procés d’enderroc, així com una primera estimació del cost
aproximat que pot tenir l’operació.
Per un altre banda el tècnic que subscriu es va posar en contacte amb un
arquitecte tècnic que pogués assumir la direcció de l’obra dels treballs
d’enderroc. Es va contactar amb el senyor Pere Vilarrubias, arquitecte tècnic,
que te disponibilitat per e fer el treball de responsable tècnic de l’enderroc i te
una amplia experiència en la intervenció d’edificis en el nucli històric de la ciutat
d’Igualada i coneix les solucions constructives habituals en aquest tipus
d’edificacions. S’ha de tenir en compte que també és important aquesta
experiència atès que no es poden comprovar a priori les solucions
constructives existents atès l’estat de ruïna imminent de l’immoble.
Per tot això en aquest informe es proposa la contractació per la via
d’emergència dels següents serveis i obres:
1. Contractació del senyor Pere Vilarrubias Ollé, arquitecte tècnic amb
el número de col·legiat 5696, pel servei d’ PROJECTE, ASSUMEIX DE
DIRECCIÓ i LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DELS
TREBALLS D’ENDERROC DE L’IMMOBLE DEL CARRER DE SANT
AGUSTÍ NÚM 59 que és objecte d’un Decret de data 25 d’agost de 2016
en el que es declara la ruïna imminent i s’ordena l’enderroc immediat de
l’immoble.
S’adjunta la documentació relativa al Projecte i els fulls d’’Assumeix de
Direcció de l’Enderroc i la Coordinació de Seguretat i Salut visada pel
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Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de
Catalunya.
2. Contractació de l’empresa constructora B.BIOSCA per la realització
dels TREBALLS D’ENDERROC DE L’IMMOBLE DEL CARRER DE
SANT AGUSTÍ NÚM 59 que és objecte d’un Decret de data 25 d’agost
de 2016 en el que es declara la ruïna imminent i s’ordena l’enderroc
immediat de l’immoble.
S’adjunta a aquest informe un escrit d’acceptació i disponibilitat així com
una estimació de pressupost dels treballs a realitzar.”
Vist que segons consta en l’informe transcrit, es determina la necessitat
d’executar les obres d’emergència per executar la ruïna imminent de les dues
edificacions de les que consta l’immoble i en conseqüència la contractació del
projecte, assumeix de direcció i la coordinació de seguretat i salut dels treballs
d’enderroc de l’immoble del carrer de sant Agustí núm. 59 d’aquesta ciutat,
Atès que l’article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, RJAP i PAC
estableix que les administracions públiques poden realitzar l’execució
subsidiària dels actes administratius quan aquests per no ser personalíssims
puguin ser realitzats per subjecte diferent de l’obligat, i que els poden realitzar
per si o per mitjà de les persones que determinin, a costa la persona obligada;
Atès que la situació descrita es pot entendre inclosa, per interpretació
analògica, al que disposa l’article 113 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la llei de Contractes del sector públic i l’article 117
del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, TRRL, el qual regula la
tramitació d’emergència dels expedients de contractació, en els casos
d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitat
que afecti la defensa nacional, en el qual es permet que l’alcalde ordeni
directament o contracti lliurement la realització d’obres, sense subjectar-se als
requisits formals legalment establerts, havent de donar compte al Ple.
Atès que segons disposa la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de Contractes del
sector públic, la competència correspon a l'Alcalde, en relació amb l’article 21 1
m), i no delegable d’acord amb l’apartat tercer d’aquest mateix article, i en
relació a l’article 117 del RD Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, TRRL;
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent;:
RESOLC:
Primer.- Aprovar la contractació, mitjançant tramitació d’emergència, del servei
de Projecte, Assumeix de direcció i la Coordinació de seguretat i salut dels
treballs d’enderroc de l’immoble del carrer de Sant Agustí núm. 59 d’Igualada
(exp-56/2016) a favor Pere Vilarrubias Ollé, arquitecte tècnic amb número de
col·legiat 5696, amb un pressupost estimat de 1.500 € IVA exclòs.
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Segon.- Iniciar expedient per a la habilitació del crèdit suficient per fer front a la
despesa de la contractació que serà determinada amb posterioritat.
Tercer.- Indicar que el servei esmentat ha de començar tan aviat com sigui
possible i no més tard del dilluns dia 29 d’agost de 2016.
Quart.- Assenyalar, com ja es va indicar en el decret de data 25 d’agost de
2016 esmentat, que totes les despeses derivades de l’enderroc, seran per
compte i càrrec de la propietat.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
Sisè.- Donar compte al Ple, d’aquest acord, en la propera sessió que es dugui
a terme.”

INTERVENCIONS

No n’hi ha.

Els membres assistents es donen per assabentats del decret.

PART RESOLUTIVA

4. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, CONEIXEMENT I INTERIOR

4.1 DEIXAR SENSE EFECTE ELS ACORDS DE CONCESSIÓ DE
DISTINCIONS A ENTITATS I COL·LECTIUS VINCULATS AL RÈGIM
FRANQUISTA
El Sr. Castells diu dóna la paraula al Sr. Castañé dient que volia fer alguna
esmena “in voce”.
Es presa la paraula pel Sr. Castañé per dir que, bé, d’acord amb les converses
que hem mantingut amb la Regidora Sra. Chacón, era per a incloure, en la part
expositiva del punt, al col·lectiu “Delegación Local de Juventudes”, en el
paràgraf que diu “Vist que així mateix, en data 13 de juliol de 1964, es va
atorgar la Medalla de la Ciutat d’Igualada al Mèrit Cultural a la Sección
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Femenina de F.E.T. i de las J.O.N.S” afegir aquí “i Delegació Local de
Juventudes”, i en la part propositiva, al final, afegir el mateix nom.

El Grup Municipal de Decidim Igualada presenta, in voce, la següent esmena de
l’assumpte 4.1:
A la part dispositiva, on diu:
“ Vist que així mateix, en da ta 13 de juliol de 1964, es va atorgar la Medalla de
la Ciutat d’Igualada al Mèrit Cultural a la Sección Femenina de F.E.T. i de las
J.O.N.S.; ”
Hauria de dir:
“Vist que així mateix, en da ta 13 de juliol de 1964, es va atorgar la Medalla de
la Ciutat d’Igualada al Mèrit Cultural a la Sección Femenina de F.E.T. i de las
J.O.N.S. i Delegación Local de Juventudes”.
I a la part resolutiva, on diu:
““Delegación de Ex-combatientes de Igualada,
Sección Femenina de F.E.T. i de las J.O.N.S.,
Caídos por Dios y por la Patria “”
Hauria de dir:
““Delegación de Ex-combatientes de Igualada,
Sección Femenina de F.E.T. i de las J.O.N.S.,
Caídos por Dios y por la Patria
Delegación Local de Juventudes.“”

Sotmesa l’esmena a votació constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de
més d’un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta
obtinguda per 19 vots a favor dels Grups Municipals de Convergència i Unió,
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Socialistes d’Igualada, Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) i Decidim Igualada i 1 vot d’abstenció del Grup Municipal
del Partit Popular de Catalunya del total de 21 Regidors, que de dret i fet
composen la Corporació, S’APROVA l’esmena del punt 4.1.

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari de la part
dispositiva del dictamen següent:
“Vist que en data 14 de febrer de 2006, el Ple de l’Ajuntament d’Igualada va
acordar deixar sense efecte la concessió de la medalla d’or de la ciutat a
Francisco Franco, jefe del Estado:
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Vist que s’ha revisat l’existència d’entitats i col·lectius vinculats al règim
franquista guardonats amb distincions de la ciutat;
Vist que l’Ajuntament d’Igualada, en data 28 de maig de 1943, va atorgar la
Medalla de la Ciutat de Segona Classe, col·lectiva, a la Delegación de Excombatientes de Igualada;
Vist que així mateix, en da ta 13 de juliol de 1964, es va atorgar la Medalla de la
Ciutat d’Igualada al Mèrit Cultural a la Sección Femenina de F.E.T. i de las
J.O.N.S. i Delegación Local de Juventudes.
Vist igualment que, en data 7 de setembre de 1964, es va atorgar la Medalla
de la Ciutat, als Caídos por Dios y por la Patria;
Atès que per motius d’oportunitat i de recuperació de la memòria històrica es
considera convenient deixar sense efecte les distincions esmentades;
Atès que aquesta decisió té efectes purament declaratius, sense que la seva
adopció es tradueixi en cap acte de recuperació física de la distinció en el seu
dia acordada, i que per tant, consideri que no és d’aplicació la normativa
establerta per a la revocació dels actes administratius;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
DEIXAR SENSE EFECTE els acords de concessió de distincions de Medalles
de la Ciutat a les entitats i col·lectius següents:

Delegación de Ex-combatientes de Igualada,
Sección Femenina de F.E.T. i de las J.O.N.S.,
Caídos por Dios y por la Patria
Delegación Local de Juventudes.“

INTERVENCIONS

El Sr. Castells cedeix la paraula a la Tinent d’Alcalde Sra. Chacón per tal
d’exposar aquest punt que diu, breument, només fer menció que el què estem
fent avui és un fet de recuperació de memòria històrica i és evident que el
Règim Franquista no només era un Règim no democràtic, sinó que era un
Règim antidemocràtic en que drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la
llibertat d’associació no estaven reconeguts i el què fem avui és, doncs,
identificar algunes d’aquestes entitats afins al Règim amb el qual compartien,
doncs, aquesta ideologia, i considerar que no són dignes de tenir aquest
reconeixement, aquesta medalla d’or de la Ciutat d’Igualada.
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Es presa la paraula per la Sra. Telechea per dir que, nosaltres, bé, celebrem
que això s’hagi iniciat, però demanem que això sigui un primer pas per a
continuar amb tota la revisió de totes les plaques, distintius i tota aquelles
distincions que facin referència al franquisme per, doncs, per això, per memorar
les víctimes i que això continuï endavant.

Es presa la paraula pel Sr. Riba per dir que, primer era per manifestar, no podia
ser d’altra manera, el nostre recolzament en aquest punt que es considera a
Ple, és un acte de justícia revertir aquestes distincions que la ciutat, en el seu
moment, va donar en el marc, com es deia abans, d’un Règim totalitari i
absolutament mancat de qualsevol referència democràtica i que això, aquest
fet, diguem-ne, contaminava tot el procés de vida social, política, etc., etc., i per
tant, quelcom, des del punt de vista honorífic, però important, com és la
concessió de distincions d’aquestes característiques, com deia al principi, és un
fet de justícia que es reverteixi, que s’anul·lin i que es quedin sense efecte de
tal manera que la nostra ciutat deixi de tenir, en la seva història, aquest punt de
consideració d’honorar a determinades entitats, diguem-ne, estretament
vinculades o pertanyents, directament, en el Règim Franquista.

Es presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, bé, aquest és un punt que ens
alegra molt que passi per aquest Ple. Si bé no ens alegra tant que, l’explicació
de perquè això passa pel Ple, diguem-ne, no es faci referència al motiu real que
ha portat aquest Ajuntament a portar aquest punt a Ple. En data 18 de juliol, el
nostre Grup Municipal va demanar un informe, als Serveis Municipals d’aquest
Ajuntament, de totes les persones que haguessin estat distingides amb la
Medalla de la Ciutat o com a Fill Predilecte o Adoptiu de la Ciutat, o amb
qualsevol títol, honor o distinció, demanàvem, doncs, que en cas de que
s’hagués de fer algun tall temporal, que tiréssim una miqueta enrere i anéssim
cap a l’any 1930. És en virtut de que se’ns respon a aquest informe, se’ns
dóna, doncs, el llistat de totes les distincions encara vigents, no només les de
l’època ja, diguem-ne posterior, la de la transició democràtica, sinó també les
distincions fetes, doncs, a partir, més o menys de l’any 40, i entre aquestes, és
evident, que se n’hi troben unes quantes, algunes d’elles de l’any 64, a la
“Delegación Local del Frente de Juventudes”, “la Sección Femenina”, “el
Caidos por Dios y por España”, o “la Delegació de Ex-Combatientes”. En el
mateix informe se’ns diu, com a resposta, des dels Serveis Municipals, diu,
“fem constar que els Serveis Jurídics Municipals...” aquesta resposta se’ns
dóna a nosaltres el 2 de setembre, recordo que nosaltres ens vam interessar
per això a 18 de juliol diu “fem constar que els Serveis Jurídics Municipals hem
rebut instruccions per a preparar el procediment per a deixar sense efecte
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l’atorgament de la resta de medalles vinculades al Règim polític anterior en el
proper Ple Municipal”. Home!, està bé, està bé que es faci, però també hagués
estat bé que se’ns reconegués, o si més no, se’ns interpel·lés a l’hora de dir
“escolta’m!, està bé això que heu fet, mirem-ho, parlem-ne un dia i veiem
quines d’aquestes medalles, diguem-ne, són impròpies d’un Ajuntament
democràtic com és el nostre a 2.016, quan estem parlant d’un Règim criminal
com el que ho va ser”. En lloc de fer això, l’Ajuntament, doncs, intenta marcarse el “tanto” sense dir absolutament res, sense reconèixer a iniciativa de què
surt, diguem-ne, aquesta mesura, i bé, no només ho fan sense ni tant sols citarnos, ni sense, ni tant sols, diguem-ne, intentar acordar a qui se li han de retirar
aquestes medalles, sinó que a sobre, encara se’n deixen, se’n deixen algunes
de tant evidents com ho és el “Frente de Juventudes”, jo no sé qui els ha
assessorat en això, però clar, és a dir, no sé, per a fer les coses així, potser
que també que ens haguessin reconegut la iniciativa en aquest àmbit, i ens
haguessin dit “escolta!, mirem-ho conjuntament i a veure què passa”. Aquest
fet, el del “Frente de Juventudes” és molt evident, perquè clar, era un moviment
orgànic com ho són els altres tres que vostès sí que proposaven de retirar-los
la medalla. Això, jo ho vaig comentar a la Junta de Portaveus, i sembla ser que,
també, des d’aquí, doncs des d’un altre Grup Municipal se’ns han..., diguem-ne,
bé, no sé, han transaccionat amb vostès, l’esmena aquesta “soto voce”. Bé, a
nosaltres, és evident que ens sembla bé afegir el “Frente Local de Juventudes”
però bé, com que és un tema que, com he dit, portem treballant un quant
temps, també hi ha dues altres distincions que pensem que són també indignes
i que també responen clarament a, diguem-ne, aquest Règim Feixista. La
primera d’elles és la Medalla atorgada, també a l’any 64, conjuntament amb el
“Frente de Juventudes”, la “Sección Femenina” i a “Caidos por Dios y por
España”, concretament, doncs, en aquella mateixa tongada es va, diguem-ne,
nomenar Fill Adoptiu de la Ciutat a Francisco Vives Camino. Francisco Vives
Camino té el mèrit, diguem-ne, igualadí si més no, com a mèrit igualadí, té el fet
de ser fill de Pere Vives Vich, a part d’això, aquest home és nascut a Alcalà de
Henares i va ser un militar d’aviació, entre que en el seu full de serveis, doncs,
el què hi consta, bàsicament, és que va ser, diguem-ne, un militar colpista dels
que, diguem-ne, des de la Base de Sevilla, es van alçar en contra de la
República democràticament escollida a l’any 36, per tant, bé, nosaltres pensem
que aquesta persona, a dia d’avui, li hauríem de revocar aquest títol de fill
adoptiu de la ciutat perquè està clarament vinculat amb aquest Règim Feixista.
L’altra persona que també pensem que bé, si bé té una trajectòria diversa pel
què fa a la seva aportació a la ciutat, ja que també, sí que és cert que va tenir
una aportació cultural, és Antoni Jorba i Solé. Antoni Jorba i Solé sí que és cert
que bé, era una persona d’ideologia tradicionalista, afecte a l’integrisme catòlic,
això sí, molt vinculat a la fundació i, durant molts anys, a l’Acadèmia Igualada,
però també és cert, també és cert que aquesta persona, acabada la guerra va
ser “Jefe del Servicio de Información e Investigación” del Districte d’Igualada de
Falange Española Tradicionalista i de las JONS. Aquesta persona, Antoni
Jorba i Solé, en virtut d’aquest càrrec, es va encarregar de la redacció d’una
multitud d’informes inculpatoris en els processos franquistes de la primera postguerra, després, des del juny del 39 fins a l’agost del 40, va ser el “Cap Local
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de la Falange i de las JONS”, per tant, els càrrecs que va ocupar ja diuen que,
en efecte, va ser un personatge clau en el primer franquisme, bàsicament en
l’estructura interna de Falange. Nosaltres ens sembla que, malgrat que aquesta
medalla va ser incoada al 76 i finalment atorgada a l’any 81, pensem que els
mèrits, diguem-ne, que se li van, diguem-ne, premiar, no sabem si són els uns
o els altres, però en tot cas, una persona que es va encarregar de la incoació
de desenes, no sé si centenars d’informes que enviaven, diguem-ne, a molts
igualadins que, segurament, doncs, d’idees oposades a les seves, doncs, a un
destí tràgic que podia ser la mort, podia ser l’empresonament, podia ser de
moltes menes, pensem que a aquesta persona se li hauria, també, de retirar
aquesta medalla. No ho sé, no sé si es pot fer una esmena “soto voce”, si
haurem de parlar-ne en un altre moment, en tot cas sí que parlarem de que
estem profundament disgustats en com s’ha tramitat tot això, intentant-se
apuntar un “tanto” que vostès, és evident, que aquestes medalles, si estan
atorgades des de l’any 64 i porten aquí governant vostès, ara últimament, fa 5
anys, anteriorment hi ha hagut molts altres governs democràtics que ningú
n’havia fet absolutament cas, i bé, ens sembla que, com a mínim, era un acte,
no sé, ja de correcció mínima el fet d’esmentar-nos. I per últim, també dir que
ens sorprèn bastant el fet de que, si a l’any 2.006 aquest Ple Municipal li va
retirar la medalla a Francisco Franco, no entenem perquè no es va fer, diguemne, aquesta revisió complerta d’aquestes distincions, és a dir, no ho sé,
sincerament estem una mica perplexos de tot plegat, de que a l’any 2.006 se li
retirés a Franco i deixéssim aquí que si els “Excombatientes”, que si “la
Sección Femenina”, que si el “Frente de Juventudes”, és a dir, no sé qui coi
s’ho va mirar, posteriorment vostès s’apunten un “tanto” que no els hi pertoca i
encara es deixen el “Frente de Juventudes”, i d’altra banda pensem doncs això,
que fora bo acabar de fer net del tot, i treure també, si més no, aquestes dues
persones que hem citat. I per últim, en el sentit que s’ha pronunciat algun altre
Grup, també pensem que si realment es vol fer, que no ho sabem si realment
es vol fer, perquè nosaltres ja ho sabem perquè ho hem fet això, és a dir, que
no és una iniciativa seva, però, si realment volguessin sumar-se a treballar en
aquesta línia, hi ha altres qüestions com diverses plaques, diguem-ne,
genèriques que existeixen a la ciutat, o les més típiques, diguem-ne, de
l’”Instituto Nacional de la Vivienda” que encara embruten els nostres carrers,
diguem-ne, amb el “yugo y las flechas” de tant nefast record. Simplement era
manifestar tot això, és evident que hi votarem a favor, però bé, no sé si ens
poden respondre exactament en què s’han assessorat i que en pensen
d’aquestes dues altres figures que els hi acabem de dir.

Es presa la paraula pel Sr. Castañé per dir que, bé, des de Decidim Igualada,
òbviament hi votarem a favor, celebrem que avui a Igualada fem neteja
d’aquestes taques franquistes en la nostra història, també reconèixer la feina
de la Cup en tant que ha quedat patent que ha sigut iniciativa seva i que
sorgeix d’una pregunta d’aquest Grup, i bé, també assegurar que en cap
moment, el fet d’haver fet aquesta esmena “in voce” ha sigut cap intent
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d’eclipsar al Grup de la Cup. Com també, sobre aquestes mencions, ens unim
al Grup de la Cup en la reivindicació de retirar els símbols franquistes que
encara estan als nostres carrers, com bé deia el Regidor Sr. Mateu a les
plaques de l’”Instituto Nacional de la Vivienda” amb el jou i les fletxes encara
decorant, bé, tacant, les parets de la nostra ciutat. I també, bé, que aquesta
sigui una tasca que continuï, com bé han apuntat des del Grup de la Cup, hi ha
encara persones que tenen un mèrit que no se’l mereixen. I bé, simplement
anunciar que aquest és el posicionament de Decidim Igualada.

Es presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, evidentment, el què, des del
Grup Municipal Popular a la ciutat d’Igualada, el què ens sap greu és que el
primer tema de part resolutiva sigui el de remenar la història i que, en aquest
cas, la Regidoria de Dinamització Econòmica, doncs, bé, doni prioritat en temes
d’aquest àmbit, no, i dic això que avui s’ha posat de manifest que tornen a
reobrir, una mica, tornen a reobrir una mica, doncs, bé, antics debats, i en
aquest cas jo, sincerament li dic, Sr. Alcalde, que entren en una dinàmica
perillosa, perquè ara, amb les intervencions que he sentit d’altres portaveus de
Grups Municipals, doncs, s’està qüestionant moltes de les distincions que,
aquest Ajuntament ha anat atorgant, no, i el Sr. Mateu parlava del fill del Sr.
Pere Vives, gran mecenes i que va fer moltíssimes coses per Igualada, però
que segons alguns parers de portaveus de Grups Municipals hi haurien moltes
persones i entitats que han tingut la distinció de la ciutat d’Igualada que
estarien, si més no, qüestionats. Ha encetat un bon debat, no!, sembla que la
ciutat d’Igualada no tingui prou coses per entomar, prous problemes per a
resoldre, i precisament, ocupació per a crear des de la Regidoria de
Dinamització Econòmica, no!. Jo només vull recordar que, malauradament,
parlar del passat està molt bé, però en tot cas, a vegades es poden reobrir
ferides que em sembla que no convé a ningú. En tot cas, recordar-los que a la
comarca de l’Anoia seguim sent la segona comarca, al conjunt de Catalunya,
amb més atur, jo m’agradaria dir-li a la Sra. Chacón que, en tot cas, miri de fer
venir empreses al territori, miri de donar sortida als problemes reals del conjunt
de la ciutadania d’Igualada i això està molt bé, però reitero, que a sobre, no ho
han fet massa bé, evidentment no compartim part del contingut però, sobretot,
la forma, Sr. Alcalde, d’aquest Govern, el Sr. Mateu li ha dit, que en tot cas, van
demanar ells el llistat de persones amb distinció a aquest Ajuntament, jo mateix
també voldria dir que, el proppassat dijous, en la última Junta de Portaveus
vaig demanar, al representant del Govern Municipal el Sr. Capdevila, a la Junta
de Portaveus que se’m pogués facilitar una relació de les persones i entitats
que tenen, en l’actualitat, la distinció de la Medalla de la Ciutat, així com també
els nomenaments dels fills predilectes i dels fills adoptius de la ciutat, de
moment no se’ns ha fet arribar, ara acabo de parlar amb el Regidor de Cultura
per a veure si se’m farà a bé tenir aquesta documentació o si l’haig de demanar
per Registre d’Entrada, el què em digui el Govern així ho farem, però en tot
cas, mirant i analitzant la forma, ara em segueixo centrant amb la forma, hi ha
bastantes errades, per exemple, una, una esmena li ha de fer el Sr. Castañé
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com a portaveu d’un Grup a l’oposició perquè s’havien deixat alguna entitat,
que, segons vostès també volen treure-li aquesta distinció de la ciutat.
Analitzant l’expedient, si vostès miren l’expedient, allà on diu “Delegación de
Excombatientes” posa “data, incoació i òrgan: 6 de maig de 1953, Ple, pel
Plenari. Resolució, 25 de maig de 1943, Comissió de Govern”, oi que veuen
que hi ha errades?, hi ha moltes errades en aquest expedient, els n’hi diré una
altra, vostès, a la part resolutiva de la proposta que porten avui, ara i aquí a
aprovació diu “Caidos por Dios y por la Pátria”, no!, no!, l’expedient deia
“Caidos por Dios y por España”, ja sé que a vostès la paraula Espanya els hi fa
urticària, a vegades, no!, però en tot cas, la forma és òbviament, absolutament
millorable. Reitero, ens agradaria que la Sra. Chacón i la seva Regidoria i els
mitjans humans i econòmics que té a disposició d’aquest Ajuntament, siguin per
transmetre un positiu al conjunt de la societat igualadina, en tot cas, nosaltres,
evidentment som un partit demòcrata, però, en tot cas, sí que entenem que la
història és la història, i que no podem posar una llosa als ajuntaments que, en
una època dictatorial van atorgar distincions a persones i entitats d’aquest caire
perquè era el moment que era, altra cosa fora, diferents escàndols que poden
afectar directa o indirectament a qualsevol polític o administracions governades
per qualsevol dels partits o formacions polítiques que estem representades en
el sí d’aquest Ajuntament i que paguin pel civil, pel penal, que vagi a la presó,
tots la mateixa mesura, això estaríem absolutament d’acord, però sí que volia
fer aquesta distinció entre que una cosa era el context, jo crec que ho hem de
situar en el context en què ens trobàvem aleshores, amb un règim dictatorial, i
els escàndols, que poden passar, econòmics, polítics o socials, fets i
determinats per responsables polítics de, reitero, malauradament, de moltes
formacions polítiques que hem d’exigir el què s’està fent en aquests moments.
Reitero, la història és la història, i precisament respectant la història és la
manera que nosaltres, al nostre humil entendre, és la manera d’evitar o intentar
transmetre a les futures generacions de les equivocacions que hi va haver i es
van produir al conjunt d’aquest país, Espanya, per part d’uns i d’altres, perquè
clar, ara aquí tornem a obrir aquesta caixa de trons de les velles ferides i de les
cicatrius que no sé si estaven prou cicatritzades o no, perquè això fereix
sensibilitats, evidentment que les fereix, d’uns i altres, i, en tot cas, el Sr.
Mateu, legítimament deia el què creu que ha de dir, si jo ho respecto, altra cosa
és que ho comparteixi, però jo també, vostè respecti-ho, no li demano que ho
comparteixi, però deixi’m dir que, en aquell moment, quan hi havia una
República, doncs, en fi, l’Estat no controlava doncs, ni les milícies anarquistes,
ni els sindicats verticals i això, no hi havia ni llei ni ordre, i aquesta és la meva
posició, respectable igual com ho és la seva, igual com ho és la seva, en tot
cas, permeto que em deixi intervenir en el meu torn de paraula. En tot cas,
reitero, eren altres... voldria ressaltar el tema del context que hi havia en aquell
moment. Evidentment, reitero, nosaltres per això, vàrem demanar el proppassat
dijous a la Junta de Portaveus tenir tota la relació dels nomenaments de
Medalles de la Ciutat i entitats de fills predilectes i fills adoptius, precisament,
perquè si es posa amb això, Sr. Alcalde, i Govern Municipal, mirin-s’ho tot bé,
llavors cada Grup Municipal presentarà, doncs, a veure si s’ha de retirar a
algunes altres entitats i/o persones, és a dir, llavors fem la lectura històrica des
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de totes les vessants i no des d’una i exceptuant l’altra. En tot cas, reitero, no
em vull allargar massa, però reitero que no som partidaris de remenar el què va
passar, malauradament, després d’una guerra civil, que és una guerra entre
germans i que, evidentment, tots plegats em de fer el possible perquè això no
es torni a repetir i no es torni, bé, deixar-ho, en tot cas, cicatritzar. Reitero, el
nostre vot no serà favorable, tampoc serà contrari, el nostre vot serà
d’abstenció.

Es presa la paraula per la Sra. Chacón per dir, Sr. Agramunt, la Regidoria de
Promoció Econòmica no es dedica a fer això, vostè si mira, està a l’apartat de
Dinamització Econòmica, Coneixement i Interior, és a la Comissió on va
passar, i aquesta acció, que avui fem, afecta a vàries Regidories, afecta a la
Regidoria de Cultura, perquè és la que té la potestat de relacions institucionals,
de fet he actuat com a portaveu, però dir-me que en lloc de fer Promoció
Econòmica estem dedicant-nos a fer això, ho trobo caure, una mica, de veritat,
simplista, per tant, que sigui jo que hagi parlat no vol dir que em passi el dia,
doncs, traient medalles, si us plau, demano una mica de consideració en això, li
aclareixo, és perquè va passar en la meva Comissió. Segon, el tema de que hi
ha, entre entitats i persones, avui actuem respecte entitats, evidentment que
queden moltes coses a fer, el tema de plaques, el tema de persones, ho anirem
estudiant, i Sr. Mateu, si vostè li fa gràcia, doncs, penjar-se la medalla, per a
vostè serà i..., no! de debò!, i si van condicionant, és a dir, no actuem si no és
perquè vostès ens apreten, no, això tampoc, a veure, jo crec que avui hem
d’estar contents perquè fem aquest acte de justícia i memòria històrica que
estem dient, estem fent una rectificació i, repeteixo, també, no estem tornant a
la Guerra Civil, que és un altre tema, estem parlant d’un període franquista,
antidemocràtic on no hi havia ni llibertat d’expressió ni d’associació i aquestes
entitats eren partícips d’aquests principis, i avui, en una societat democràtica
entenem que, tals entitats no han de seguir ostentant aquestes distincions com
és la Medalla de la Ciutat, i d’això n’hem d’estar tots contents i crec que tots
compartim, doncs, aquesta intenció. Aquí acabo la meva intervenció,
senzillament.

Es presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, Sra. Chacón, és a dir, no sé, és
bastant evident, qui va demanar un informe el 18 de juliol sobre aquesta
qüestió?, no ha negat pas que fos el nostre Grup, no!, si se’ns respon al mateix
informe dient, “i tant mateix arran d’això procedirem a retirar tot això, aquestes
distincions al proper Ple”, és a dir, no m’ho invento, no m’ho invento, és que ho
han dit els Serveis Municipals, que això es procedeix a fer aquesta retirada
arran de la nostra pregunta, és a dir, vostè no faci aquí creure que, no sé, la
Cup té una mena de paranoia amb el Govern Municipal i que no fan res si no
els apreten, vull dir, escoltim, em sembla que és bastant evident, és bastant
evident. Llavors diu “bé, si..., no!, ara hem fet això, properament ja mirarem una
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altra cosa...” com si fos un pla que tenen, vull dir, no és cap pla, vull dir, si
vostès no han actuat. Sr. Agramunt, no es preocupi, de Promoció Econòmica
ningú s’ha preocupat d’això, de què, bàsicament és només un llistat que el vam
sol·licitar nosaltres que, igualment l’haurien d’haver fet només per a nosaltres i
que, escolta, mirar-se una mica, tampoc s’ho van mirar gaire, perquè, fins i tot,
es van deixar el “Frente de Juventudes”, vol dir que imaginis si se’l van mirar
gaire. I, no sé, en fi, ens sembla una mica ridícul això, que ho facin, i ho facin
malament perquè si ens haguessin dit alguna cosa, doncs, potser en podríem
haver parlat i podríem haver fet això, d’una sola vegada i no..., a veure, ara
vostè diu això que queda molt bé de cara a la galeria, però dubto molt que al
proper Ple, llavors “no, i avui mirem el de les persones” i llavors d’aquí dos “i
avui mirem els de no sé què”, a veure, això no..., això, jo crec que no s’ho creu
ningú, no s’ho creu ningú, poden admetre que ho han fet una mica malament,
que hem hagut d’afegir una entitat aquí amb esmena, és a dir, jo crec que està
bastant mal fet. I Sr. Agramunt, no cal entrar gaire amb les seves històries,
simplement, clar, no sé, és a dir, vostè diu “nosaltres som un partit democràtic” i
parla d’un règim dictatorial com si, no sé, com si no anés massa amb vostès, li
haig de dir que avui s’abstindrà d’aquesta votació i al 2.006 quan es va votar,
en aquest Ple retirar la medalla al dictador Francisco Franco, els seus dos
Regidors, vostè i el Sr. Calbó, es van abstenir, també, és a dir, la posició del
Partit Popular pel què fa a tota aquesta part de la memòria històrica i de rebuig
del què va significar el Règim Feixista criminal del Franquisme, és ben sabuda,
és ben sabuda per a tothom, i no vingui amb això dels dos bàndols perquè sap
què passa, que aquí, aquí en aquest llistat, que jo el tinc, si vol, si no li donen,
ja li faré arribar, perquè per alguna cosa el vam sol·licitar, li farem arribar, en
aquí el què hi ha, aquí el què hi ha és la memòria i la glorificació dels
guanyadors, dels vencedors de la Guerra Civil, aquí no n’hi trobarà cap ni de
Republicà, ni d’Anarquista, no n’hi trobarà cap, no n’hi trobarà cap, ja pot
buscar, ja ho pot buscar, perquè això, bàsicament és l’exaltació del seu Règim,
del seu, i és per això que nosaltres diem que no ens podem quedar només amb
aquestes entitats, que és evident que tothom reconeix que van formar part
d’aquest Règim, sinó que moltes de les persones que durant aquest període
van ser nomenades amb Medalles de la Ciutat, també responien a la mateixa
ideologia que aquestes organitzacions. Senzillament és això, i bé, en fi, ja
esperarem al proper Ple quan vulguin parlar de les persones.

Es presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir, com sempre, com no pot ser
d’altra manera, en tot cas, veu com, segurament, no ho sé, no tinc cap bola de
vidre, però segurament serà el punt ordinari d’aquest Ple de part resolutiva que
portarà més estona, segurament, fixi’s, és a dir, amb això ja estem dient, que
bé, que ja m’entén, és un tema que no ens porta enlloc i en tot cas, bé, a fer
que ens tirem els plats pel cap un als altres. Ara, el que no li admeto, Sr.
Mateu, sí que és veritat, al 2.006 vàrem votar en contra de retirar la medalla,
bé, perquè és el què li comentava anteriorment, al 2.006, que es va retirar..., sí,
vàrem votar en contra, però no, al 2.006, sí al 2.006 era, sí, sí, correcte, quan
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es va retirar, per part d’aquest Ajuntament hi vam votar en contra, i per què
vam votar en contra?, perquè només parlava d’una part de la història, de la
història de la Guerra i de la Postguerra, i, evidentment, per això el Grup polític
que represento va votar en contra de l’Aprovació de la Memòria Històrica al
Congrés dels Diputats quan la va aprovar el President Socialista, el Sr. José
Luís Rodríguez Zapatero. Ara, Sr. Mateu, amb tot l’apreci, el què no li admeto
és que em digui que són del meu Règim, escolti, jo sóc tant demòcrata igual
que vostè o no diré més, però com a mínim igual que tots els que estem aquí
presents, això no li admeto i li demano una rectificació pública, perquè no em
considero, no em considero cap persona de règim dictatorial, és com si jo, ara,
li digués que vostè és del Règim del Sr. Maduro a Venezuela, com s’ho prendrà
vostè?, he que no és això?, doncs jo li demano que sigui seriós i mesuri el
contingut, sobre tot, el fons de les seves paraules. En tot cas, a més està bé,
perquè vostè, precisament, quan vostè va demanar..., home!, jo ho dic per una
mica de cortesia en quant a Portaveus Municipals, ja sé que vostè i jo estem a
les antípodes, políticament parlant, però normalment, quan jo demano un escrit
a una Comissió o demano una informació, una relació, unes dades a qualsevol
Comissió Informativa, doncs, quan demano, altres Portaveus, normalment es fa
arribar a tots els Portaveus, no ho dic perquè..., no ho dic per d’allò..., però si
vostè té aquesta informació, home, doncs suposo que amb altres Portaveus
d’altres formacions polítiques ens hagués anat bé, a mi mateix, als demés no
ho sé, però a mi mateix sí que m’hagués anat bé aquesta informació, perquè,
precisament, per al què la volia era per veure quines distincions hi ha amb
quant a Medalles de Ciutat, en quant a Fills Predilectes, en quant a Fills
Adoptius i repassar-ho perquè, si es fa, això sí, Govern Municipal, si és fa, ho
havien de fer una mica tot conjuntament, consensuadament, dins el possible, i,
en tot cas, crec que la forma era molt millorable. Com a curiositat, justament
vostè va demanar la informació al Govern Municipal el 18 de juliol, sap què va
passar el 18 de juliol?, doncs ja li explico, ja li explico. El 18 de juliol, les tropes
nacionals van entrar a la ciutat d’Igualada, una curiositat amb data, eh!.

Sotmès l’assumpte a votació constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de
més d’un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta obtinguda
per 20 vots a favor dels Grups Municipals de Convergència i Unió, d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Socialistes d’Igualada, Candidatura d’Unitat Popular
(CUP) i Decidim Igualada i 1 vot d’abstenció del Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya del total de 21 Regidors, que de dret i fet composen la
Corporació, S’APROVA la proposta en tots els seus termes.

4.2 ATORGAR A L’ENTITAT TIC ANOIA UN AJUT PER A LA PROMOCIÓ
DEL SECTOR TIC
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Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari de la part
dispositiva del dictamen següent:
“Vist que l’entitat TIC ANOIA ha presentat una sol·licitud d’incentiu a aquest
Ajuntament per a la Promoció del Sector TIC d’Igualada i comarca amb un
programa de gran impacte social, com el tast tech, la col.laboració amb el nou
grau en Informàtica i, també de gran impacte econòmic amb la realització del
FiraBit i els innovadors projectes de IoT i i4.0,
Vist que l’Ajuntament d’Igualada, sensible a la realitat i necessitat de
transformació del sector TIC, que és quelcom bàsic en la nostra societat, tal i
com ha estat plasmat en l’estratègia Europa 2020, vol atorgar a l’entitat TIC
ANOIA un ajut per concessió directe ateses les singularitats del projecte, tal i
com es pot comprovar en l’informe del Departament, de 31 d’agost de 2016,
Atès que l’article 22, 2c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i l’article 11 e) de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament d’Igualada permeten atorgar directament aquelles subvencions en
les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o
altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública
mitjançant concurrència competitiva;
Atès, així mateix, quant a la publicitat de les subvencions, allò que estableix
l’article 18 en relació amb l’article 20 de la Llei de subvencions esmentada;
Ateses així mateix, les lleis 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern;
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i article 53,1 u) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova del text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya 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 al Ple Municipal l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Atorgar a l’entitat TIC ANOIA, una subvenció de 7.000 euros per a la
“Promoció del sector TIC”.
Segon.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 50003-49101-48900 del
pressupost general de la Corporació per aquest 2016.
Tercer.- Publicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la present
resolució de concessió d’aquestes subvencions en els termes previstos en
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.
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Quart.- Publicar en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Igualada
l’atorgament i la resta de dades en relació amb aquesta subvenció que preveu
la normativa.
Això no obstant, la Corporació resoldrà segons el seu superior criteri.”

INTERVENCIONS

Es presa la paraula per la Sra. Chacón per dir que, el sector de les tecnologies
de la TIC de la Informació i la Comunicació, a partir d’ara ho anomenem TIC,
doncs a part de ser un sector en sí mateix, son també una eina per a impulsar
la transformació que està realment impulsant la transformació de la nostra
societat, i a nivell social, i a nivell territorial. Entenem que les TIC, aquestes
empreses dedicades a les noves tecnologies i la comunicació no només ajuden
a impulsar la innovació, el creixement econòmic, la millora de la competitivitat
de les empreses i també el benestar dels ciutadans, sinó que també, en sí
mateix, són un sector molt important, nosaltres, la comarca de l’Anoia som la
segona, en proporció a la població, la segona comunitat de Catalunya amb
major empreses TIC en el territori, per tant, doncs, la proporció entre empreses
TIC i població, som la segona a tot Catalunya. Per tant, enteníem, doncs, que
des de l’Administració és un sector a impulsar i com fer-ho de la ma de TIC
Anoia. TIC Anoia, inicialment, estava vinculada a la Unió Empresarial, per a la
seva transcendència i van decidir constituir-se com a entitat, per això donem
avui aquest ajut també, perquè és una entitat constituïda o inclosa, fa poc, al
Registre d’Entitats Municipals, i entre els seus objectius hi ha la formació i
creació d’ocupació de qualitat als professionals TIC, hi ha, també, la promoció
dels professionals i les empreses TIC, hi ha, també, el foment de la introducció
de les noves tecnologies a les empreses no TIC i a la societat en general. TIC
Anoia ens presentava, per tant, una sèrie d’actuacions en tot aquest any, la
primera d’elles és l’actualització del directori, de les empreses i professionals
TIC, aquest directori, el darrer que tenim és de més de fa cinc anys, i pel què
els comentava abans, per tenir informació actualitzada de quantes empreses,
són més de 80 a tota la comarca i professionals dedicats a aquests sectors es
vol actualitzar aquest directori. La segona de les accions és la convocatòria
dels premis TIC, on es premia la instauració, la integració de nous sistemes
informàtics, on es valora temes com l’impacte estratègic, la metodologia de
gestió de projectes, el valor de diferenciació competitiva també, i també quins
beneficis socials i mediambientals tenen aquestes noves aplicacions. La tercera
de les accions que TIC Anoia ens presenta són aquests dinars NETWORKING, que quedi clar a tothom que no estem pagant dinars, en tot cas
estem pagant la gestió del què és l’organització dels esdeveniments, i si és el
cas, d’algun dels ponents, de vegades en venen d’internacionals. La quarta de
les accions és, també, continuar amb el tema de la informàtica i la comunicació,
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professions de futur, recordem que tenim un problema pel què fa als
professionals, en sector TIC hi ha més demanda d’aquests professionals, que
oferta, tants joves com acaben actualment el grau superior de l’Institut Milà i
Fontanals troben feina i encara en faltarien uns 20 més cada any. Per tant,
doncs, molt important continuar amb aquesta campanya de foment d’aquestes
professions. També treballa TIC Anoia amb el tema del projecte IGNIUS, en
parlarem algun dia d’aquests més endavant, que és l’impuls de la fabricació
digital en sectors productius, acadèmics i industrials a la nostra comarca, i
també en altres accions com poden ser els Tast Tecnològic a l’Anoia on,
precisament per a fomentar, també, vocacions en aquests estudis i en aquest
sector, a les escoles, als sectors educatius i, en general, a la societat, es faran
petits tastos de què significa una empresa tecnològica d’aquest tipus, de com
s’hi treballa i com s’hi pot arribar a treballar. Per tant, doncs, entenent, hem
parlat moltes vegades de sectors tradicionals, la pell i el punt, però entenent
també, que altres sectors com són les noves tecnologies són claus per al
desenvolupament i la competitivitat del nostre territori, sense aquest sector,
tenim claríssim que no, tindrem una posició destacada en el desenvolupament
industrial, també, del nostre territori, entenem, doncs, que cal donar aquest ajut
a l’Associació TIC Anoia, paral·lelament a tot un seguit d’accions, com els
comentava abans dels projecte IGNIUS, que anirem desenvolupant, doncs,
durant aquest mandat.

Es presa la paraula pel Sr. Palau per dir que, bé, el sentit del vot d’Esquerra en
aquest ajut serà favorable i, d’entrada, doncs, reconeixem la tasca que s’està
fent i que acaba d’explicar la Regidora Sra. Chacón. Tot i així, entenem, com ja
hem dit anteriorment, destinar, de moment, aquest ajut de només 7.000 € en
aquest projecte i sabent que hi ha altres partides que també es destinen al
sector TIC, en el conjunt del Pressupost, se’ns ha explicat que hi ha una
previsió d’uns 30.000 €, reconeixent que hi és tot això, sí que nosaltres volem
deixar constància de, com hem dit en anteriors Plens o propostes, és una
aposta per a la transformació econòmica d’Igualada insuficient. Amb aquest
nivell de suport que ara estem materialitzant, al sector TIC, que probablement
anirà creixent i si van bé els projectes, doncs, probablement veurem com el
Govern va apostant cada cop més per a invertir-hi més fort i amb més
col·laboració amb el sector i amb més resultats, fins ara és insuficient. Tenim
les dades del Pressupost del 2.016 tenen una proporció molt esbiaixada,
doncs, amb el què es preveu invertir cap els sectors més tradicionals tenen una
proporció de suport econòmic, aquests sectors, que les dades demostren que
no tenen capacitat de créixer ni de crear ocupació i menys ocupació de qualitat,
respecte als sectors més basats en la innovació i que sí tenen capacitat de
crear ocupació de qualitat, en una proporció tenim, en el Pressupost del 2.016
de 9 tradicionals, 1 basats en la innovació. Reclamem, una vegada més, que el
Govern capgiri aquesta concentració dels esforços, sens dubte, si no encertem
i si no tenim èxit, i no obtenim èxit ràpid en la transformació econòmica en fer
empreses més competitives basades en la innovació, i que creïn ocupació de
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qualitat i que tinguin la capacitat de retenir el talent, als joves d’Igualada,
preparats, continuaran marxant, els hi demanem que facin una enquesta i
preguntin a tots els joves d’Igualada, els que estan fent estudis universitaris,
quins tenen l’expectativa, en un futur, quan acabin la seva preparació, treballar
a Igualada, probablement hi haurà molt pocs joves que contestin
afirmativament que tenen aquesta expectativa, per tant, hem de fer un esforç
extraordinari, en aquest sentit, el reclamem des de fa temps, algunes mesures
que s’han comentat les veiem bé, l’actualització del directori era imprescindible,
ho vam dir en la moció que vam presentar anteriorment, caracteritzar el sector,
dinamitzar el clúster, aquí cal, ja, un esforç de dinamització del clúster, calen
ajuts a l’R+D, per a fer el salt competitiu en aquest sector, i del projecte
IGNIUS, que compartim plenament, però entenem que va molt a poc a poc, és
necessari que el projecte IGNIUS doni resultats el més ràpidament possible i
realment tot l’esforç es transformi en resultats, però urgents i necessaris en
transformar l’economia igualadina i que la industria 4.0 i la quarta revolució
industrial a Igualada, realment sigui capdavantera.

Es presa la paraula pel Sr. Mateu per dir, més breument, nosaltres donarem
suport a aquest conveni amb l’entitat per a promoure aquest sector, és cert que
hi ha altres apostes, també, que van en aquesta línia, i si bé, com habitualment
reiterem, també, doncs, amb els ajuts que es reben des d’altres sectors, doncs
sí que, bé, estarem a sobre també, una mica, per exigir una mica de resultats,
per perseverar amb la transparència d’aquests diners, que no són pocs, que
des del Departament de Promoció Econòmica es destinen a diferents sectors,
en aquest cas estem parlant d’un ajut petit, de 7.000 €, però sí que ho hem
reiterat moltes altres vegades, doncs, en els sectors anomenats tradicionals,
sobretot en la qüestió del tèxtil, ho hem demanat moltes vegades,
transparència en quina és la repercussió que això té, quin és el repartiment que
se n’obté, això sembla que costi una mica, moltes d’aquestes dades encara no
estan sobre la taula, i pensem que bé, que esperem, doncs que, en aquest cas
del sector TIC, doncs, sí que puguem veure més clarament, una mica, a què es
destinen aquests ajuts, quin és el treball que es realitza i quins són els resultats
que se n’obtenen, i bé, simplement això, reiterar que en altres sector sí que no
ho veiem tant clar, i que bé, en aquest sí que hi votarem a favor.

Es presa la paraula per la Sra. Chacón per dir que, sobre el tema de
desproporció, entre les assignacions pressupostàries que donem a uns sectors
i a uns altres, els comentava abans que l’ajut que estem donant avui és, en part
també, perquè TIC Anoia, ha estat recentment, quan ha estat registrada en el
Registre d’Entitats de la Ciutat, per tant, aquest ajut, com a entitat no el podia
rebre abans, d’acord? Equiparem-lo a altres ajuts que es donaven a altres
entitats que, més o menys, és del mateix import. Una altra cosa són els
projectes concrets que ens presenten cadascuna d’aquestes entitats, en aquest
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sentit nosaltres creiem, ho he dit moltes vegades, en la co-creació, en aquesta
col·laboració público-privada, i és, podíem fer dues coses, o posar un munt de
diners i això vol dir que apostem més, o donar la llibertat i la velocitat que cada
sector està demanant, evidentment impulsant-los, però a partir de què hi ha
projectes concrets, elaborats i amb una mica de cost, anem fent les
assignacions, si donem, per exemple, més diners al sector tèxtil, és perquè, fa
molts anys que està constituït, també en quant a nombre de treballadors, 2.700
famílies en depenen encara, i els projectes que s’estan impulsant estan més
madurs. Jo estic segura que arribarem a aquests nivells d’import una vegada,
doncs, que el sector TIC hagi presentat, també, i hagi anat evolucionant a
quant a productes, pensem també, que és un sector molt, molt nou que primer
s’ha hagut de cohesionar ells mateixos, és un sector molt divers, va des de la
programació, les pàgines web, fins a, de veritat, moltes, moltes varietats de
tipologia d’empresa, i era difícil, igual que en el tèxtil diguem-ne és producció,
en el sector TIC no tots fan el mateix i és difícil, a vegades, doncs, trobar
projectes unitaris. I el tema de l’ocupació de qualitat i joves, potser si, no!, és un
dels efectes, diguem-ho així que més fàcilment podem tocar al cor d’aquests
joves i de totes les famílies que tenen aquest problema, però, a part de dir-ho,
si ha de fer coses. Jo crec que tot el què estem fent a la ciutat, actualment, a
nivell de coneixement, amb l’impuls dels estudis universitaris també, nous
graus de formació professional, la formació ocupacional, a part d’impuls dels
sectors, perquè si només féssim formació però no impulséssim els sectors,
doncs, on col·locaríem a la gent?, això penso que ho entén tothom, va en
aquesta direcció igual que l’elaboració, d’aquests plans d’especialització
territorial competitiva, tot això s’està fent per a crear una ocupació de qualitat,
això no es fa de la nit al dia, això, és a dir, no podem enganyar a la gent dient
que demà mateix, per a posar més diners en aquest sector X, s’arreglarà tot, és
un tema que hem d’anar treballant i crec que, poc a poc, doncs, l’estem
consolidant, però repeteixo, si algú, alguna cosa no se’ns pot discutir és
l’aposta pel coneixement, la innovació i la internacionalització que, en el fons és
el què ens ha de portar ocupació de qualitat.

El Sr. Castells diu que, aprofitar per dir, també, que han començat aquesta
setmana el nou grau de Fisioteràpia i Nutrició a l’Escola Universitària, a la
Universitat, al Campus Universitari, s’ha omplert amb més places de les que hi
havia, per tant és una satisfacció, i ara, en la línia que vostè deia, Sra. Chacón,
el Govern reitera i vol el suport i jo suposo que el tindrà, de tots vostès, per a
reclamar que vinguin estudis universitaris vinculats a les noves tecnologies, a
les TIC, a informàtica, i per tant, aquesta és la línia que hem encetat des de la
ciutat, convertir-nos en una ciutat universitària i pensem que és la línia de futur.
No és un futur de 5 anys, segurament d’aquí a 20 anys, quan tinguem una
ciutat amb 1.000 estudiants universitaris la ciutat sabrà veure i tindrà la
capacitat de, el què genera tenir tanta activitat universitària vinculada, també,
en el sector de les empreses TIC que com ha comentat la Tinent d’Alcalde és
un tresor que volem preservar.
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Sotmès l’assumpte a votació constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de
més d’un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat del total de 21
Regidors, que de dret i fet composen la Corporació S’APROVA la proposta en
els seus termes.

5. QUALITAT URBANA

5.1 APROVACIÓ DEL PROJECTE I EL PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES
I ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA D’UN TERRENY DEMANIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ
D’UNA GALERIA SUBTERRÀNIA PER AL PAS DE PERSONES ENTRE
L’IMMOBLE A CONSTRUIR EN EL SOLAR ASSENYALAT AMB ELS NÚM.
90-92-94 DEL CARRER DE L’AURORA I L’APARCAMENT PÚBLIC DE CAL
FONT, D’IGUALADA
Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari de la part
dispositiva del dictamen següent:

“ En data 3 de desembre de 2015, la companyia mercantil Gestilar Igualada, SL
va adquirir a Aliseda, SAU tres finques situades a l’Illa delimitada pels carrers
del Clos i de l’Aurora, d’Igualada; adquisició que va realitzar-se, prèvia
autorització del Ple municipal de 17 de novembre de 2015, mitjançant la cessió
del contracte d’alienació de les finques esmentades atorgat amb anterioritat
per l’Ajuntament d’Igualada i Aliseda, SAU. En virtut d’aquesta compra, Gestilar
Igualada, SL va assumir tots els compromisos adquirits entre Aliseda, SAU i
l’Ajuntament d’Igualada.
En compliment de les obligacions derivades del contracte, Gestilar Igualada,
SL va presentar, el 26 de febrer de 2016, el projecte bàsic modificat; projecte
que va rebre la conformitat d’aquest ens local per decret de data 27 d’abril de
2016. El projecte bàsic contemplava, entre d’altres, la construcció de dues
plantes subterrànies: l’una, la planta -1, per atendre la necessitat dels 52
habitatges projectats; i, l’altra, la -2, per atendre la dotació d’aparcament que
requereix el supermercat projectat a la planta baixa de l’immoble a construir. En
tractar-se d’un supermercat de la classe 4.4 (establiment destinat a la venda
d’alimentació amb una superfície edificada total compresa entre 1.000 i 2.000
m2), amb una superfície de venda de 1.278,99 m2, requereix 40 places
d’aparcament, és a dir, una plaça d’aparcament per cada 50 m2 de superfície
edificada total, d’acord amb l’Ordenança reguladora d’establiments comercials.
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La disponibilitat d’aquestes places d’aparcament és conditio sine qua non per
presentar la comunicació prèvia de l’activitat de supermercat, que habilita per al
seu exercici.
Posteriorment, mitjançant escrit de data 28 de juny de 2016 (RE núm. 17.621),
la senyora Regina González Taberna, en nom i representació de Gestilar
Igualada, SL exposa que, a l’hora de redactar el projecte executiu han constatat
que la viabilitat de les 40 places a situar en el soterrani -2 presenta un seguit de
dificultats tècniques, que aconsellen eliminar la segona planta subterrània i
resituar les 40 places d’aparcament a l’estacionament públic de Cal Font. Per
això, demana l’ocupació privativa de 58,85 m2 per a la construcció d’una
galeria subterrània per al pas de persones entre l’immoble a construir en el
solar assenyalat amb els núm. 90-92-94 del carrer de l’Aurora i l’aparcament
públic de Cal Font.
A l’expedient consten els informes que assenyalen la procedència d’admetre
l’ocupació privativa sol·licitada per raons de caràcter urbanístic, tècnic i
d’interès públic.
L’actuació descrita comporta l’ocupació privativa d’una part del domini públic
que és objecte de transformació o modificació i, en conseqüència, resta
subjecte a concessió administrativa de caràcter demanial, regulada a la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques i el
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
Per tot l’exposat, els Serveis jurídics i tècnics d’aquest Ajuntament han elaborat
el corresponent projecte i el plec de clàusules econòmico-administratives per
les quals s’ha de regir la concessió demanial descrita. De la redacció del
projecte es desprèn que, en el present cas, es donen circumstàncies
excepcionals que justifiquen l’atorgament directa de la concessió demanial a
favor de Gestilar, SL.
Atès el que disposen els articles 218 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 59 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, l’ús privatiu inherent a l’afectació dels
béns i el que comporta la transformació o la modificació del domini públic
resten subjectes a concessió administrativa;
Atès els articles 93, 94 , 100, 101, 102.2 i 3 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del patrimoni de les administracions públiques - articles que tenen
caràcter bàsic-, en relació amb les concessions demanials;
Atès els articles 61, 62 i 65 del Decret 336/88, en relació amb els principis a
què estan subjectes les concessions administratives, les clàusules que s'han de
fer constar en el plec de condicions i les dades i els documents de què ha de
constar el projecte corresponent;
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Atès que, de conformitat amb l'article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del patrimoni de les administracions públiques - article que te
caràcter bàsic-, les concessions sobre béns de domini públic s'atorgaran en
règim de concurrència. No obstant, podrà acordar-se l’atorgament directe en
els supòsits previstos a l’article 137.4.i) d’aquest text legal, quan es donin
circumstàncies excepcionals degudament justificades o en altres supòsits
establerts a les lleis.
Atès que la competència per a adjudicar la concessió correspon a l’alcalde, a
tenor d'allò que estableix l’apartat primer de la disposició addicional segona del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic, segons el qual correspon a
l’alcalde l’adjudicació de concessions sobre els béns de les entitats locals quan
el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni
l’import de tres milions d’euros. Això no obstant, atès l’article 66 del Decret
336/88 i en la normativa reguladora de la contractació dels ens locals,
correspon al Ple l'aprovació del projecte i del plec de clàusules administratives i
la convocatòria de la licitació;
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Declarar l’oportunitat de l’ocupació privativa d’una porció de terreny de
58,85 m2 per a la construcció d’una galeria subterrània per al pas de persones
entre l’immoble a construir en el solar assenyalat amb els núm. 90-92-94 del
carrer de l’Aurora i l’aparcament públic de Cal Font.
Segon. Aprovar inicialment els projecte i el plec de clàusules jurídiques i
econòmico-administratives per les quals s'ha de regir la concessió per a
l'ocupació privativa esmentada en el punt anterior.
Tercer. Sotmetre l’aprovació inicial a informació pública, durant el termini de
trenta dies, a comptar de l’endemà de la darrera inserció de l'edicte
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, la premsa local, el tauler
d’edictes de la Casa Consistorial i el tauler d’edictes de la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada), perquè les persones
interessades puguin formular reclamacions i al·legacions.
Quart. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord inicial d'aprovació del
projecte i el plec de condicions jurídiques i econòmico-administratives
esdevindrà definitiu.
Cinquè. Aprovar la convocatòria de la licitació per a l'atorgament directa de la
concessió de referència, si bé l’anunci de la licitació s’ha d’ajornar fins que hagi
transcorregut el termini d’informació pública del projecte i el plec, sense
reclamacions o al·legacions.
Sisè. Facultar l’alcalde-president per a la realització de les actuacions
necessàries per a l’execució d’aquest acord.”
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INTERVENCIONS

El Sr. Castells dóna la paraula al Sr. Pont, per a explicar aquest punt i diu que,
molt breument, una mica per a posar en context, passem a aprovació el Plec de
Clàusules per a la concessió administrativa d’una galeria, d’una porció de
terreny, si no m’equivoco, de 58 m2, per tant, és una porció de terreny molt
petita, que el què fa és, connectar pel subsòl del carrer de l’Aurora,
l’aparcament actual de Cal Font, l’aparcament públic actual de Cal Font, amb
l’edifici que s’està construint, ja s’ha iniciat ara la construcció en el solar entre el
c. del Clos i el c. de l’Aurora, a tocar de la Biblioteca, per tal de poder connectar
aquest aparcament públic amb la planta baixa d’aquest edifici amb el qual hi va
situat una superfície comercial que tenia necessitat de dotació d’aparcament. El
motiu més important d’aquesta solució, que pot semblar, diguem, imaginativa,
és el fet de que les altres opcions que havien sortit i que, segurament, vam
debatre llargament a la Comissió i segurament ara, és possible que tornin a
sortir, contemplava, la majoria, el fet de que aquesta mobilitat induïda per a
aquest nou edifici, la mobilitat induïda per a la planta baixa, no pas pels
habitatges, generés moltes molèsties en tot l’entorn del c. Aurora, Galícia,
Dansa, Vida, etc., tota la part del darrere de la Biblioteca, no? si tota aquesta
concentració de cotxes, diguem-ne, tenien els seus accessos, en aquesta part,
a tocar de l’edifici. En canvi, el fet de que aquests vehicles, per a accedir a
aquesta superfície comercial, poguessin accedir directament a través de
l’aparcament actual de Cal Font, pels accessos de Santa Caterina i Sant Magí, i
sortida, de nou, per Santa Caterina, evitava la densificació, a nivell de vehicle
rodat en una zona que, precisament, tots els esforços de l’Ajuntament, dels
darrers anys, i els propers anys, seran a pacificar. Per tant, malgrat sigui una
solució, diguem, imaginativa, per dir-ho d’alguna manera, diguem, el motiu
principal, sobretot, que ha dut a terme el fet d’estudiar clarament la petició que
ens fa l’empresa davant la dificultat tècnica, real, de construir el segon subsòl,
que no estava previst en aquest edifici, aquest edifici construirà un primer
subsòl destinat a l’aparcament privat dels habitatges que hi ha al damunt de
l’edifici, per tant, en aquest sentit aquest era el projecte original, i, diguem, el
què no es fa és construir un segon subsòl amb totes les dificultats que suposa,
a Igualada, aquest tipus de construccions, i que els informes tècnics que ens
aporten i que validen, també, els nostres tècnics, doncs, posen en dubte que
sigui la millor de les solucions. Malgrat tot, l’interès principal que porta a
l’Ajuntament a optar per a aquest camí, és el fet de que, amb aquesta solució
eliminem, d’una tacada, tota la nova mobilitat induïda que hi hauria al voltant
del vehicle privat que té accés a aquesta superfície comercial, voltant per
damunt de la Plaça de Cal Font i els voltants de la Biblioteca, i l’amaguem,
directament, a sota els accessos de l’aparcament actual de Cal Font, amb el
qual es podrà connectar a través d’aquesta galeria, perquè m’entenguin serà
com els accessos d’un metro de Barcelona, vostè em parlava d’una galeria
peatonal, en la qual hi passarà la gent amb els carros de compra, d’acord?, i
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accedirà directament als baixos del nou edifici on hi haurà prevista una
superfície comercial única.

Es presa la paraula pel Sr. Conill per dir que, ens agradaria fer una petita
intervenció per tal d’exposar una mica el nostre sentit del vot, que serà
d’abstenció. Ens trobem aquí davant d’un problema, que el Regidor ha explicat
perfectament, que és que una societat propietària del solar té un problema i
que, des de l’Administració, es busquen maneres de solucionar-ho i resoldreu,
fins a aquí ens sembla tot bé, diguéssim. Però el problema el veiem, o tenim
molts dubtes amb la solució que s’ha triat, no tenim gens clar que la solució del
problema sigui fer un túnel soterrat, de connexió amb l’aparcament públic de
Cal Font. No ho veiem per a molts motius, i els hem debatut a la Comissió, però
un dels motius, és que ens fa por que estiguem creant un precedent que pot
arribar a ser bastant perillós, perquè aquí ho fem pel comercial, però el
problema geotècnic potser que algú ens el justifiqui un dia pels habitatges, o
pot ser que, molt a prop de la zona, m’invento casuístiques, que potser no
passaran mai, però pot ser sí que passaran, que algú tingui locals, molt grans
també comercials i també els vulgui connectar amb el pàrquing que existeix.
Ens genera dubtes, tampoc no veiem clar, perquè estem parlant d’una
concessió que s’acaba l’any 2.042, que sí que és molt lluny però tampoc no és
tant lluny, i llavors, la ciutat tindrà un interrogant, perquè què fem?, si la
concessió no renova aquesta cessió de 40 places, i tenim l’activitat en marxa,
llavors haurem de tancar l’activitat, ja sé que és a molt llarg plaç, però ens
sembla que són motius, com a mínim, per a tenir-ho en compte. Per a altra
banda, i escoltant les explicacions que se’ns han donat en Comissió, els motius
que es sustenten en la decisió són bàsicament 2, com ara mateix ha explicat.
El primer són les raons tècniques, bàsicament geològiques, i el segon és la
mobilitat i el problema que generarien aquestes 40 places, hi estem d’acord. La
realitat és que semblen motius, però mirant l’expedient hi hem trobat a faltar,
realment, informació per a poder fer un judici de valor en aquests dos aspectes.
A nivell tècnic, no tenim, o a l’expedient no hi és, o no hem vist, ni cap estudi
geotècnic, no sabem ni la profunditat de la galera, ni la cota de la suposada
aigua, la realitat és que el propi pàrquing de Cal Font, està més enfonsat que el
nivell de la planta -1 que el projecte preveu, no tant com la -2, però
pràcticament, llavors, tècnicament, s’ha fet el de Cal Font. També se’ns diuen
motius de vibracions, que és cert, que la galera porta problemes i que podria
afectar a la Biblioteca, però necessitem 40 places, no cal fer una segona planta
soterrània tota sencera, la part promotora podria perdre metres de rampa
interior, assumir costos.... Tenim dubtes, perquè senzillament ens ha mancat
informació en aquest sentit. A nivell de mobilitat, és molt cert el què diuen, més
enllà.., però és cert que trobem a faltar una mica, al menys, una mica d’estudi
justificatiu per part de l’empresa, més enllà de que tothom diu que tindrem
problemes, sí, però no hem trobat a l’expedient ni cap estudi de mobilitat, en el
sentit de dir “sí, tindrem problemes, sí, però quins?, aquests, quantifiquem-los,
quant? On?” això no ho hem trobat. Crec que aquests dos punts s’haurien
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d’haver demanat més justificació, al menys a l’empresa propietària abans de
fer-li “aquest favor”, perquè considero que li estem fent un favor important. Un
altre aspecte que em sembla motiu de reflexió i que creiem que no s’ha fet, és
anar a la base del problema, que si el supermercat requereix 40 places i
aquestes 40 places ens produeixen aquest problema de mobilitat, potser el
problema és l’ús a què destinem aquesta planta baixa, en aquesta zona. És
una altra reflexió que obro i que tampoc, amb la solució trobada no sé si hi
donem solució. I per últim, i hem sembla que també és motiu de reflexió és que
cada vegada que surti aquest solar, aquest tema, des del nostre Grup, tenim la
sensació de que portem un llençol a la bugada, que en diuen, i per contra que
l’empresa guanya. La última vegada, quan es va decidir no entrar ni plantejar la
possibilitat del local, en planta baixa, ja vam tenir aquesta sensació, i ara la
tornem a tenir. En aquest cas tenim la impressió de que l’empresa s’estalvia
uns costos molt importants de la realització del segon soterrani, o la part parcial
que necessiti per a fer les 40 places, i que la ciutat s’emporta un problema,
bastants interrogants, i a sobre perd 40 places d’aparcament. És per a totes
aquestes raons i reflexions que el nostre vot serà d’abstenció.

Es presa la paraula pel Sr. Riba per dir que, nosaltres votarem favorablement
en aquest punt, en tant i en quant trobem plenament i degudament justificada la
realització d’aquest contracte, aquesta concessió administrativa d’aquest bé de
caràcter demanial en aquest cas. Entenem clarament que la mobilitat
provocada per una superfície comercial d’aquestes característiques, al bell mig
de la ciutat, en plena plaça de Cal Font, generaria, des del punt de vista de
l’accés i sortides d’aquests vehicles en el suposat aparcament que haurien
haver construït aquesta promotora, esdevé un problema de difícil, sinó
impossible solució. I, per tant, en el benentès que el Planejament Urbanístic, en
el seu moment es va realitzar, i que nosaltres compartim aquests usos des del
punt de vista de la millora i completació de l’oferta comercial, en el centre de la
ciutat, entenem que aquesta solució no és solució plausible correcte. Ara bé, he
de dir que estem en el terreny de les excepcions, les excepcions en les que,
des de l’Administració Pública, es fa un acte, com és aquesta concessió
administrativa d’un bé de caràcter demanial que esdevenen sempre, al nostre
entendre, problemàtiques. Les excepcions, al nostre entendre, les carrega el
diable, i sempre són constitutives de creació de precedents apel·lables per a
altres promotors, en un futur, diguem-ne, que poden adduir circumstàncies
similars a les actuals o que hi busquin, que hi puguin trobar certes analogies.
Nosaltres entenem que, dels factors que el promotor, en aquest cas planteja,
l’Administració té la obligació d’atendre aquells que són estrictament d’interès
públic, com són aquests de garantir una mobilitat que no interfereixi o no
condicioni el sentit d’ordenació i pacificació del centre de la ciutat que s’ha
vingut fent des de fa més de 25 anys a la zona de la plaça de Cal Font. Aquells
elements que tenen a veure amb les característiques geològiques d’aquest
emplaçament, traduït, en romàn paladino, “és car foradar les magues, les
galeres a Igualada” però és car a Cal Font, és car al Poble Sec, al centre, és
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car a tot arreu, i aquests costos són els mateixos que ha de suportar tots els
promotors, hi ha hagut de suportar tots els promotors ja sigui d’habitatges, ja
sigui de superfícies comercials. Per tant, nosaltres insisteixo, entenem que
aquesta excepció és i només es pot donar en el cas que hi ha un interès públic,
almenys en aquest cas, que justifica que es pugui produir aquesta situació,
aquesta concessió demanial. No compartim, no consideraríem adequat que es
centrés en la consideració principal d’aquesta concessió “em surt car i per tant
deixa’m trobar una solució alternativa”, que és el què considerem que seria,
diguem-ne, l’excepció absolutament indesitjable. No és el primer cas, per això
dic que les excepcions les carrega el diable, fa uns quants anys teníem un
debat similar en el que jo no vaig poder, o no vam tenir a bé, el nostre Grup,
compartir, diguem-ne, la concessió que es va fer, és igual, això ja està votat i
debatut, en tot cas, em reitero en la petició que feia en aquell moment, creiem
que, des del nostre Grup que, seria important i necessari regular les
casuístiques en les que l’Administració, en aquest cas l’Ajuntament d’Igualada
pot prendre en consideració l’atorgament d’aquests tipus de concessions,
atenent a criteris d’interès públic, com és garantir la mobilitat, com és la
preservació del patrimoni, pot haver-hi ocasions, i ens en podem trobar en un
futur proper en una zona com en el barri de Rec en el moment en què es
transformi, en el que les condicions de patrimoni obliguin a solucions d’aquests
tipus, a anades a la preservació de patrimoni, com ja n’hi ha d’altres, com és el
cas de la Isabela, però entenem que una regulació d’aquestes seria
absolutament convenient, per tal d’evitar que aquestes excepcions puguin
convertir-se en una norma apel·lable, per part de promotors, per promoció de
comerç de sòl comercial o de sòl residencial apel·lant única i exclusivament a la
inviabilitat econòmica, és a dir, a lo car que és foradar la galera, però que ho
és i ho ha estat sempre per a tothom. Per tant, tornem a fer la petició de que
s’estudiï, per part del Govern, la regulació dels casos en els que aquest tipus
de solucions, de concessions, són concedibles a privats, per a trobar solucions
ens els casos que sigui necessari. Torno a dir, la de mobilitat l’entenem
plenament i degudament justificada, en aquest cas, i per tant, en aquest cas, a
diferència del què vam fer en altres ocasions, votarem favorablement.

Es presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, més breument, nosaltres
anunciem el nostre vot que serà d’abstenció i bé, crec que, a no ser que ens
sorprenguin la resta de Grups, si que és cert que, crec que es compartit per a
tots el fet de que aquesta és una solució que ve a ser la millor, segurament, en
termes de mobilitat i mirar de treure cotxes, sí més no, en aquesta part superior
de Cal Font. Per tant, no m’estendré més, això ja s’ha constat i és evident que
nosaltres també n’hem estat parlant molt, dels pros, dels contres i és evident
que aquest és un factor que valorem favorablement. Ara bé, simplement ens
abstenim també perquè, com s’ha dit ara, són unes mesures que s’adopten
molt atenent a casos particulars, i en aquesta ciutat ja en portem uns quants de
casos particulars, vinculats, precisament també, en el sector comercial, en el
gran sector comercial, modificacions urbanístiques, per a encabir grans
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superfícies comercials, en aquest cas estem parlant d’una superfície mitjana,
però també és una superfície mitjana comercial, que també, doncs, en fi,
diguem que ens remet a altres modificacions que hi ha hagut, i que sí que està
clar que està bé al·legar aquest benefici comú de la reducció de trànsit per a
Cal Font, però que està bé, també, dir-ho tot, i constatar, doncs això, la
reducció de costos en el Pla constructiu que això suposarà, que també ens fa
patir com a precedent que pot assentar, i l’altre també és que, bé, evidentment
tenim un pàrquing de Cal Font que, segurament, doncs, el seu grau d’ocupació
no és el desitjable i que aquí, doncs, de retruc, també estem fent, diguem-ne,
estem adoptant una mesura que també, de retruc, beneficia la concessionària
d’aquest pàrquing que, diguem-ne, fins a l’any 42 doncs ja té assegurat que,
bé, 40 places del seu pàrquing, diguem-ne, ja tindran un rendiment adequat
perquè l’altre empresa, diguem-ne, que li pagarà per a aquest pàrquing. Per
tant, lo del trànsit està molt bé, però també ens fa patir aquesta mesura que,
diguem-ne, que hi guanya la part constructora al no haver de soterrar tant, i
també hi guanya, com és habitual en aquest país, al final, SABA, que SABA
que al final és La Caixa, i bé, també és una cosa que, al final, els hi estem
garantint una clientela i que bé, també és bo, si més no, dir-ho i que se sàpiga,
al final, quines són les contraprestacions que ens fan patir de cara al futur.

Es presa la paraula pel Sr. Castañé per dir que, bé, des del Grup de Decidim
Igualada votarem en contra d’aquesta proposta ja que, no és per a la solució
tècnica, que pot ser millor o pitjor, i pot resoldre el problema de mobilitat, en
això hi podem estar fins i tot d’acord, sinó pel model de favor a grans
superfícies que s’està portant a aquesta ciutat i política de pedaços absoluta.
Estem fent un favor a una empresa, que no entraré en l’empresa en sí, i a més
a més, en forma d’avantatge competitiu, perquè li estem estalviant uns diners i
alhora els clients que vagin a comprar en aquest supermercat no hauran de
pagar aparcament, però en canvi, els que vagin a la resta de comerços de la
zona sí que hauran de pagar aparcament si volen aparcar al mateix pàrquing,
que és bastant contradictori. I bé, aquí ningú, cap altre Grup ho ha esmentat,
però aquest supermercat tindrà un impacte en el comerç local, al comerç de
proximitat que és el què fa ciutat, realment, perquè aquestes mitjanes
superfícies, grans superfícies tenen la capacitat de menjar-se la resta de la
competència que hi hagi. Les fruiteries, peixateries que hi hagi per a la zona se
les menjaran, probablement, no ho sabem, no tenim una bola de vidre a
Decidim Igualada, però bé, hi ha antecedents d’això, només cal mirar al c. Sant
Magí, també, no diré noms, però hi ha hagut establiments d’altres companyies
que s’han menjat establiments tradicionals d’aquí, de la ciutat, per molts motius,
però han acabat amb ells. Per això nosaltres hi votarem en contra perquè no
estem d’acord amb aquesta política de favors a grans superfícies, ni a mitjanes,
i perquè, com bé han dit altres Grup, està assentant un precedent que pot ser
perillós.
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Es presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, bé, en tot cas podríem
coincidir que és, no ho sé, que és la solució més bona de les dolentes, o que és
la solució més dolenta de les bones, no sé si m’explico, és a dir, podríem dir
que és la solució més bona a curt i mig termini, en tot cas, si pot ser beneficiosa
o perjudicial a llarg termini, doncs, evidentment, és tota un incògnita i ens
genera dubtes, és evident. Bé, a vegades són les circumstàncies, no, sí que és
veritat que aquesta superfície que es vol establir en el solar assenyalat, on diu
el títol de la proposta, c. Aurora, 90-92-94, doncs, evidentment, és una
superfície important, i bé, les circumstàncies han fet que demanessin,
sol·licitessin, a l’actual empresa concessionària de l’aparcament públic de Cal
Font si tenien places disponibles, bé, han tingut la sort que hi havia aquestes
40 places disponibles que són les que pertocaven en funció de l’Ordenança
reguladora d’establiments comercials, i bé, se’ls hi fa aquesta concessió
administrativa de terreny demanial, per tal de poder donar compliment a
l’Ordenança abans esmentada. Ara, el què és evident, és que si imaginem, per
exemple, que el Govern hagués fet la feina en el sentit de dir “no, no, que hem
de prioritzar l’aparcament en subsòl en lloc de prioritzar l’aparcament en
superfície”, que s’entén que és per a gestions més curtes i ràpides dins els
intervals de temps, imaginis que Cal Font, en aquests moments hagués estat
tot ple d’abonats, o que l’empresa concessionària de Cal Font, doncs, no
hagués pogut donar, o no hagués tingut lliures aquestes 40 places, òbviament,
tots convenim i hi estem d’acord que aquesta empresa adjudicatària que ha de
fer els pisos a Cal Font, doncs, evidentment, hauria de fer la segona planta en
subsòl hi hagi galera o hi hagi qualsevol tipus de material, és a dir, evidentment
l’Ordenança Reguladora diu el què diu, i no fa cap salvetat d’excepcionalitat en
el sentit de dir “escolti, s’ha de fer, s’han de donar aquestes places de pàrquing,
50 metres de superfície, doncs, per a cada plaça de pàrquing”, escolti, és el
què hi ha, no ens expliquin..., ara, jo reconec que aquesta empresa, amb el què
aprovaran avui, ara i aquí, doncs, ha estat de sort, s’estalvia una quantitat molt
important de diners, de despesa econòmica per a donar compliment a
l’Ordenança. Què passarà quan acabi la concessió, que si no vaig veure
malament era el 6 de maig de 2.042, clar, evidentment, l’Ajuntament, doncs,
sempre haurà d’anar prorrogant, en aquest cas, aquest places sempre i quant,
donem per obvi, que aquesta empresa o aquesta activitat, doncs, segueixi en
funcionament, no, a no ser que s’hagi donat per extingit o per acabada la
relació contractual entre l’empresa concessionària i l’empresa del supermercat,
per entendre’ns, no!, però si això seguís igual, l’Ajuntament sempre haurà de
donar continuïtat amb aquests convenis o aquests contractes per tal de garantir
aquestes 40 places. Si després l’Ajuntament, a la llarga, a l’any 2.042, doncs,
volgués alinear o vendre o fer qualsevol operació, doncs sempre està
condicionada, i òbviament, pot ser un greuge comparatiu en que si, en un futur
hi hagués una altra activitat que el Pla d’Usos, el Pla General d’Ordenació
Urbanístic d’Igualada, que aquesta n’és una altra, i les Normes Subsidiàries
que delimiten, marquen i condicionen les claus urbanístiques de les normes
subsidiàries del Pla General es permet una activitat d’aquest tipus que jo sé
que vostè, com a Alcalde i com a Govern, si el Pla d’Usos, el Pla Urbanístic i
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les Normes Subsidiàries permeten que es pugui instal·lar aquesta activitat,
vostè té la obligació de donar-los-hi, evidentment, això tots en som
coneixedors, i més els que ja ho veiem des de fa anys, doncs, el què sí que és
evident, és que si hi hagués una altra empresa amb aquestes condicions, que
podria succeir, no és probable que sigui a curt ni a mig termini, però podria
passar l’any 2.039, aquest Ajuntament, havent creat el precedent, es veuria
abocat a passar un altra punt d’aprovació en aquest Ple Municipal d’un altra
concessió administrativa de terreny demanial. És a dir, el greuge, vulguem o
no, es crea. Altres activitats, reitero, passaria exactament el mateix, però
voldria recalcar que l’Ordenança diu el què diu, i que, en aquestes
circumstàncies, reitero eh!, és una solució bona i ho admeto, i ho reconec a curt
i a mig termini, però sí que potser ens crea dubtes, ens genera incerteses el
què pot passar a llarg termini i, sobretot, els precedents que es puguin produir,
és a dir coincidiríem, en part, en marcar una mica els paràmetres màxims i
mínims, en la línia del què comentava el Sr. Riba per tal d’anar marcant això
perquè ara comencen a ser uns quants i totes tenen les seves excepcionalitats,
perquè tots tenen punts de diferenciació força, fins i tot, a vegades, bastant
oposats i tot. En tot cas, reitero, el nostre vot, entenem que també és una
oportunitat per a la ciutat que es pugui acabar aquella obra aturada i que ha
passat les dificultats econòmiques i tècniques al llarg de fa molts anys ja, però
ho veiem amb cert recel. Reitero, el nostre vot serà d’abstenció.

El Sr. Castells diu que bé, i per a tancar una mica el debat, dir-los, i atès que
això és un projecte que vostès recordin, des de l’any 2.006 estem remenant i
remenant, el Sr. Conill ho deia amb tot l’encert, jo, des de que sóc Alcalde, fa
cinc anys, que això ha sigut un dels maldecaps principals que ha tingut aquest
Ajuntament a nivell jurídic i el què hem hagut de fer és trobar solucions. Podrà
ser la més bona o no tant bona, però és una solució perquè podíem tenir, i això
vull que en siguin conscients, podíem tenir la dificultat, gran dificultat de que es
podien trobar en que, aquest solar, es quedés, una altra vegada, desert per
anys i anys i anys. Pensem que, posar-hi 60 famílies vivint al centre de la ciutat
és bo, generarà una dinàmica al voltant del centre d’Igualada, penso que molt
important, això sempre és bo, per a altra banda tanquem ja, tot el projecte al
voltant de la Plaça de Cal Font, només quedava, com vostès saben aquest
solar, i per altra banda ve una superfície comercial, una cooperativa, però Sr.
Castañé, tenim informes que ens diuen que, a vegades, aquests centres són al
revés, dinamitzadors, perquè atrauen gent, porten gent i per tant, al voltant,
s’omplen els espais. Per tant, jo crec l’i si, i si, i si..., escolti, hem trobat una
solució, que penso que és prou bona, pensin una cosa, parlaven de l’any 2.046,
que molts, segurament, no hi serem ja, però la ciutat tindrà, llavors, un
aparcament, per tant tots els beneficis que generin seran d’aquest Ajuntament,
tindrà també aquesta connexió que també estarà vinculada i, per tant, tindrà
elements de negociació i, escolti, si el pàrquing s’usa més, el cànon que
ingressa l’Ajuntament ara ja en aquests anys, també s’incrementa, per tant, en
aquest sentit, el tema econòmic penso que és.... Jo crec que és un punt a favor
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de la ciutat, que es construeixin aquests pisos jo penso que és important, que
generi aquesta dinàmica positiva de que al centre de la ciutat s’hi faci una obra
d’aquestes dimensions és important i esperem, en el futur, i ho parlàvem
aquesta setmana de la mobilitat, la pacificació del trànsit en els centres de la
ciutat. Això acabarà així, més d’hora que tard, i per tant, que sàpiguen vostès
que no podíem posar-nos la soga al coll obrint i, per tant, generant un trànsit
que era inassumible per als veïns, però sobretot per a la mateixa ciutat, i per
tant és la solució que hem trobat, estem per donar solucions, no per a exposar
problemes, jo vull agrair a tots els Grups les propostes que han fet, em consta
que la Comissió ha sigut llarga i abastament discutit, ara que veig tant de
públic aquí, sàpiguen vostès que això és una part de la feina que fem i molts
dels que som aquí, es discuteixen els dies de cada dia, doncs, amb molt de
rigor i amb molt de nivell en les Comissions Informatives i, per tant, aquí només
fem un resum, potser, de tot el què s’està fent, però pensin que això ha portat,
primer, als Serveis Tècnics i Jurídics de la Casa una feinada molt important des
de fa, aquests 10 anys, i després a tots els Regidors i Regidores que han hagut
de treballar amb una llosa que era aquest solar que era com el solar de la
vergonya d’Igualada que ara, per sort, recuperarem.
El Sr. Castells diu al Sr. Mateu que era per a tancar aquest punt, si vol a Precs i
Preguntes podrà parlar.

Sotmès l’assumpte a votació constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de
més d’un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta
obtinguda per 14 vots a favor dels Grups Municipals de Convergència i Unió i
Socialistes d’Igualada, 1 vot en contra del Grup Municipal de Decidim Igualada i
6 vots d’abstenció dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i Partit Popular de Catalunya
del total de 21 Regidors, que de dret i fet composen la Corporació, S’APROVA
la proposta en tots els seus termes.

En aquest punt s’absenta el Sr. Capdevila.

5.2 RECUPERACIÓ D'OFICI DE LA POSSESSIÓ D'UNA PART DEL DOMINI
PÚBLIC SOTA LA NAU DE LA BRIGADA, A TOCAR DE LA RIERA
D’ÒDENA
Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari de la part
dispositiva del dictamen següent:
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“Vist que mitjançant sengles decrets de dates 16 de juny i 5 de juliol d’enguany,
es va acordar incoar el preceptiu expedient administratiu contradictori per la
recuperació d'ofici de la possessió d'una part del domini públic, a l'alçada de la
nau de la brigada, a tocar de la riera d’Òdena, que està ocupat per horts
conreuats pels senyors Salvador Tolosa Sarri, Máximo Casas Villamil, José
Maria Esteban Martín i Francisco Sabaté Padròs.
Vist que el decret esmentat va ser notificat en mà a totes les persones
interessades, i que dins del termini d’audiència concedit, el senyor Casas ha
manifestat que ja no conrea cap hort en aquest emplaçament, el senyor Tolosa
ha manifestat la seva voluntat de deixar lliure l’hort quan hagi recollit la collita
de patates i la resta, els senyors Esteban i Sabaté, no han presentat cap
al·legació ni reclamació;
Vist que el bé objecte de recuperació és titularitat de l’Ajuntament d’Igualada i
té la qualificació jurídica de bé demanial, segons resulta de l’assentament 1614 de l’Inventari municipal de béns d’aquest ens local;
Vist l’inspector municipal en data 9 d’agost de 2016, informa que, desprès
d’inspeccionar els horts de referència, es comprova que tots segueixen actius.
Vist que en el present expedient no es tracten qüestions de propietat, sinó de
possessió de béns, per la qual cosa la jurisdicció competent és la Jurisdicció
Contenciosa-administrativa;
Atès el que disposen els articles 82.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, 227 I 229 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, 55 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
administracions públiques i 147 del Decret 336/1987, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació amb la
recuperació de la possessió dels béns de domini públic;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Procedir a la recuperació d’ofici de la possessió d'una part del domini
públic, a l'alçada de la nau de la brigada, a tocar de la riera d’Òdena, que està
ocupat per horts conreuats pels senyors Salvador Tolosa Sarri, José Maria
Esteban Martín i Francisco Sabaté Padròs.
Segon. Requerir als senyors Salvador Tolosa Sarri, José Maria Esteban Martín
i Francisco Sabaté Padròs per tal que en el termini improrrogable de deu dies,
a comptar de l’endemà de rebre aquest escrit, deixin lliure i vacu la part de
domini públic que venen ocupant.
Tercer. Advertir a les persones indicades del fet que transcorregut el termini
assenyalat sense haver donat compliment al que es disposa en el punt
anterior, l’Ajuntament d'Igualada procedirà a l’execució subsidiària, en la data
que indiqui l’Alcaldia.
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Quart. Facultar l’alcalde perquè realitzi tots aquells actes o gestions que siguin
necessaris en ordre a la plena efectivitat i execució dels presents acords.”

INTERVENCIONS

El Sr. Castells diu que aquest també és un punt llargament debatut a les
Comissions, si algun Regidor volgués prendre la paraula, sinó el sotmetríem a
votació.
Es presa la paraula pel Sr. Conill per dir que, només és, tampoc no m’agrada
molt queixar-me, però en el punt famós del franquisme i això hi ha hagut
rèpliques, contrarèpliques del Grup de la Cup, com del Partit Popular i ara jo no
he pogut parlar, en l’anterior. No sé quin és el criteri, m’he quedat parat i llavors
no he sabut reaccionar, només era perquè quedi constància, almenys i ja
està...
El Sr. Castells diu que queda constància. Tenia la seguretat que estava tancant
el punt i no era un punt per a entrar en debat, tampoc. Jo crec que s’havia de
discutir amb el Tinent d’Alcalde si hi havia alguna...
El Sr. Conill diu ... no, no, discutir no, però....
El Sr. Castells diu ... era una qüestió...
El Sr. Conill diu ... vostè, en tot cas, ha tancat el debat, jo no li tenia... i ja està...
El Sr. Castells diu ... en tot cas, escolti, jo no vull coartar la llibertat de la seva
expressió i si vol, a l’apartat de precs i preguntes podem tornar a iniciar aquest
debat.
El Sr. Conill diu ... perfecte. No, no, senzillament he parlat per aclarir-ho i ja
està.
El Sr. Castells diu ... ja li donaré la paraula perquè sigui així.

Sotmès l’assumpte a votació constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de
més d’un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta
obtinguda per 17 vots a favor dels Grups Municipals de Convergència i Unió,
Esquerra Republicana de Catalunya, Socialistes d’Igualada i Partit Popular de
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Catalunya i 3 vots d’abstenció dels Grups Municipals de Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) i Decidim Igualada del total de 21 Regidors, que de dret i fet
composen la Corporació, S’APROVA la proposta en tots els seus termes.

En aquest moment es reincorpora el Sr. Capdevila.

6. HISENDA
6.1 APROVACIÓ D’UN CONTRACTE DE PRÉSTEC AMB BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari de la part
dispositiva del dictamen següent:
“ Atès que BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ha fet una oferta per
formalitzar un préstec per import de 3.000.000.- en condicions de compliment
del principi de prudència financera, amb la finalitat de substituir parcialment
operacions preexistents, en concret part de l’import previst d’amortitzar aquest
exercici.
Atès que l’Ajuntament considera convenient amortitzar els préstecs concertats
dins el mecanisme de pagaments a proveïdors i que el préstec ofert pel BBVA
permetrà augmentar la dotació pressupostària destinada a l’amortització de
passius financers de manera suficient per assolir aquesta finalitat.
Atès que per tractar-se d’un servei financer relatiu a l’obtenció de fons de
capital d’una entitat del sector públic és d’aplicació el previst a la lletra L de
l’article 4 apartat 1, del R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
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 la BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. es consideren favorables als interessos
municipals, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
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Primer.- Sol·licitar i formalitzar amb BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
S.A., un préstec d’un import de TRES MILIONS D’EUROS (3.000.000.- €) amb
les condicions següents:
Tipus d’interès fix al 0’82 per 100.
Termini d’amortització: 10 anys.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President per a que dugui a terme els tràmits
escaients per a la formalització i signatura del contracte de préstec.
Tercer.- Comunicar aquest acord Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
Això no obstant, el Ple resoldrà el que cregui més convenient.”

INTERVENCIONS
No n’hi ha.

Sotmès l’assumpte a votació constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de
més d’un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta
obtinguda per 14 vots a favor dels Grups Municipals de Convergència i Unió i
Socialistes d’Igualada, 7 vots d’abstenció dels Grups Municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Decidim
Igualada i Partit Popular de Catalunya del total de 21 Regidors, que de dret i fet
composen la Corporació, S’APROVA la proposta en tots els seus termes.

6.2 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2016

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari de la part
dispositiva del dictamen següent:
“Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit 3/2016 corresponent al
pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2016, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 3/2016 de determinades
partides i conceptes del pressupost del 2016, finançat per baixes de
determinades partides del pressupost de despeses
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Entitat: Ajuntament d’Igualada
NECESSITATS
Crèdit extraordinari
Capítol 6
Capítol 7

Despeses d’inversió
Transferències de capital

101.633,50 €
20.000,00 €

Total suplement de crèdit

121.633,50 €

Suplement de crèdit
Capítol 2
Capítol 6

Despeses béns corrents i serveis
Despeses d’inversió

37.000,00 €
198.087,83 €

Total suplement de crèdit
Total necessitats

235.087,83 €
356.721,33 €

RECURSOS
Baixes de partides del pressupost de despeses
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7

Despeses béns corrents i serveis
Transferències corrents
Despeses d’inversió
Transferències de capital

1.633,50 €
37.000,00 €
281.481,08 €
36.606,75 €

Total baixes partides de despesa
TOTAL RECURSOS

356.721,33 €
356.721,33 €

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.
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.
Sisè.- Trametre una còpia de l’expedient de modificació de crèdit, aprovat
definitivament, a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
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Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos
municipals.”

INTERVENCIONS

El Sr. Castells diu que és un tema que també s’ha explicat abastament a la
Comissió informativa, però si algun Regidor o Regidora volgués prendre la
paraula.

Es presa la paraula pel Sr. Palau per dir que, el nostre sentit de vot serà
d’abstenció, perquè, evidentment, doncs, estem en la fase d’execució i
respectem que el Govern doncs, evidentment, vagi fent els canvis
pressupostaris que consideri convenient que ha d’anar fent, però sí que volem
posar de relleu que aquesta modificació de crèdit o les que s’han vingut fent
fins ara, i atès que estem a finals de setembre i estem a la fase final de
l’execució pressupostària del 2.016, està posant de relleu, en gran part que,
una mica les premisses que nosaltres consideràvem que eren necessàries per
al Pressupost 2.016, és a dir, dotar de recursos a la ciutat pel canvi de model
econòmic, per a dotar-lo de recursos per disposar d’una ciutat més neta i amb
uns barris amb més bon estat o dotar de recursos per a la posada en marxa de
l’elaboració del POUM com a element clau en la transformació de la ciutat, en
el Pressupost, en l’execució del Pressupost del 2.016, aquests recursos no els
hem vist per enlloc, no s’ha fet un esforç de reactivació de les economies
familiars, nosaltres plantejàvem que es destinés més d’un milió d’euros,
concretament, via beques, transport pels estudiants vam plantejar que s’hi
destinessin 350.000 €, i que s’arribés al 85 % de les famílies, plantejàvem que
s’invertís prop de 600.000 € als barris, plantejàvem més inversió en el sector
TIC, plantejàvem que es fes el POUM, una fiscalitat més justa, progressiva, i tot
això en l’execució del 2.016 no hi serà i clarament, per a nosaltres, serà un any
pressupostàriament perdut respecte la nostra proposta de ciutat. Aquí el què
veiem, que de les beques només hi van posar, en aquell acord pressupostari,
doncs, de Partit Demòcrata i Socialistes, 50.000 € i encara, a l’hora que hem
executat la convocatòria, doncs, hem vist que n’han sobrat 37.000, que només
n’hem pogut executar o portar a la pràctica 13.000. Se n’ha parlat a la
Comissió, amb un cert reconeixement de les mancances que hi ha hagut en
aquesta convocatòria, de la falta de publicitat, la incompatibilitat amb les
beques de l’Estat, etc. i possibles solucions de cara al 2.017, incorporar-hi els
estudis d’FP, això ja ho deia clarament la nostra proposta, es planteja que sigui
un premi perquè els estudiants universitaris no deixin els seus estudis.
Nosaltres els hi plantegem que també incorporin, i nosaltres entendríem també
incorporar alguna qüestió seva, evidentment també, d’incentivar i ajudar als
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estudiants que estan estudiant a Igualada, però sobretot, incorporin la idea
central que tenia la nostra proposta de beques que era que siguin un ajut al
transport. La necessitat de les famílies en període en què els seus fills estudien
està en el cost del transport, en la majoria dels casos, i estava molt ben
estudiada, era una proposta efectiva, que seria efectiva des d’un punt de vista
d’ajut als joves, d’ajut a les famílies, i d’impacte en la reactivació de les
economies familiars, especialment de les classes populars i treballadores. Els
demanem diàleg, en aquest sentit de que la proposta de beques del 2.016
incorpori, els eixos de la nostra proposta perquè entenem que no estem
avançant, en aquest sentit, i que sobretot, el què estem fent ara, que és
destinar 37.000 dels 50.000 € de les beques, que no aniran a beques, i no
aniran a les famílies ni als joves, els destinarem a finançar l’European Ballon
Festival, doncs que això no torni a passar de cara a l’any 2.017, és a dir,
podrien no destinar aquests recursos a l’European Ballon i, en tot cas, generar
romanent perquè, si que ens agradaria que, almenys, al 2.017 hi hagués
50.000 més 37.000 €, com a mínim n’hi hagués 87.000. Per a nosaltres
seguiria sent insuficient, eh!, el nostre plantejament és de 350.000 € en un
model coherent de beques que creiem que necessita la ciutat d’Igualada. El
mateix passa amb el tema de treure diners de projectes que, entenem que hi
havia una partida important, de 444.000 € amb la qual s’hagués pogut adjudicar
el POUM i això, al 2.016 no passarà i seguirem fent el procés del Rec, està
molt bé, però nosaltres ja ho hem debatut, també, moltes vegades que, primer,
haguéssim fet un procés participatiu, a nivell de Conca, haguéssim fet Oficina
Local, haguéssim adjudicat el POUM i el Rec seria una part més, però no la
part del Planejament que necessita Igualada si volem, doncs, fer una acció de
Govern realment transformadora. En fi, la inversió dels barris només hi ha
l’estricte de la Llei de Barris perquè s’ha de fer al barri de Sant Agustí, però no
la veiem per enlloc, no, aquesta necessitat urgent i important de manteniment
que tenen els barris i, per tant, fem la crítica en l’execució, aprofitem una mica
el fet de que és potser, una de les darreres modificacions de crèdit de l’any,
doncs de que no veiem que hagi estat una execució pressupostària efectiva per
a la transformació de la ciutat.

Es presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, bé, aquesta modificació de crèdit,
doncs, forma part de la política pressupostària, com a tal, doncs, des del nostre
Grup hi votarem en contra, els pressupostos d’aquesta Casa els van fer vostès,
a nosaltres no se’ns va convidar, ja vam votar en contra en el seu moment de
l’aprovació ara aviat farà un any, i per tant, qualsevol modificació que tampoc
no busqui, no cerqui el consens, o diguem-ne, que no es debati en Comissions,
més aviat s’informa, doncs, tampoc nosaltres no ens veiem interpel·lats a votarla, cosa que, d’altra banda, no els hi sorprèn, i tampoc, imagino que no els
entristeix perquè tampoc no ho busquen. Dit això, que serà el nostre vot
contrari, sí que algunes consideracions, sobre les beques universitàries no ens
hi estendrem perquè ja ho ha fet anteriorment el Sr. Palau, bé, se suposa que
hi buscaran solució, però clar, és una mica un “fiasco” fer una primera proposta
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de beques per un valor de 50.000 € i només atorgar-ne 13.000, home!, no sé si
no podrien haver filat una mica millor, però bé, en tot cas, bé, ja en parlarem
més abastament i el què si que ens volíem fixar una mica, també, més que res
perquè és un tema que nosaltres hi hem fet bastant èmfasi, i és que clar, abans
el Sr. Palau parlava que ja s’acosta el final d’any, nosaltres també ja ho
comencem a veure, i bé, ja en el Ple de l’octubre de l’any passat, quan es van
aprovar els Pressupostos, nosaltres vam ser bastant crítics amb el què en
aquell moment es va plantejar com un acord entre dues forces d’aquest Ple,
segons el qual s’aprovaven els Pressupostos amb una amplíssima majoria i
que havia d’incorporar tot un seguit de mesures de caire social, entre les quals
també s’hi contemplaven aquests 50.000 € a beques a universitaris. També és
parlava que s’havia de fer una Comissió de Seguiment per al compliment
d’aquells acords, jo no sé si tenen Comissió de Seguiment o no, entre vostès i
el Grup Socialista, en aquesta ciutat, no sabem si tenen Comissió de
Seguiment, però la resta de Grups si que també en fem una mica de seguiment
i clar, fins a dia d’avui, encara no hem sigut capaços de veure com es
materialitzava cap d’aquestes mesures que es plantejaven en aquest acord, i
clar, arriba una modificació de crèdit per valor de 356.000 € a tres mesos de
tancar l’any, i tampoc no apareix res de tot això, llavors, bé, estem una mica
sorpresos, no!, fins i tot aquests 37.000 € de disminució, d’aquesta mesura
social, gràcies a la qual el Grup Socialista va donar suport en aquells
Pressupostos, resulta que se’n van, no sé, quasi a confeti, no sé, a l’European
Ballon Festival 22.000 €, 15.000 € al Retailing, altres empreses del Retailing,
diguem-ne a subcontractacions, i, en cap cas, diguem-ne, van, doncs, no sé qui
ho sap, els 30.000 € del Projecte de Creu Roja Anoia “Menja sa a l’Insti”, que
ens van anunciar; o el programa de subministraments a les llars per valor de
30.000 €, tampoc no n’hem vist cap rastre; els 25.000 € que ja vam dir, que
home!, ens semblava una gran mesura, per a la rehabilitació d’habitatges
desocupats, tampoc, és a dir, tot un seguit de mesures que en el seu moment
es van anunciar a “bombo i plateret”, com a justificació d’aquesta mena
d’aliança, d’aquesta sociovergència local de “nuevo cuño” que no havíem vist
mai, i resulta que això, una de les mesures que sí que anuncien conforme és
conjunta, que en el seu dia ja vam dir que ja venia validada per Convergència,
diguem-ne, en solitari, només gasta 13.000 € i els 37.000 se’n van a
l’European. Pensem i aprofitem, es a dir, ja ho hem dit que votarem en contra,
hi ha alguna de les mesures que s’inclouen que sí que compartim, d’altres no,
en tot cas no se’ns ha interpel·lat, però simplement sí que aprofitem per a
certificar el què nosaltres hem vingut dient al llarg d’aquest curs polític, o
d’aquest any, que és que bé, en fi, no entenem massa, al final, quina ha estat la
política pressupostària d’aquest acord, diguem-ne, que es va forjar ara fa un
any. I bé, més enllà d’això, nosaltres hi votarem en contra.

Es presa la paraula pel Sr. Castañé per dir que, bé, des del Grup Municipal de
Decidim, nosaltres ens abstindrem, com ja hem fet en altres modificacions de
crèdit, no és cap novetat, tampoc, perquè bé, el Govern governa i no
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coincidirem en com s’han de distribuir els calés. De fet, com en altres Grups,
ens criden l’atenció diferents partides, la de les beques universitàries ens crida
molt l’atenció, però bé, no repetirem ni arguments ni tampoc ens allargarem en
això, esperem que donin les explicacions degudes i una altra de les partides
que ens crida l’atenció és l’Anella Verda, fa just 11 mesos, el 20 d’octubre de
2.015, ja es va fer una modificació de crèdit on es van posar 120.000 € en
aquesta partida, a més la mateixa, exactament la mateixa, mateix codi,
exactament igual. No entrarem si l’Anella Verda és bona o dolenta, no hi estem
pas en contra del concepte d’Anella Verda, és una bona infraestructura per a la
ciutat, aporta un valor positiu, ara bé, potser tenint en compte que, pressupostat
des del 2.014 es porten 4.630.879,25 €, doncs potser no estem fent, aquesta
infraestructura, de la forma més austera que podríem portar-la a terme, i això
és una cosa que volíem plantejar aquí en el Ple, doncs creiem que hi ha altres
prioritats i que, tot i que l’Anella Verda és bona, potser hauríem de veure si,
realment cada any li hem d’aportar, al voltant d’un 8 % del Pressupost en forma
de modificació de crèdit.

El Sr. Castells diu deixi’m interrompre’l perquè s’està equivocant, és a dir,
lògicament, i pel sentit comú, i per la gent que ens escolta que es deuen pensar
que estem bojos. Escolti, lògicament que no és així, l’Anella Verda té una
partida pressupostària d’inversió molt petita, que l’anirem complimentant, tenim
el projecte de connectar amb tres anelles la ciutat, però aquest pressupost que
a vostè li surt, ho comentava el Tinent d’Alcalde de Qualitat Urbana, és el
pressupost de Jardins i Manteniment de tota la ciutat, per tant, vostè està
posant aquí una barreja que no toca, ja li asseguro que no és així, li asseguro
que si ens haguéssim gastat 4 milions d’euros amb l’Anella Verda, podríem
arribar jo crec que a París, amb una Anella Verda sencera. Bé, en tot cas
sàpiga que no és així, i que l’Anella Verda té la seva disposició pressupostària
que, per a nosaltres és molt important, que és una aposta programàtica,
després parlaré, Sr. Palau amb vostè, del nostre programa i del seu, de les
diferències que hi ha, i, en tot cas, dir-li que és això, que és una aposta
programàtica, que la farem, s’està fent el projecte executiu de l’Anella Verda
que enllaçarà la pujada a les Maioles amb aquella actuació que es va fer fa un
any i mig i, per tant, s’enllaçarà tota l’Anella de les Guixeres, una anella amb
uns punts paisatgístics molt importants, i per tant, que sàpiga vostè que això és
important, estem treballant, avui hem passat un punt de Ple que afecta a
l’Anella Verda, aquesta recuperació de terrenys darrera la nau de la Brigada
que ens debilita, en el sentit que estaven ocupats per gent que tenien uns horts
sense cap mena i tipus de concessió i que, per tant, els hem de recuperar per a
poder fer i recuperar el nostre projecte d’Anella Verda. Per tant, anem fent els
passos i, lògicament, si tinguéssim 4 milions d’euros per a fer l’Anella Verda, la
faríem bastant grossa, li asseguro.
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Es presa la paraula pel Sr. Castañé per dir que, a veure, potser jo he errat, però
jo he anat als pdf’s dels Pressupostos, els que es poden cercar, i si busquen
Anella Verda, en el total de les diferents partides que composen el projecte
acaba sumant 1.300.000 al 2.014, 1.500.000 al 2.015 i 1.700.000 al 2.016, per
Anella Verda. Ara bé, la partida concreta que estem modificant avui, també és
important, perquè estem parlant de, com a mínim, 400.000 € cada any, la
partida que estem modificant avui, o sigui, potser he errat la partida, però
també sí que estem parlant de molts diners per un projecte que bé, potser sí
que hauríem de plantejar si s’està fent de la manera més ajustada a les
necessitats de la ciutat d’avui en dia.
El Sr. Castells diu que molt bé, després li demano a la Regidora d’Hisenda que
li ensenyi quina partida és.

Es presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, no m’estendré massa,
bàsicament per anunciar el vot d’abstenció del Grup Municipal Popular a la
ciutat d’Igualada. Bàsicament, en totes les modificacions de crèdit i aquesta és
la tercera que porten al llarg de l’exercici 2.016, doncs fem abstenció perquè,
òbviament, com és conegut i sabut per a tothom, no tenim responsabilitat
directa en l’execució dels Pressupostos Municipals. Ara bé, en tot cas, el què sí
ens voldríem reiterar, i de cara a futures Ordenances Fiscals, Taxes i Preus
Públics i de cara al següent Pressupost Municipal exercici 2.017, serà d’aquí
dos mesos, o d’aquí sis o d’aquí a vuit, com que suposo que hi hauran pròrroga
de pressupostos o no, i suposo que hi haurà més modificacions de crèdit o no,
en tot cas, el què sí demanaríem humilment, des del Grup Municipal Popular és
el què fem sempre. És a dir, vista, bàsicament, reiterar, ho dic perquè altres
Portaveus ho han dit i puc compartir part del què han dit, és a dir, l’acord dels
últims Pressupostos Municipals, Convergència i Unió i Partit Socialista, una de
les grans d’allò era els 50.000 €, bé, se n’atorguen 13.000, bé, en queden
37.000. Nosaltres, el Partit Popular sempre hem dit, evidentment, és bo ajudar
al conjunt de la ciutadania, és bo fer programes concrets per diferents
col·lectius, gent jove, gent gran, etc. a la ciutat d’Igualada, però a vegades sí
que és bo que, els següents Pressupostos Municipals, el que sempre hem
recalcat des del Partit Popular, que és no incrementar la pressió fiscal al
conjunt de famílies igualadines, dic això perquè com vostès recordaran, a l’últim
Pressupost va haver un increment de 489.000 - 490.000 €, ho dic de memòria,
amb major recaptació d’Impost de Béns Immobles. També demanaríem que, en
lloc de fer coses que després, les partides pressupostàries no s’esgoten i, en
tot cas, aquests diners tornen a quedar a l’Ajuntament, doncs, a vegades, el
millor que podem fer és reduir pressió fiscal i que aquests diners, és a dir, no
destinar, a vegades tants diners, si no s’esgoten partides pressupostàries, i el
què podem fer és reduir aquesta pressió fiscal per tal que aquests diners
quedin a les butxaques de les famílies igualadines, ho dic perquè és el punt
d’equilibri que, entenc, s’hauria de mirar de buscar aquesta màxima eficàcia i
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eficiència des de qui té la responsabilitat, en aquest cas, del Govern Municipal.
I els hi fem algunes idees, és a dir, esperem i desitgem que al pròxim
pressupost no hi hagi l’important increment d’Ibi que ha fet vostè, Sr. Castells,
des de que té la responsabilitat de ser Alcalde, ho dic de memòria, però vostè
des de que és Alcalde ha fet un increment de més de 3 milions d’euros en
l’Impost de Béns Immobles a aquesta ciutat, si hi sumem tots els exercicis,
demanaríem, també, que estudiïn bé la reducció de les escombraries
comercials, de tal manera que fos més justa pels petits negocis, pels
emprenedors i pels autònoms d’aquesta ciutat, i demanaríem que busquessin,
també, un estudi sobre, avui ho he demanat al Sr. Pont, sobre les possibilitats
que crec que s’han d’esgotar i s’han de valorar i s’han de, en tot cas, reitero,
valorar, sobre els serveis que prestem des d’aquest Ajuntament i els que
podem donar, i de fet ja s’estan donant d’externacionalització d’altres obres. Ho
dic perquè tot això, són elements importantíssims de cara a la propera redacció
del proper Pressupost Municipal. Reitero, el nostre vot serà d’abstenció, però
cregui’m, Sr. Alcalde, miraríem de ser pro-actius i ajudar en el sentit de que
pogués buscar-se aquesta eficiència i eficàcia del diner que gestiona aquest
Ajuntament.

El Sr. Castells diu que, el què passa és que trobo un punt pervers que vostè
digui que des de que jo sóc Alcalde ha pujat 3 milions d’euros la recaptació
amb IBI, quan, fixi’s vostè, si aquest Ajuntament, fent un esforç, fora de mides,
no hagués provocat un efecte anestèsic en les pujades de l’IBI obligades per
l’Estat Espanyol, haguéssim ingressat, potser, 10 milions d’euros més. Fixi’s
vostè el què hem hagut de renunciar malgrat la situació, que vostè coneix,
financera d’aquest Ajuntament. Per tant, no em barregi això, perquè això és fer
un punt, no li vull dir, però és un punt demagògic dir això, Sr. Agramunt, però
res més a dir-li, jo crec que estem barrejant coses diferents, aquí tothom vol
portar al seu corral l’ovella, no!, i tothom està aquí venent els seus futuribles,
però realitats només es fan les que es governen, que són intentar apurar un
Pressupost que, des del punt de vista de l’ingrés el tenim molt limitat i des de la
despesa l’hem d’executar, perquè totes les propostes que tenim de cara a fer
tots els projectes que tenim al mandat, del ciutadà, de fer-los, nosaltres els
volem fer i els volem executar, i per tant, tots els moviments, totes les
modificacions de crèdit que es fan i que es faci falta les podrem per a poder-ho
fer una realitat. Però m’ha demanat la paraula el Sr. Riba, té vostè la paraula.

Es presa la paraula pel Sr. Riba per dir que, aquest punt, és curiós, diguem-ne,
eh!, perquè una mica cadascú dels Grups ha parlat, ha fet el seu debat i de la
modificació si se n’ha parlat, permeti’m dir-ho, relativament poc, però bé,
tothom té el legítim dret d’enfocar el debat com creu convenient, el Sr. Palau ho
ha fet en relació al programa d’Esquerra Republicana, insisteixo, absolutament
legítim, el Sr. Agramunt ho ha fet en relació a la pressió fiscal, ho trobo legítim, i
el Sr. Mateu ho ha fer respecte a unes de les seves preferències màximes que
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és posar-se amb el PSC, eh!, la seva missió de fiscalització del Govern, ell
entén com a una prioritat màxima, la fiscalització del PSC, cosa que ens ha
demostrat en reiterades ocasions. Si bé és cert que hi ha una partida que es
modifica de les que comprenien l’acord pressupostari, ha aprofitat, diguem-ne,
que el “Pisuerga pasa por Valladolid” per a recordar-nos aquí un munt de coses
a nosaltres. Miri, respecte a lo qual li podria dir “quan es vegin fetes realitat,
aquestes accions que es van acordar, vostè, com ens ha dit abans, es podrà
posar la medalla” podrà dir que, en realitat, potser ho hem fet perquè vostè ens
ho va recordar en el Ple, i així tornarem a posar el nivell del debat a l’alçada
d’un debat de pati d’escola com segurament hem fet abans.
El Sr. Castells diu que, en tot cas, deixi’m fer una rèplica de tot el què vostès
han dit, perquè si que trobo de justícia fer-ho. Recordin vostès que fa 3 anys
aquest Govern va posar en marxa unes subvencions molt importants per a
bonificar els IBIS a les famílies igualadines que tenien problemes, unes
subvencions d’uns imports molt importants, amb la sorpresa que ens vàrem
trobar, atès que era una de les problemàtiques que els ciutadans ens feien
arribar de manera molt important que tenien dificultats, són gent que ho
passaven molt malament, que la convocatòria es va executar, si no recordo
malament, amb un 20 o un 30 %, cosa que ens va sorprendre, que hem fet?,
reforçar els punts d’informació, quan ve el ciutadà a l’Oficina del Ciutadà
informar-lo d’això, i ara estem en uns nivells d’execució molt importants. Per
tant, el què estem fent és iniciar un procés que és, jo penso que molt important,
i que per tant, aquí si que vull agrair al Grup Municipal Socialista l’apunt que
ens varen fer, ja no tant sols en el projecte d’aquestes beques de transport que
l’any vinent espero que puguem millorar i, en tot cas, donar i ampliar de manera
majoritària als ciutadans d’Igualada, sinó el fet, també, de que s’està treballant
en altres línies. Fixin-se, i així ho comparteixo amb el Sr. Riba, la setmana que
ve, si es presenta un dels projectes, vostès ens diran “que fan vostès
populisme amb els ajuts”, escoltin, i ens diran vostès que no estem fent les
coses bé, etc., etc. Tant si fem, malament, i si no fem també malament, per
tant, escoltin, nosaltres hem de governar, que és el què ens importa, és el què
la ciutadania ens demana i, per tant, el què estem fent és complir, de totes,
amb el programa electoral que té la formació política que jo tinc l’honor de
representar, però a l’hora, també, aquí hem incorporat alguns punts que es
varen incorporar en els Pressupostos del Partit dels Socialistes, i s’està fent i
s’està fent en la línia que toca. No podem fer coses..., vostès segurament,
perquè no governen, no podem fer coses que no estiguin en el marc de la
legalitat, escolti, si no es pot complementar una beca de l’Estat Espanyol
perquè la llei diu que no, doncs no ho podem fer, i per tant el què hem de
buscar és fórmules per a poder-ho fer així. Escolti, hem fet la primera
convocatòria, ara ja sabem com funciona, sabem com arribem, i, per tant, l’any
vinent, serà una convocatòria reeixida. Jo espero que quan això sigui així,
vostès ens diguin que ho fem bé, també, perquè està molt bé dir que ho fem tot
malament, però també quan les coses funcionen jo els hi agrairia que fos així.
Escoltin, el nostre programa electoral té molt clar moltes apostes, i si volen les
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hi reitero, perquè Sr. Mateu, és un punt frívol dir “escolti, i... per...com han dit
vostè, per a fer confetti”, és a dir, escolti, poca broma, el Retailing no és
confetti, escolti, hi ha moltes empreses que treballen en l’àmbit del tèxtil,
treballen més de 2.300 persones i, per tant, això no és confetti perquè aquestes
persones no s’ho agafen com a confetti, mirarem l’acta i veurem com ho ha dit.
En tot cas deixi’m acabar, deixi’m acabar, després li dono la paraula, no pateixi.
Per altra banda, fixi’s, a l’European Ballon Festival, és un festival europeu que
ens posa al mapa de les ciutats importants de Catalunya, ens situa al mapa i,
per tant creiem que és molt important, des del Govern, visualitzar-ho. I no tan
sols amb això, ho creiem fermament amb La Mostra, ho creiem amb la festa de
Reis, ho creiem en diverses festes que ens donen i ens aporten que la ciutat
sigui reconeguda i coneguda per a tot arreu, doncs hi seguirem apostant, els hi
agradi o no els hi agradi, perquè creiem que això és el què fa que la ciutat sigui
una ciutat de referència dins de les ciutats de la mida com Igualada. Fixin-se,
l’aposta per a l’Escola i l’Ensenyament Públic a la ciutat, hem construït, en la
passada legislatura, un campus universitari que haurem d’ampliar perquè
s’estan ampliant els estudis. Escolti, això hi ha poques ciutats que tenen la sort,
fixis, Vic té molts estudiants universitaris, sap de què es queixa la gent?, que
són privats, a Igualada els tenim públics, públics, i aquest Govern ho defensarà
sempre, estudis universitaris públics, i els ha pagat, en bona part, el ciutadà,
sí!, l’Ibi, que tant costa, que tant ens fa patir a tots, aquest IBI serveix, també,
per a fer universitats i perquè els nostres fills i filles tinguin un futur, això fem
nosaltres. Defensa de l’escola pública, amb ungles i dents, defensem fer el nou
institut Badia i Margarit, un institut nou, públic, en la zona que fa de ròtula entre
el Barri de Montserrat i el Barri del Sant Crist, perquè la inversió pública ajuda a
regenerar els barris. Hi ha més barris que ho farem, amb l’acord del Partit dels
Socialistes també hi ha propostes per a fer al Barri de Montserrat i per a fer,
també, al Barri de Fàtima, entre altres barris, s’iniciarà ara una campanya, un
pla de xoc, d’accessibilitat a tota la ciutat, accessibilitat a tota la ciutat, fixin-se.
La ciutat d’Igualada, en aquests moments, amb el seu envelliment, hi ha moltes
persones grans, però també persones que tenen dificultats amb la mobilitat,
però també pares i mares que porten els cotxets que no tenen les voreres
adaptades, doncs nosaltres hi apostarem, i farem una gran aposta amb això,
això és importantíssim, segurament a vostès no els hi agrada sentir això, però
jo crec que els ciutadans és el què ens reclamen, aquesta aposta per mirar de
fer la nostra societat una societat millor. Escolti, segur que vostès tenen moltes
propostes i molt interessants, escolti, però ara mateix ens toca governar a
nosaltres, la ciutadania ens ho ha demanat que governem, i per tant, el què
hem de fer, és ser rigorosos i fer-ho, ho mirem de fer, també amb el seu ajut,
creiem també, que l’aposta, com deia abans, d’aquesta Anella Verda, és una
aposta per a la salut, és una aposta per l’esport. La Via Blava que ens unirà,
des d’Igualada fins a Martorell fins al mar, aquesta és una gran aposta, i fixis,
això ja no ho paguen les arques dels igualadins, això ens ho paguen altres
administracions, doncs això és el què fa aquest Govern, buscar aquestes
subvencions, apostar per a aquests projectes que ens referencien. L’altre dia
em feien una entrevista, a vostès no els hi agrada que ens facin entrevistes,
però clar, si ens truca un mitjà de comunicació i diu “escolti, això és un projecte
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que és pioner al sud d’Europa”, doncs sí, Igualada hi és, i la primera part de
l’obra es farà a Igualada, sí senyors!, i tant!, estiguem-ne orgullosos, podem
anar caminant, caminant des d’Igualada, seguin el riu Anoia fins al Llobregat
amb una aposta pública per a mirar de que l’esport i la salut es complementin
amb l’ocupació cívica de l’espai natural, això generarà turisme, generarà
activitat econòmica al voltant dels rius i ens unirà amb els municipis de la nostra
comarca, però com això en podria dir de cada regidoria un munt de coses.
Escolti, miri, aquest dissabte fem el Mercat de Lletres, doncs gent molt
important ve perquè creuen que és relativament important, i que s’ha de
destacar que una ciutat tant petita com Igualada tingui una dinàmica cultural
tant important. Escolti, ja ho voldria molta gent, els hi dono un exemple, aquest
exemple és absolutament, jo li diria objectiu, la Diputació de Barcelona fa un
estudi amb totes les ciutats de la mida com Igualada, que es diuen els “cercles
de comparació” i comparen el què fan a les ciutats, escolti, l’altre dia ens deien
que a Igualada, amb les activitats a l’aire lliure en el món de l’esport,
superàvem en un 283 % a la mitjana, no a la què tenia menys, a la mitjana un
283 % més d’activitats a la nostra ciutat. Escolti, això és bo per a la ciutat, i per
tant, nosaltres hi apostarem, i per tant, que nosaltres fem un Pressupost que
englobi un munt de coses, entre altres això. I Sr. Palau, jo li haig de dir, mai,
mai, mai en la història de la ciutat, s’havia invertit tants diners en les persones
que més malament ho passen, mai!, mai!, fixis, ni quan governàvem amb
vostès, ni quan teníem un pacte CIU – Esquerra Republicana mai s’havien
invertit tants diners com ara, i més que n’han de venir, més que n’han de venir.
Aquest és el nostre projecte polític, vostès el poden comparar o no, jo penso
que és la ciutadania qui l’ha de valorar i nosaltres estem disposats a treballarho. En aquests moments amb el Partit dels Socialistes vàrem fer un acord per a
tirar endavant unes propostes que estaven dins el seu programa, que nosaltres
les vàrem veure molt coherents i que pensàvem que complementaven molt
també la nostra aposta i així ho vàrem fer, i per tant, aquesta és la nostra
voluntat, aviat, ho sento, haurem d’explicar-ho, sí, sortirà el Sr. Riba, sortirà la
Tinent d’Alcalde i jo mateix i explicarem, doncs, segurament, la setmana vinent,
un dels projectes que ja estarà en marxa, el “Menja Sa a l’Institut” que ja està
lligat i relligat, però què podem fer?, explicar-ho i no fer-ho, no!, que hem fet?,
parlar amb els 3 instituts, mirar d’acordar-ho, mirar de fer-ho bé, fer-ho
legalment, i després implementar-ho, escolti, vostè voldria que ho féssim
abans?, doncs les dificultats que tenim a l’Ajuntament a nivell tècnic són molt
grans, perquè, fixis vostè, cada projecte requereix d’una inversió, en temps,
dels nostres juristes, fora de mida. En tot cas, hi ha la voluntat política, la
primera de totes; dos, hi ha la voluntat econòmica, i la tercera és fer-ho
possible i per això tenim la sort de tenir l’ajut dels treballadors i treballadores
d’aquesta casa. M’he deixat moltes coses, Sr. Palau, però em reservo per a la
contrarèplica.

Es presa la paraula pel Sr. Palau per dir que, sí, sí, ha fet una gran explicació
del seu programa, com sempre, com sol fer. Jo torno a les beques, vostè ho ha
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dit, transport, la idea de transport. Vostè vol que l’oposició, quan fa propostes, i
si les coses surten bé, aplaudim i ens alegrem de que les coses van bé.
Nosaltres que les coses van bé, que la ciutat és dinàmica, que hi ha molt
dinamisme esportiu, cultural, de tot tipus, hi participem, ens n’alegrem, ho
valorem molt, ho impulsem, som tant fans com vostè d’Igualada, tant o més,
vostè s’està fent molt allò de l’igualadí de sí, només jo, Igualada, Igualada,
Igualada, la ciutat, proactivitat, no!, escolti, tot això ho compartim els altres
Grups Polítics igual. Respecte a les beques, vostè ho ha dit, la paraula
transport, és aquesta idea, si se’ns recull la idea, que la vam plantejar bé, com
ens demanen, a la Comissió Informativa, li vam explicar a la Regidora Sra.
Chacón, es va passar la informació a tots els Grups Polítics, no es va recollir
res de la nostra idea, demanem que per a l’any que ve es reculli i serà un acord
que serà bilateral o multilateral i llavors estem parlant d’acords. Nosaltres,
contractes d’adhesió a les propostes de Convergència, com ens adherim, no,
en Contractació hi ha dos tipus de contractes, els multilaterals o bilaterals, i els
d’adhesió, eh!, els d’adhesió són els telefònica, et fan el contracte les grans
companyies i t’adhereixes, doncs, no, nosaltres contractes d’adhesió no en
volem, nosaltres volem contractes bilaterals o multilaterals i que arribem a
acords i que fem junts propostes i les expliquem junts i ens n’alegrem junts que
són bones per a la ciutat, si treballem així, podem tenir una bona fórmula de
beques i que doni resultats molt efectiva per a la millora que necessita la ciutat
d’Igualada en aquest àmbit. Simplement és qüestió de mètode, jo he explicat el
nostre programa, vostè també, i li faig ara una reflexió sobre el mètode i crec
que estaria bé que la tingués en compte.

El Sr. Castells diu que valorarem les seves propostes, estic segur que la
Regidora d’Hisenda escoltarà, si vostès volen arribar a un acord pels
Pressupostos que siguin bons per a Igualada, aquest Govern els escoltarà
sempre.

Es presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, sí, més que res perquè, abans, el
Portaveu Socialista em deia que jo, aprofitant que el Pisuerga pasa per no sé
on, parlo de no sé què, però és que Déu ni do!, no Sr. Alcalde, no sé, i més
com vehentment, com si li haguéssim criticat no sé quines coses, en fi.
Simplement dir, vostè em diu “no digui que el Retailing és confetti, no sé què”,
jo no ho he dit, simplement dir-ho, jo no ho he dit això, en tot cas, quan he
parlat de confetti he parlat de l’European, home!, l’European una mica de llum i
de color sí que és un espectacle no!, vull dir confetti, és un eufemisme, no, de
parlar-ne, no!. Simplement vostè parla de “no, vostès governen..., tal..., i
vostès, si no els hi agrada...”, escolti’m no sé, clar, vostès governen però què
vol?, que a sobre no ens tinguin en compte per a res i a sobre encara
l’aplaudim?, o..., és que s’altera com una mica que diu “sigueu rigorosos, que
això és el nostre programa...” i sí, si aquí ningú ha dit el contrari, però és que a
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veure si no podem venir aquí al mes de setembre, al Ple, quan fa un any que
es van aprovar els Pressupostos i dir quines mesures del pacte dels
Pressupostos no s’han complert, fa un any, el mes que ve farà un any, que les
tiraran endavant, perfecte!, escoti, perfecte, el què no si val és vendre un acord
de pressupostos, és a dir, jo no tinc cap obsessió, el què passa és que a mi sí
que m’agrada és la veritat fins allà on es pugui arribar, és a dir, que venguin a
la ciutat que vostès van votar a favor d’uns Pressupostos a canvi d’unes
mesures i que un any després aquestes mesures no s’hagin implementat,
doncs jo em sento amb l’obligació de dir-ho, sí, no sé, la resta de gent potser
no li sembla rellevant, a mi sí que m’ho sembla. La gent, allò dels Socialistes i
els Convergents, com és?, mira no ho sé encara, no ho sé, però resulta que
avui els hi treuen 37.000 € d’una de les seves mesures estrelles que anuncien i
resulten que no va ni a les altres coses que havien de fer, socials, no, vinga!, a
totxo, totxo, totxo, totxo, i jo estic obsessionat perquè, un any després de que
això s’aprovés, ho recordo, bé, no ho sé, això és fer hemeroteca, fer memòria,
ja ho entenc que vostès preferirien “mira allò ja ho vam dir, ja ningú se’n
recorda, la gent del carrer...”, que sap si allò és va aplicar o no, vull dir, jo què
sé, ara, els Pressupostos, al mes que ve, fa un any, faran un any que es van
aprovar, jo em sembla que si és injust o paranoic o obsessiu recordar, al cap
d’un any, que no s’aplicat cap de les mesures que vostès van signar, home!, a
mi..., bé, no sé, ja em jutjarà la gent, perquè em sembla que és una cosa
bastant, diguem-ne, normaleta. Ja està.

Es presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, no, més que res per, quan he
comentat que, clar, alguns estan per beques, que està molt bé, que tots hi
estem, i altres estem més per IBI, i vostè, quan jo li comentava “Sr. Castells,
des de que vostè és Alcalde de la ciutat, la previsió de recaptació ha estat de
3.006.800 €”, i, a més a més, justament he trobat un paper “aprovació
Pressupostos 20 d’octubre de 2.015” i ho tinc, no!, vol dir, per això, ho dic
perquè de la manera que ho ha dit m’ha desvirtuat, com si jo m’inventés les
xifres, i m’agradaria aprofitar, i fins i tot aprofitar, que així sortirà en l’acta
d’aprovació del Ple Ordinari corresponent al dia d’avui, recordar-li, Sr. Alcalde
el següent: la previsió d’ingressos d’Ibi del 2.011 eren 15.654.000; la del 2.012,
16.939.000 €, és a dir un increment 11 -12 d’1.285.000 €; al 2.013, la previsió
era de 17.750.000 €, amb un increment 12 -13, exercici 12 -13, de 811.000 €
més; al 2.014, la previsió d’IBI, d’ingrés era 18.345.000 €, és a dir amb un
increment de l’exercici 13 -14 de 595.000 € més; al 2.015, eren 18.660.000,
amb un increment 14 -15, exercici 14 – 15, de 315.800 €, i l’últim any
d’aprovació de Pressupostos que eren les corresponents a l’exercici actual
2.016, la quantitat que es preveia d’ingrés d’Impost de Béns Immobles a
Igualada, urbà, era 19.145.000 €, és a dir, un increment d’exercici 15 – 16 de
485.000 €. Evidentment, Sr. Alcalde, les xifres són les xifres, i, des de que
vostè té la responsabilitat de ser alcalde, ho ratifico, perquè les xifres no
enganyen, des del 2.012 fins al 2.016, l’increment total és de 3 milions, reitero,
3.006.800 €, ho dic per..., semblava que..., home, vostè té credibilitat i ha fet
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moltes coses bones per a la ciutat, i jo i el meu Grup li admetem, li reconeixem,
però també entenem que, escolti, quan diem unes xifres vostè ens volia fer
perdre l’absoluta credibilitat del què jo li estava afirmant i que ja vaig afirmar en
el Ple del Pressupostos corresponents a 2.016. Llavors, vostè, Sr. Alcalde, em
deia “bé, és que això és la part proporcional de l’Estat...”, no, no, escolti, vostè
sap, ho dic perquè qui ens pugui estar escoltant o veient, que l’Administració
Local, l’Administració Municipal, té les eines per a ponderar aquest increment, i
precisament jo li vaig dir el dia 20 d’octubre de 2015 quan es portava a terme
l’aprovació dels Pressupostos del 2.016, “Sr. Alcalde, si vostè hagués
mantingut el tipus del 0,93 com hi havia sigut a l’anterior any, és a dir als
Pressupostos del 2.015, en lloc d’aplicar el 0,96 que va aplicar aquest any,
quedava el rebut del conjunt d’igualadins de l’Impost de Béns Immobles,
Contribució, absolutament congelat amb la mateixa quantia que l’any passat”,
que li vull recordar, i així li vaig dir i el vaig felicitar de l’exercici 14 – 15, que
vostè sí que aquell any va mantenir el tipus impositiu, i no va permetre que els
igualadins paguessin, en proporció, la proporció més baixa, per entendre’ns,
no. Però sí que, reitero, volia deixar clares aquestes xifres, i si vostè les té
diferents m’ho diu, perquè jo em vaig prendre la molèstia d’agafar des del 2.011
fins a 2.016 el tema dels Impostos Béns Immobles. I reitero, si vostè va amb la
línia del què li he comentat amb la meva anterior intervenció cregui’m que es
pot buscar aquesta eficiència en quant al diner i que no ens veiem en què
partides pressupostàries que tenen un bon ús i una bona destinació,
malauradament no es puguin acabar atorgant.

El Sr. Castells diu que, jo sempre li he agraït la capacitat que té vostè de servei
a la ciutat des d’un to i un tarannà i conciliador en pro positiu, però Sr.
Agramunt, vostè ha de matisar perquè sinó, com deia vostè, la gent es portarà
a equívocs, també. Vostè sap quant és l’increment de la base liquidable del
valor cadastral anual, en aquest Ajuntament?, atès que al 2.009 es va fer, jo no
hi era al 2.009, però es va fer la valoració cadastral, i per tant, cada any va
pujant, són 800.000 €, vostè ara, ens feia un favor dient-nos “guaita, pujava
300”, doncs miri, havia de pujar 800, la diferència, l’Ajuntament ha mirat
d’estrènyer’s el cinturó i agafar-ho, i li agafo la paraula, Sr. Agramunt, nosaltres
creiem que a mesura que aquest Ajuntament va agafant solvència en base a
què està menys endeutat, nosaltres hem de tendir a que aquests 300 es
converteixin en 0, aquesta és la voluntat de l’equip de Govern i per tant, jo li
avanço, ja sé que vostè no ho ha dit amb mala fe, el fet de què pujava..., vostè
puja..., no, no, puja el valor cadastral, el tipus d’interès nosaltres no l’hem pujat,
ens puja perquè la base de cotització puja, i, per tant, aquest és el nostre
problema, no és el problema del Govern, és el problema d’una situació
econòmica tremenda que hem passat, no aquest Ajuntament, sinó també molts
altres Ajuntaments i que ens ha portat a estar mal finançats, estem mal
finançats, si vostè, el seu partit governa algun dia, una altra vegada, a l’Estat
Espanyol, vostès han d’ajudar a què els Ajuntaments estiguin ben finançats per
a mirar d’ajudar a les famílies que no paguin tants impostos. Bé, en tot cas,si li
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sembla, passaríem aquest punt a votació, perquè em voltat molt, per parlar
d’una modificació hem parlat poc, però hem voltat molt.

Sotmès l’assumpte a votació constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de
més d’un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta
obtinguda per 11 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió, 2
vots en contra del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i 8
vots d’abstenció dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Socialistes d’Igualada, Decidim Igualada i Partit Popular de Catalunya del total
de 21 Regidors, que de dret i fet composen la Corporació, S’APROVA la
proposta en tots els seus termes.

El Sr. Castells diu que, deixin-me saludar a la nostra Diputada, Sra. Maria
Senserrich, portaveu al Parlament de Catalunya de temes econòmics, veig,
també que hi ha treballadores d’aquesta oficina, doncs que avui sotmetrem a
debat. Jo els hi demanaria, perquè, per a mi seria important fer-ho, els hi
demano decretar, de manera extraordinària un recés perquè em vull reunir amb
aquestes treballadores al meu despatx. Moltes gràcies. Decretem un recés de 5
minuts.

En aquests moments, quan són les 22:09 hores es realitza un recés en
la Sessió Plenària.

En aquests moments, quan són les 22:25 hores es reprèn la Sessió
Plenària.

PART NO RESOLUTIVA

7. PROPOSTES

7.1 SUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORES
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Bé, si els hi sembla, després d’aquest recés, entraríem en el punt 7.1 de suport
a les Oficines Liquidadores, agraint, com deia, la presència de diverses
treballadores que formen part d’aquesta Agència Liquidadora aquí a la ciutat
d’Igualada i que, com a Ajuntament hem decidit, com a Govern, aportar, doncs,
ateses les demandes que ens feien aquest col·lectiu, doncs, de les inquietuds
que tenen respecte, principalment, als seus llocs de treball, però que això té, a
més a més, i de més transcendència, també, la possible pèrdua de serveis que
es donen actualment a la ciutat d’Igualada, nosaltres això ja els hi asseguro
que ho combatrem amb ungles i dents, i per tant, aquí no formem part de cap
Govern, jo sóc l’Alcalde d’Igualada, vostès són els Regidors, i tenim la
obligació, tots, de defensar això amb ungles i dents. Vostès saben, i després si
volen, llegirem la part, si li sembla, Sr. Secretari, llegirem després la part
dispositiva d’aquest acord que avui prendrem, el fet de que, el nou
desplegament de l’Oficina Tributària de Catalunya es pretén, fixis vostès, que jo
aquí jo els hi haig de dir que les notícies m’han arribat, bàsicament, per les
treballadores d’aquest col·lectiu a qui vull agrair que ens ho hagin fet arribar, i
després, també, a través de la Diputada Maria Senserrich, hem vist amb
estupor, i hem vist amb molta inquietud, un planell d’aquest desplegament
territorial de la xarxa d’oficines on a Igualada desapareix aquest servei. A
Igualada, en aquests moments té perdut aquest servei i per tant, nosaltres, en
aquesta moció, serà el primer pas que engegarem per a mirar de preservar, no
tant sols els llocs de treball, sinó uns serveis que són bàsics, que ara mateix
estan prestant amb molta eficiència, és un reconeixement, per part d’un munt
de gent que t’ho comenta i t’ho diu “escolta és una de les oficines que més bé
treballa”, però per altra banda, també, és un exercici de capitalitat bestial. Ara
m’explicaven aquestes mateixes treballadores, com gent de Cervera, de Santa
Coloma, de Torà, baixen a Igualada i desprès se’n van a comprar, baixen a
l’Oficina i després se’n van a comprar. La pèrdua d’aquest servei és la pèrdua
de la capitalitat, i jo els hi asseguro que, com a Alcalde, tenen vostès el meu
compromís públic i personal que lluitarem amb ungles i dents. Això no va de
Governs, això va de la ciutat i qui vagi en contra d’això està anant en contra de
la ciutat, i que la ciutat els hi farà pagar, també, per tant, que sàpiguen, també
molt bé que nosaltres hem de defensar aquest projecte. Per tant, jo els hi dic
que avui sotmetrem a consideració de tots vostès, i per això, de manera prèvia
els hi he volgut fer aquesta introducció, marcant ja directament el
posicionament de l’Alcalde i del Govern, perquè aquí sí que, personalment, els
hi demanaré a vostès tot el suport possible com a Grups polítics d’aquest
Consistori perquè ens ajudin a mirar de salvaguardar aquests llocs de treball,
tenim a la nostra ciutat un dels millors serveis, ho deia abans, i per tant, el què
els hi volem fer avinent és: 1, no es pot anar en contra dels treballadors i
treballadores d’aquesta manera; 2, com pot ser que l’Alcalde d’Igualada no
sàpiga, fins a data d’avui que desapareixia aquesta oficina d’Igualada, això és
greu, jo penso que no és que sigui greu, és molt greu, i per tant, el què farem
és defensar que aquests impostos que la Generalitat recapta a la nostra ciutat i,
per tant, la gent no s’ha de desplaçar, s’imaginen al públic que avui és aquí que
hagin de marxar, perquè fixin-se, quins genis, Vic el manté, Manresa el manté,
Vilafranca el manté, i Igualada no, no ho permetrem i, per tant, plantarem
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batalla. Els hi demano, també, a la ciutadania, que ens acompanyi en aquesta
lluita perquè ara són elles, però algun dia pot ser alguns altres i per tant,
demanem que això sigui vist així. Si els hi sembla llegiríem la part d’aquesta
moció de suport a les Oficines Liquidadores, jo no sé si hem de llegir tot, ho
faré jo de manera molt ràpida per tal de que quedi constància del què estem
sotmetent a consideració i després donaré la paraula a la resta de Grups
Polítics d’aquest Consistori.

Pel Sr. Alcalde es dóna lectura de la proposta no resolutiva següent:
“La gestió i liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions que realitzen
les Oficines Liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels Registradors de la
Propietat s'empara amb la normativa pròpia dels tributs, disposició addicional
2a del RD 828/1998 de 29 de maig, disposició addicional la del RD 1629/1991
de 8 de novembre.
Les oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre l'Agència
Tributària de Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la
Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya signat el 30 d'octubre de
2012, prorrogat el dia 22 d'octubre de 2015, exerceixen les funcions de gestió,
liquidació i recaptació dels citats impostos, delegades a la Generalitat de
Catalunya en el marc de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es
regula el nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes
tributàries, i de la Llei 16/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de
l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abasti les condicions
d'aquesta cessió.
Les funcions encomanades a les oficines liquidadores es podrien agrupar en
tres grans blocs:
En un primer bloc, s'inclourien totes aquelles tasques corresponents a la
recepció de documents, escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol
document que es presenti a les oficines, independentment que, conforme a les
regles de competència territorial, siguin incompetents per tramitar-ho. Respecte
de tota la tasca de gestió de documentació, també s'hi podria incloure el seu
arxiu, classificació i custòdia d'acord amb les instruccions emeses per l'Agència
Tributària de Catalunya.
En un segon bloc, s'hi pot afegir el que s'entén com l'atenció al contribuent, tot
allò que defineix la relació que tenen aquestes Oficines amb la ciutadania, és a
dir, informar els contribuents sobre tots els aspectes de la gestió dels impostos
que tenen encomanats, així com assistir-los per tal de facilitar el compliment de
les seves obligacions tributàries.
Finalment, en un tercer bloc, s'integrarien totes aquelles actuacions que tenen
a veure amb la tramitació dels procediments previstos al Títol III de la Llei
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General Tributària, l'aplicació dels tributs, respecte a l'impost sobre successions
i donacions i a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. En aquest sentit es qualifiquen i revisen tots els documents i les
autoliquidacions, determinant si s'han auto liquidat correctament els fets
imposables que continguin i s'emeten les propostes de liquidació i les
liquidacions provisionals per valors declarats o comprovats que s'escaiguin.
Totes aquelles actuacions que en relació amb els citats impostos es preveuen
en relació a la revisió en via administrativa fins a la seva tramitació a la via
econòmic administrativa, és a dir, procediments de devolució d'ingressos
indeguts, acords de suspensió, recursos de reposició i tramitació de
procediments especials de revisió i econòmic administratius. Així mateix, la
qualificació de les infraccions tributàries, la seva incoació i tramitació d'acord
amb la normativa vigent. I, també, la tramitació de sol·licituds d'ajornaments i
fraccionaments que presentin els contribuents.
Les Oficines Liquidadores presten uns serveis de proximitat al ciutadà, ja que
una àmplia distribució geogràfica evita que el contribuent hagi de fer grans
desplaçaments i al mateix temps al tractar-se d'Oficines de reduïda dimensió
permet un acostament en el tracte envers el ciutadà. S'ha de tenir en compte, a
més que actualment hi ha molts interessats que, tot i no tenir coneixements
fiscals, es fan els tràmits pel seu compte amb la finalitat d'estalviar-se les
despeses del gestor i això implica un major nombre de persones ateses i una
dosi molt alta de paciència.
Ofereixen el servei de cita prèvia (generació de diferents models
d'autoliquidació) tant de l'impost sobre TP i AJD com de FISD i també duen a
terme actuacions de col·laboració en les campanyes de renda i patrimoni,
mitjançant punts d'atenció personalitzada per a la confecció de les
autoliquidacions dels impostos citats.
Aquesta proximitat es veu reflectida en el fet que diàriament molts ciutadans i
professionals es personen a les oficines per informar-se sobre diversos temes
relacionats amb els procediments d'aplicació dels tributs tramitats a les
mateixes, també diàriament s'atenen un nombre elevat de consultes
telefòniques.
Una de les propietats de les Oficines Liquidadores és l'eficàcia en la gestió,
prova d'això és el fet que comprova expedient a expedient donant lloc a un
major control del compliment de les obligacions tributaris dels contribuents.
Aquesta comprovació exhaustiva de tots els expedients presentats fa que el
ciutadà confiï en el sistema tributari i prengui consciència que tots hem de
contribuir, pagant el que és just per aquests tributs ben gestionats, per generar
ingressos pel país.
Els empleats de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades amb
una bona formació professional que s'han convertit en autèntics especialistes
en l'àmbit de la gestió d'aquests impostos complexos. Hi ha una actualització
constant tan en l'àmbit de formació jurídica com de pràctica en la gestió dels
procediments.
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Atès que des de fa uns mesos, han aparegut als mitjans de comunicació tota
una sèrie d'informacions en el sentit que dins del marc legal autonòmic vigent i
en el desplegament d'una hisenda amb més competències el Govern pretén
reforçar l'Agència Tributària de Catalunya en el sentit que liquidi tots els
impostos cedits a partir de l'any que ve, entre ells l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost sobre successions i
donacions, que és una tasca que actualment realitzen les Oficines Liquidadores
de districte hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat.
Atès que el grau de satisfacció amb el funcionament de les Oficines
Liquidadores, així com amb els serveis que presten, és elevat entre els
ciutadans.
Atès que les Oficines Liquidadores comproven la totalitat dels expedients
presentats dóna una seguretat jurídica al ciutadà que no té quan es fan
comprovacions aleatòries o de mostreig i per tant estem davant d'una actuació
tributària justa, qualitat indispensable pel bon funcionament i confiança per part
dels ciutadans en el sistema tributari.
Atès que davant d'un hipotètic desmantellament de la xarxa d'Oficines
Liquidadores, actualment 53 oficines distribuïdes pel territori Català, es perdrien
precisament els fets diferencials que caracteritzen a les Oficines Liquidadores
en concret la proximitat al ciutadà, l'eficàcia en la gestió i el personal qualificat,
pel fet que es tracta d'oficines petites amb uns mètodes de treball i
organitzatius propis, que permeten un tracte personalitzat amb els ciutadans.
Per tot això, s'acorda:
1. Donar suport explícit a la continuïtat de les Oficines Liquidadores amb
l'estructura i distribució territorial actuals, així com amb tot el seu personal
qualificat.
2. Traslladar al govern de la Generalitat la voluntat d'aquest consistori de
comptar amb les Oficines Liquidadores amb les actuals estructures
organitzatives, que han demostrat amb escreix la seva eficiència.
Això no obstant, el Ple resoldrà el que cregui més convenient.”

INTERVENCIONS

El Sr. Castells diu que, per tant, aquest és el punt que sotmetrem a
consideració de tots vostès, entenc i els hi demano que ens ajudin a fer
possible que aquest Consistori, aquesta ciutat, pugui fer totes les accions que
sigui, per a preservar aquests llocs de treball, però alhora també, per a garantir
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que es doni un servei a la ciutat d’Igualada que no podem perdre, i per tant, per
això demano, i no ho faig habitualment que vostès votin, si us plau,
favorablement aquesta moció.

Es presa la paraula pel Sr. Palau per dir que, bé, vostè ha fet una petició i jo, en
nom d’Esquerra Republicana també n’hi he fet una altra, al llarg del dia d’avui,
doncs li he fet arribar a vostè i al Grup Municipal que representa unes esmenes
en aquesta moció i l’he perseguit durant tot el dia per parlar-ne, al final n’hem
parlat cinc minuts ara abans del Ple, i entenc que seria interessant que
resituéssim una mica el tema, compartint, en gran part, els objectius, i
arribéssim a un acord, com han fet, doncs, a Martorell, entre els Grups del
Consistori de Martorell, de Granollers, de Valls i d’altres, que així ha sigut. En
les forces de Junts per Sí i l’altra força del procés de secessió que estem
afrontant, han arribat a acords i doncs això, Esquerra Republicana, Partit
Demòcrata Català i la Cup han arribat a acords i tiren endavant..., el procés de
secessió té tres claus, i no es tracta de posar-hi pals a la roda, sense les tres
claus no arribarem enlloc. Tornant al tema de la moció concretament, nosaltres
estem d’acord amb tot l’argumentari, i amb tots els punts, els paràgrafs
d’aquesta moció de que, sobretot s’ha de garantir el servei i els llocs de treball.
Ho compartim tot plenament, i les persones treballadores de l’Oficina
Liquidadora d’Igualada, que estan aquí, els hi diem, en nom d’Esquerra
Republicana, que tenen tot el nostre suport i la garantia de que arribarà a bon fi
el procés de canvi de reorganització que s’està portant a terme i que no es
perdran llocs de treball. El què li plantejàvem, com a esmena, en aquesta
moció i així ho presentarem després, en l’apartat de mocions d’aquest Ple, i
també l’hem fet arribar, el text, a les treballadores de l’Oficina, ara abans del
Ple, és que el paràgraf número 12, que diu que “atès que fa uns mesos han
aparegut als mitjans de comunicació una sèrie d’informació, tal, tal...”, bé, vostè
sap, és president, no!, president no, membre de la direcció del Partit Demòcrata
de Catalunya, vostè té fil directe amb el President Puigdemont i amb la majoria
de Consellers d’aquest Govern, coneix perfectament el full de ruta i el pla
d’acció de Govern, coneix perfectament que aquest Govern té un pla d’acció de
Govern que és el què plantegem nosaltres que hi posin a aquest paràgraf núm.
12, no, no, no informacions als mitjans, no!, és “atès que el Govern té la
voluntat d’assumir totes les competències en matèria de recaptació de tributs,
que li són pròpies, entre elles l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats i Impost de Successions i Donacions, que actualment
realitzen les oficines de Districte Hipotecari a càrrec dels Registres de la
Propietat”, atès que hi ha això, doncs, avancem en el desenvolupament de
l’Agència Tributària. Per tant, proposta concreta, tregui el paràgraf 12, que parla
d’informacions, no, posem-hi el què vostè coneix, com a dirigent del Partit
Demòcrata i com coneixen tots els Alcaldes vinculats al Partit Demòcrata que
tenim aquesta voluntat d’assumir aquestes competències. El paràgraf 15 també
hi proposem un canvi, ja dic, la resta de paràgrafs, del què vostè ha llegit, de
les virtuts i la necessària, doncs, garantia de que no es perdi la qualitat del
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servei i que el model en el qual s’està treballant ara té molts valors i els hem de
preservar amb tota garantia, ho compartim, compartim, doncs, gairebé, dels 15
paràgrafs que hi ha com a argumentari, els compartim tots menys 2, un és
aquest, que li demano que canviï, el número 12, i després, també, que canviï el
núm. 15 en el qual parla, doncs, de que “estem davant d’un hipotètic
desmantellament de la xarxa d’Oficines Liquidadores, actualment 53”, això és
fals, aquí el què hauríem de dir és “atès que ara hi ha 53 oficines distribuïdes
pel territori” i que entenem que la proximitat, com hem dit i com s’argumenta
amb el ciutadà, l’eficàcia en la gestió i el personal qualificat són
imprescindibles, pel nou desplegament de les oficines i del servei d’Agència
Tributària, doncs, en diferents fases, doncs s’ha de preservar aquest personal i
aquest saber fer i aquesta estructura i tots aquests treballadors, això ho hem de
preservar, per tant, si ho posem en aquest sentit, podem estar d’acord. I per
últim, respecte als acords, no, que vostè diu “donar suport explícit a la
continuïtat de les Oficines Liquidadores amb l'estructura i distribució territorial
actuals, així com amb tot el seu personal qualificat” i per altra banda, “traslladar
al govern de la Generalitat la voluntat d'aquest consistori de comptar amb les
Oficines Liquidadores amb les actuals estructures organitzatives, que han
demostrat amb escreix la seva eficiència”, clar, vostè li està dient, al President
Puigdemont “no faci l’Agència Tributària, pari-ho tot”, no!, està dient això,
entenc, vostè està plantejant i demanant-nos que votem una proposta que diu
“Sr. Puigdemont, pari l’Agència Tributària”, ho pot fer eh!, perquè el Sr.
Puigdemont, li he dit abans, és una de les tres claus, representa, el Sr.
Puigdemont i el Partit Demòcrata, juntament amb el Vicepresident Junqueras i
Esquerra Republicana i juntament amb la Cup, és una de les tres claus per a
arribar a bon port, en un any, no!, el què ens hem plantejat fer, en un any,
arribar a bon port, un procés complexe, que s’han de fer molts canvis, que és
una secessió d’Estats, una cosa que vostè ha dit en aquest Ple mils de
vegades que és una cosa molt difícil, que és una cosa..., bé, és per a titans, i
que tindrem moltes dificultats, i que hem d’anar junts i que... vostè ho ha dit
aquí al Ple un munt de vegades. Escolti, ara està dient “Sr. Puigdemont, pari el
procés de desenvolupament de l’Agència Tributària”, un procés que el Sr.
Puigdemont i tot el Partit Demòcrata coneix perfectament, perquè des del
gener, a cada Govern s’està explicant com s’està enfocant el desenvolupament
de l’Agència Tributària, el desenvolupament efectiu, operatiu, d’aquí a un any,
ho hem de tenir plenament operatiu, per a recaptar tots els tributs i que el pols
amb l’Estat sigui efectiu, en això estàvem d’acord, estàvem d’acord Esquerra,
Partit Demòcrata, la Cup, i hi ha un procés per un acord que té els seus alts i
baixos, però que hi ha un acord per a arribar a un procés de secessió d’Estat
en un any i un element clau és tenir aquesta estructura d’Estat preparada i
compartíem el model. I avui, vostè diu “pari-ho” nosaltres no creiem que s’hagi
de parar, creiem que aquests dos punts es poden canviar per a posar : punt 1,
“demanar al Govern que assumeixi, plena i directament, totes les
competències, que en matèria de recaptació de tributs li són pròpies,
implementant una gestió pública i transparent amb criteris homogenis i
equitatius per al conjunt dels contribuents”, i un altre punt, que substituiria a l’1,
el primer seria afegit, el primer de vostès substituir-lo per un segon que digui
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“demanar al Govern l’adopció d’un model de gestió tributària per a mantenir
una oficina d’atenció a la ciutat d’Igualada” per tal de que es pugui suplir o,
diguem, fer el què estan fent ara, l’atenció personalitzada de proximitat
prestada fins a la data per les Oficines Liquidadores, fugint, evidentment,
compartim amb vostè, totalment, models que impliquin recentralització del
servei i la desatenció al contribuent i afegir, o substituir el segon punt seu per
un tercer que seria “demanar al Govern que ofereixi una solució”, que possibiliti
que els treballadors, que fins a dia d’avui, han vingut realitzant totes les
funcions de gestió, liquidació, recaptació de tributs sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i l’Impost de Successions i
Donacions, doncs, optar a continuar realitzant la seva feina en la nova forma
que es desenvolupi l’activitat per part de l’Agència Tributària que permeti,
alhora, que la mateixa pugui aprofitar els coneixements i l’experiència
d’aquestes persones, i per últim, notificar, doncs, aquest acord a la Presidència
i a la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres, potser amb un
to, també, una mica, doncs, sorprès, com a mínim, no, per aquest plantejament
de moció que fan vostès, els demanem que reconsiderin la posició, que
entenguin que aquestes esmenes seria el més positiu, crec que no porta enlloc
intentar fer veure que defensem més que altres als treballadors, això no és
veritat, nosaltres amb els treballadors també hi hem parlat, fa temps, i ens
posem en el seu lloc, i entenem la seva posició, i entenem que passen un
moment d’incertesa i comprenem una mica el seu punt de vista, però alhora,
també, lluitarem al seu costat i intentarem que s’atengui la situació, però hem
de trobar una solució entre totes les parts, no porta enlloc, bé aquí en el Ple,
doncs això, oferir-li al Partit Socialista i al Partit Popular, bé, una batalla, com a
mínim dialèctica entre Partit Demòcrata i Esquerra Republicana quan som
forces compromeses en aquest procés de desenvolupament de l’Agència
Tributària en aquest procés de garantir el lloc de treball als treballadors en el
sentit que han tingut l’accés a la informació com, clarament és així, doncs, com
no pot ser d’altra manera, doncs com a membres del Partit Demòcrata. En
altres ciutats, repeteixo, el procés s’està fent d’una altra manera. Si vostè vol
que estiguem al seu costat per, dintre d’aquest procés, que els treballadors i
Igualada, doncs, surtin el màxim de beneficiats, per el disseny final d’aquesta
nova situació de servei tributari de Catalunya, ens hi tindrà. Li demanem que no
s’inquieti, que no sobre actuï tant, cal que actuï, cal que sigui efectiu, vostè és
Alcalde, nosaltres som tres Regidors de l’Oposició, vostè és Alcalde, té majoria
absoluta, amb aquest tema ens té al seu costat, però mirem de treballar-ho
amb responsabilitat i amb lleialtat. Construir un Estat, ho ha dit vostè, és difícil, i
sense aquests valors de lleialtat i responsabilitat, segurament serà difícil.
El Sr. Castells diu, li fa mal?, li fa mal?, el tret al peu que s’acaba de tirar, Sr.
Palau?, vostè avui, s’acaba d’invalidar com a possible Alcalde de la ciutat
d’Igualada, vostè em diu que jo posaré, mai, els interessos del meu partit per
davant dels de la ciutat? Mai, no sé si vostè ho faria, sembla ser que, pel què
acaba de dir que sí. Vostè avui està fent avui una cosa molt delicada, que és,
atès que vostè és un empleat públic, en aquest sentit, del Govern de
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Catalunya, està posant per davant els seus interessos personals als de la gent i
els serveis de la ciutat, ja no tant sols per a aquestes treballadores que tenen
en perill i en risc el seu lloc de treball, sinó el fet que vostè ens està dient, en
ares al nostre partit, que renunciem a defensar els serveis que ha de tenir la
nostra ciutat, em nego, sempre, frontalment, mai, mossegarem a qui convingui,
a qui sigui, tant ens fa, això no pot ser, escolti, si tant important, si era tant
complicat, per què no ens ha trucat ningú per dir-nos que desapareixem del
mapa?, perquè no ens ho ha dit ningú? Això per a Igualada és un desastre, i
vostè, li asseguro, ho dic aquí i ho defensaré sempre, els meus companys de
partit ja ho saben, ja ho saben, em diuen que tinc poca admiració per a la
disciplina, jo defenso el què és nostre, la ciutat d’Igualada, a mi m’ha votat la
gent per a defensar els interessos d’Igualada, i em sap greu que siguin vostès,
em sap greu en l’ànima, perquè penso que si estem fent això, així, pateixo per
com fem altres coses, ens estem equivocant, 1, amb les persones, 2, amb
treure serveis d’una ciutat com la nostra. Escolti, no els treuen a Vilafranca, no
els treuen a Manresa, no els treuen a Vic, com defensen vostès això?, vostè vol
que jo, com a Alcalde, dient, perquè sóc de Junts pel Sí, escolti, jo sóc l’Alcalde
d’Igualada, i per tant, em remeto a això, primer Igualada, i li dic el meu ordre de
prioritats, primer Igualada, després Catalunya i després el meu partit, sempre,
és el compromís que vaig prendre quan vaig agafar aquesta alcaldia, ho he dit
privadament i ho dic públicament. Sr. Palau, s’estan equivocant, li demano que
rectifiquin, li demano que ens convoqui immediatament a una reunió a alt nivell
per a parlar d’aquest tema amb la gent del Departament que porti això, hem de
recuperar: 1, els serveis que estan a punt de perdre’s i per tant, aquest mapa
s’ha de recomposar i Igualada ha de sortir aquí al mapa, peti qui peti, busquem
fórmules, imaginatives, constructives, busquem acords, l’Ajuntament farà el què
calgui, aquest servei no és pot perdre, no és pot perdre, de cap de les
maneres, ho defensaré a peu i a cavall, sempre, i després, i no és per a ells,
per les persones que estan en el seu moment més complicat amb el risc de
perdre el seu lloc de treball, els hi hem de garantir una solució, jo no vull
construir un país que deixa la seva gent tirada, mai ho faré, mai ho faré. Escolti,
no ho farem, no ho farem, no ho farem, no facin aquestes cares, no ho farem,
però fiquin-se en la seva situació, fiquin-se a la seva situació, escoltin, hem
d’anar i treballar plegats, escolti, jo no vull que això sigui un combat agre, però
vostè no pot dir que haig de ficar per davant el meu partit a la meva ciutat,
escolti, cap de nosaltres ho faríem, cap de nosaltres ho faríem, Sr. Palau,
rectifiquin en això: 1, garantir als treballadors de que trobarem una sortida, ja
no tant sols per a les treballadores d’Igualada, sinó per als 300 treballadors,
que estan patint i molt, jo no vull un país on la gent pateixi, i penso que no s’ha
explicat, com pot ser que l’Alcalde d’Igualada no sabé res, jo no sé si la resta
de Regidors sabien alguna cosa d’això, jo no en sabia res, no en tenia cap
coneixement, això és molt greu i que en seu parlamentària es presenti aquest
mapa com una cosa feta, ho trobo d’una mala praxis molt important. Per tant, jo
els hi vinc a dir, i per tant ara iniciarem els torns de rèplica, el Sr. Riba em
demana la paraula, li passaré la paraula, en tot cas, que sàpiguen que
nosaltres no podem permetre que aquest servei es perdi, i qui vulgui que
aquest servei es perdi és un mal igualadí i està invalidat per governar aquesta
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ciutat, està invalidat absolutament, no es pot perdre aquest servei, escolti, ja
vam perdre moltes coses, ja vam perdre moltes coses, ara, per sort, espero
que en el futur puguem recuperar Delegacions Territorials, per tant, seus
administratives que duran un pes específic a la nostra ciutat, però aquest
document no presagia res de bo, és a dir, trobo indigne, trobo que no està bé i
penso que és un error estratègic, sigui de qui sigui, ho defensaré amb qui sigui,
amb el President, amb el Vicepresident, amb qui convingui, això, això me n’he
assabentat avui d’això, això és un error gravíssim, que s’ha de reconstruir i s’ha
de posar en joc, i vostès són més necessaris que mai, perquè sense vostès no
és possible, sense vostès no és possible. Per tant, jo ara, després de tot això, li
estenc la ma i li dic “escolti, ajudem, ajudem-nos tots a què això sigui possible”,
perquè sinó, Igualada haurà deixat un llençol a la bugada, no ens ho podem
permetre.
Es presa la paraula pel Sr. Palau per dir, escolti, no! això no val, o sigui diu “ho
fas molt malament i ara ajudem-nos”, no, o ens ajudem o no ens ajudem. Vostè
li agrada molt sobreactuar aquí al Ple, ja ho hem vist, durant tot el mandat ho
estem veient, però és que no es tracta de sobreactuar en el Ple, amb les
Delegacions Territorials va passar el mateix, escolti, vostè només sobreactua i
gesticula en el Ple, escolti, vostè, podia, perquè també entenc que està, o sigui,
no és que..., no utilitza les eines que té, que és la Presidència del Govern i està
a la direcció del Partit Demòcrata perquè el què vostè està dient passi, i a més
és l’Alcalde d’Igualada, ciutat que tots considerem important i que mereix ser
ben tractada. Nosaltres estem d’acord en que no ha de perdre serveis i, de fet,
entenem que en el model no en perd, i que els treballadors, que estan a
Igualada continuaran a Igualada, d’una altra manera, i haurà oficina, hi haurà
oficina vinculada, en aquest moment, amb la part de la part tributària que està a
la Diputació. La Xarxa Catalana va més enllà d’aquest mapa, la Xarxa del
Servei Tributari de Catalunya va molt més enllà d’aquest mapa. Tot i així,
compartim la idea de que podem tenir o hem de tenir, com a ciutat, una oficina,
si vol, de primer nivell, que no tenen totes les capitals de comarca, ni tenen
grans ciutats de Catalunya. Al final s’ha fet una distribució amb 15 oficines de
primer nivell, de fase 1, per un criteri objectiu, se suposa, tècnic, de proximitat i
de volum, quantitatiu, de feina i de població atesa, però sense descuidar
l’atenció amb la resta de la Xarxa, que són en total 142 oficines, i això vostè ho
sap, o si més no ho hauria de saber, tot el global del sistema. Lluitem junts per
a la oficina de primer nivell? I tant, lluitem, però vostè té més força que
nosaltres, és l’Alcalde, és la primera força del Govern, té la Presidència del
Govern, vostè té més força que nosaltres si hem de canviar el model i si l’hem
de rectificar, si hem de tenir 42 oficines en lloc de 15, de primer nivell, bé,
podem estar-hi d’acord, segur, endavant, lluitem-hi, jo lluitaré, i des d’Esquerra
lluitarem per Igualada i estem lluitant per Igualada més que ningú, això en té
totes les garanties. I per a les treballadores, escolti, la solució, busquem-hi una
solució, ha d’haver una solució, el responsable és vostè, i el seu partit, la
Consellera Sra. Meritxell Borràs, Consellera de Governació, màxima competent
en funció pública i processos de selecció de personal o d’integració a
Catalunya en aquest moment, fàcil, per què no ho fa? Algun dia hi haurà
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resultats de la seva gestió com a Alcalde? O sempre farem el gran
esquinçament de vestidures aquí al Ple? Parlem-ne d’això, també, una mica, de
la seva gestió i els seus resultats, “és que no m’ha trucat el Conseller
Junqueras”, escolti, potser també podria trucar vostè, fa temps que sap com va
tot això, potser també podia trucar, insistir, treballar-ho, no sé, jo estic disposat
a treballar al seu costat amb aquest tema i amb tots els temes de país, ho hem
dit en aquest Ple mil vegades, i estarem al seu costat els tres Regidors
d’Esquerra, aquí sí que no són 11, són 14, com a mínim i estic segur que 16
amb els de la Cup, amb el procés de secessió, i aquesta estructura d’Estat
forma part del procés de secessió. I al costat d’uns treballadors que perilla el
seu lloc de treball hi estarem els 21 Regidors d’aquest Consistori, no només
vostès. Ara, l’altra cosa és, potser, el què vostè vol fer veure, nosaltres, li dic
sincerament, al seu costat, però li demano lleialtat, li demano responsabilitat, li
demano diàleg, per què no ha volgut dialogar sobre les esmenes d’aquesta
moció?, la nostra moció defensa el mateix que vostès, però no, hem de fer la
gesticulació, no!, escolti, la nostra moció defensa als treballadors i Igualada
igual que vostè, i anirem fins al final amb l’objectiu que acordem que ha de tenir
la ciutat d’Igualada en matèria de servei de recaptació tributària, no en tingui
cap dubte.
El Sr. Castells diu que, sap que em preocupa Sr. Palau? és a dir que d’aquest
tema l’han informat a vostè i a l’Alcalde d’Igualada no, això és molt greu, que
vostè sàpiga de què va i que nosaltres no en tinguem ni idea, com a Alcalde a
mi mai ningú he trucat. Fixis, ens treuen un servei tant important, no ens
informa ningú, això és desconsideració política de primer nivell, més enllà dels
partits polítics, és una desconsideració institucional, i és una desconsideració
institucional molt greu, molt greu!, estem saltant els nivells bàsics de
convivència política, que és la de la lleialtat, i escolti, a mi quan em truca un
Conseller i em diu “escolta, tenim un problema, hem de trobar solucions” sigui
del partit que sigui, si això és en benefici d’Igualada o en benefici dels seus
ciutadans, el Govern sempre hi ha estat, i moltes de les coses les hem
compartit amb vostès, ara, no passarà, aquest tema no pot passar, no podem
acceptar que això passi, ni nosaltres ni vostès, vostè no s’ho pot permetre i
nosaltres no ho permetrem, aquesta és la diferència.

Es presa la paraula pel Sr. Palau per fer un matís, la informació a la que jo he
pogut accedir és la que ha pogut accedir vostè, pregunti al President
Puigdemont què es parla en les reunions de Govern. I la informació està en el
model, aquesta setmana s’ha fet una compareixença parlamentària, el
Secretari d’Hisenda Sr. Lluís Salvador ha explicat el model. Jo m’he llegit l’acta
de la compareixença, s’ha explicat bastant clarament tot plegat, escolti, a partir
d’aquí treballem, no busqui tres peus al gat, no busqui acusar-me de coses
greus, no!, és que no hi són, no hi són, si vol treballar junts, ho podem fer, si no
vol, no ho farem.
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El Sr. Castells li diu que, Sr. Palau, si jo no tinc cap problema, el problema el té
Igualada, i ara vostè.

Es presa la paraula pel Sr. Riba per dir que, he de confessar que he assistit a
aquest debat amb perplexitat, però no es preocupin que, diguem-ne, no es
tracta, per a nosaltres, de que ens regalin un debat en el que puguem abundar
en les diferències en el sí del Junts pel Sí, li he de dir, clarament, que ens
preocupa ben poc aquesta situació. Els hi he de dir que he assistit, també, amb
perplexitat aquest tema perquè el desconeixement al voltant del mateix,
qualsevol canvi, qualsevol acció, entenem i de fet, després ens n’omplim la
boca, hauria de comptar amb els mínims, ja no dic amb els màxims, criteris de
transparència per tal de que la ciutadania, en general, els treballadors, en
particular, estiguin al cas, tinguin la informació per a poder opinar, per a poder
posicionar-se, per a poder defensar els seus llocs de treball dels canvis que es
pretenen dur a terme en qualsevol àmbit. Per tant, he de confessar que,
nosaltres, d’aquesta qüestió, que sembla que, diguem-ne, té certa trajectòria i
certa profunditat, doncs ens n’hem assabentat amb preocupació arrel d’aquest
debat, benvingut sigui, i sobretot, benvingut sigui perquè, pel què tenim
informació, prové, precisament del trasllat de la preocupació dels treballadors i
treballadores d’aquesta oficina en relació al què estava a punt de succeir i, fins
on sabem, de manera bastant imminent. Dit això no podem obviar una qüestió,
és un debat cert, els treballadors i les treballadores estan preocupats pel què
pugui passar, no deuen ser els únics perquè vostè mateix, Sr. Palau ha dit que
Martorell, Granollers, Valls, també deuen haver-hi preocupacions per part dels
treballadors, per tant, alguna cosa està passant, i entenem, i és la única
referència que faré, que no és el plantejament correcte, o no és el què
nosaltres voldríem veure, un debat en termes de partit, sobre una qüestió, o de
partits, que formen part de Junts pel Sí, sobre una qüestió que fa referència a:
1, llocs de treball; 2, un servei que considerem important pe a la ciutadania. Per
tant, no compartim aquest esquema de debat, ens sembla que el què cal
centrar el debat, el que cal centrar l’atenció i la priorització i la focalització del
tema és en: 1, volem que es mantingui el servei de cara a la ciutadania que
presta l’Oficina Liquidadora; 2, volem que els treballadors tinguin garantits els
seus llocs de treball en els termes que, en aquests moments, tenen la seva
situació, perquè no comprenem qualsevol altra situació, si se’ns planteja un
canvi per millorar, doncs endavant, però no comprendríem un canvi de: 1, no
s’ha explicat, no s’ha fet amb transparència, veiem amb preocupació, un planell
en el qual desapareix l’Oficina d’Igualada, però en canvi, no se’ns dóna una
explicació certa o convincent sobre l’alternativa que ara sembla que apareix en
relació a les oficines d’una altra Administració. Per tant, diguem-ne, afegiríem
elements a la preocupació. En tot cas, la nostra posició, no entrarem en el
debat dels partits, ens sembla que el què cal, perquè els hi faig la pregunta,
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vostès creuen que la ciutat es mereix perdre serveis, la ciutat es mereix perdre
llocs de treball i que la ciutat es mereix un debat sobre partits en lloc d’un debat
sobre aquestes qüestions que creiem prioritàries?. Nosaltres creien que no és
aquest el debat que la ciutat es mereix, la ciutat el què es mereix és en relació
a aquestes dues qüestions, el servei i els treballadors, i en relació en aquesta
posició, nosaltres ens pronunciarem en favor d’aquesta moció, que no és a
favor de la moció, aquesta o l’altre, i l’altre tampoc, més enllà dels matisos de
partit, ens costa veure-hi diferències, i si cal també la votarem. El què ens
preocupa a nosaltres és que el servei i els treballadors quedin garantits a la
ciutat d’Igualada, no ens interessen els debats que vostès puguin tenir en el sí
de la seva coalició, de Junts pel Sí, el què ens interessa és centrar el debat
sobre el servei, sobre els treballadors.

Es presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, per més que el nostre és un Grup
Municipal d’una formació, doncs, que com s’ha dit, sí que comparteix el procés
secessionista, hem de dir que, bé, també presenciem aquest debat amb la
mateixa perplexitat que es manifestaven des del Grup Socialista. Crec que aquí
es diuen moltes coses que són sobreres, és a dir, és evident, segurament, tots
els Grups Municipals estan a favor de que Igualada segueixi mantenint aquests
serveis a la ciutat. Tothom vol que els treballadors, treballadores mantinguin els
seus llocs de treball, llavors a partir d’aquí, no sé, tot plegat sembla una mica,
tot una mica rocambolesc. Sr. Alcalde, vostè s’enerva de mala manera perquè
no en sabia res i... no sé, jo si que comparteixo una mica la perplexitat, també,
per a aquest fet, perquè clar, si sovint hagués dit “ostres no, que l’Alcalde
estigui ben connectat serveix de molt i demés...”, home, si està a l’executiva del
Grup, del Partit que lidera..., bé, no ho sé, en tot cas, el mal de què em parla,
no!, és a dir, no sé, és a dir, que ens sorprèn una mica i també, per part
d’Esquerra, sabem que hi ha coneixement també de certs àmbits del Govern,
no!. Llavors, en tot cas, som nosaltres els que desconeixem, una mica, una
mica, diguem-ne, com d’enrere venen aquestes mesures i si és realment cert
que, doncs, això ens agafa ara aquí, diguem-ne, amb els pixats al ventre,
perdoneu-me per parlar malament, però nosaltres ens trobem en una situació
una mica, bé, no sabria com dir-ho. El Sr. Riba ha comentat que és un trasllat,
segons com, imminent, clar, no sé, tot i la gravetat de la situació, pel què
s’exposa, clar, és que ens trobem que hem de valorar una qüestió que si tant
important és i tant de calat té, potser el mateix dijous, quan es va parlar d’això,
doncs, algun membre del Govern podria haver vingut a Junta de Portaveus i
explicar, realment, l’abast d’aquesta situació, i més important d’això, si dels dos
Grups que formen Junts pel Sí, tenen diferències sobre aquesta qüestió,
pensem que això, doncs, ho haurien d’haver, no sé, podríem haver arribat a un
text refós. Vostè anava assentint quan el Sr. Riba deia que això no s’hauria
d’haver convertit en un debat aquí, bé, però vostè no s’eximeixi de culpa,
perquè si se’l persegueix, també, per intentar refondre un text i acordar-lo, és a
dir, a veure, nosaltres tampoc no li adularem, diguem-ne, això que ha dit,
perquè sabem que és difícil, sovint, que des de Govern Municipals es faci cas
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de les propostes que es diuen o les propostes que sorgeixen de la resta de
Grups. Per tant, no ens estranyaria que realment fos així, tot i que ho
desconeixem, eh!, vull dir, no ens estranyaria que vostè, doncs, hagués dit,
“mira, fem cas omís del què diguin aquests d’Esquerra i nosaltres anem dret i
ens sortim amb la nostra”, no ho sabem, però clar, tot plegat, ens trobem
valorant una situació que és bastant kafkiana. Sobre el contingut, bé, estem
d’acord amb la que vostès presenten, però també ens sembla bé, és que clar,
no sabem si hem entès bé les coses, perquè aquí es diuen paraules tant
gruixudes. A nosaltres el què ens sembla entendre és que, uns diuen de
mantenir l’Oficina Liquidadora tal qual està, i els altres diuen de mantenir
l’Oficina Liquidadora però afegir-li, diguem-ne, en aquesta nova etapa que es
preveu, de l’articulació de l’Agència Tributària de Catalunya. Clar, és molt frívol
perquè entenem, clar, és que clar, és una cosa que, no sé, si és tant seriosa,
doncs, poder ens podien haver explicat millor, o podríem haver intentat arribar,
en aquest Ple, doncs, amb una mica més de coneixement, de causa i de
consens. Sí és cert que la moció presentada per Esquerra l’únic que fa és
afegir aquest component de que aquesta oficina liquidadora, malgrat es
traslladi de lloc, assumeixi, fins i tot, fins on llegim, noves funcions que el
Govern, a priori, doncs, en aquest procés que estem vivint, doncs, té pensat
d’assumir, ens semblaria bé, però clar, com que llavors defensar això és ser un
mal igualadí i, no sé, pensem que potser estaria bé rebaixar una mica i poderne parlar. No sé si algú coneix, perquè com que al final això, no sé, els
mateixos treballadors potser ens ho poden dir, o aclarir, si això és imminent o
no, si no fos imminent, gaire bé el nostre Grup proposaria la retirada de les
mocions, parlem-ne, acordem un text i fem una moció, per unanimitat, des
d’aquest Ple, perquè jo crec que comencem a fer una mica riure, aquí, és a dir,
aquí es parla “sí, les treballadores,...”, bé, jo penso que deuen estar, bé, no sé,
a mi sincerament, venir aquí i presenciar tot aquest espectacle d’un tema com
aquest, no ho sé, potser era una proposta, una mica de seny, dir “escolta, si en
el fons tots volem el mateix, potser que consensuem un text i que surti per
unanimitat”. Del contrari, sincerament, el nostre Grup encara no sap massa,
ben bé, com ho entomarà tot això, no ho sé, és una proposta que llancem, si
algú coneix la imminència d’això o no, o si es pot endarrerir o no, o si hi ha
alguna altra via, com pot ser un recés i poden parlar, o el què sigui.

El Sr. Castells diu que, em preocupa Sr. Mateu la vehemència en què vostè
defensa tota classe de treballadors i comparteixo en bona part, eh!, i en canvi,
amb les treballadores que avui són aquí, vostès, és a dir, fan un paper que jo
penso que, en aquest cas és de companys d’oposició atesa aquesta aliança
que tenen vostès amb Esquerra Republicana i està defensant el seu cap de
files, no!. En tot cas, escolti, lo greu que estem parlant, és: 1, ningú ens havia
informat de res, de res; 2, ens informen i ens diuen, amb un document que s’ha
presentat en seu parlamentària que desapareixen serveis d’Igualada. Escolti, jo
no puc permetre que això passi, no sé si vostè sí, jo no ho puc permetre, el
Govern no ho pot permetre, per tant, ho hem de combatre, i 3, escolti, ser
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propossitius, estic d’acord, jo crec que aquesta és la bona línia, siguem
propossitius, mira, jo avui mateix, si vol, autoritzo al Sr. Palau que negociï, en
nom del Govern, que les treballadores estiguin alliberades d’aquest pes feixuc
que tenen de que poden perdre el seu lloc de treball, per tant, i després, de
mantenir els serveis amb una oficina, com Déu mana, a la ciutat d’Igualada.
Escolti, si això és un acord, escolti, jo estic disposat a donar-li aquest joc, fixis,
fixis, escolta, aquesta, jo penso que és la línia que hauríem d’agafar
constructiva de mirar de trobar punts d’acord perquè aquí cap acord pot passar
sense que els treballadors i treballadores tinguin la garantia de que els seus
llocs de treball no perillen,1, i 2, que Igualada no perd serveis. Alerta amb el
què estem dient, Igualada no pot perdre serveis, no pot perdre serveis!, no els
pot perdre, no els deixarem perdre, i, per tant, i vostès ens han d’ajudar, ei!, el
Grup Parlamentari de la Cup, dóna la majoria al Govern, per tant vostès també
tenen una responsabilitat molt important, molt important, no s’amaguin, és a dir,
vostès la tenen, segurament, això és ingrat, és dificultós, els obligarà anar a
Barcelona a explicar als seus companys Diputats el problema que hi ha,
ajudi’ns també amb això, ajudi’ns també, vostès tenen, aquí, una part
importantíssima de la història, ara m’ho ha recordat pensant miri, no tenim
majoria, amb vostès sí, escolti, vostès poden influir i molt, i molt, poden influir
perquè això pugui tirar-se endavant. Com han defensat vostès als treballadors
de tota classe d’empreses que han vingut aquí ho han fet, jo ho reconec, ho
valoro, i per tant, ho comparteixo molt bona part, sempre, ajudi’ns ara també,
ajudi’ns, vostès són la falca que fa que el Govern pugui governar a la
Generalitat de Catalunya. Per tant, vostès tenen capacitat d’influir en aquest
Govern, ajudi’ns en això, és a dir, parlin, els hi demano un favor, Sr. Mateu, li
dic seriosament perquè és important això, li demano que els propers dies es
reuneixi amb els treballadors i les treballadores, li demano, si us plau, aquest
prec, com a Alcalde, que es reuneixi i que li puguin explicar, de primera ma,
quina és la circumstància i la rapidesa que sembla que això tirarà endavant.
Fixis el què li he dit, però li demano, li faig un prec, personal, polític també, però
personal també, de que es reuneixi amb aquestes treballadores i que li puguin
informar de tot i que miri, en bona part d’ajudar-les.

Es presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, Sr. Alcalde, crec que pel bon
esdevenir d’aquesta qüestió estaria bé rebaixar una mica el to, i la vehemència
amb la que es dirigeix a la resta de Grups. La primera és posar en dubte que
nosaltres sempre estem al costat dels treballadors i que ara, resulta que
aquestes treballadores ens és igual, què diu?, és a dir, què diu?, ho sap
perfectament, ho ha dit després, “no si sempre estan en defensa dels
treballadors”, home!, qui no sembla tenir tanta sensibilitat..., però no seguiré per
aquí, d’acord?, no seguiré perquè jo també m’hi podria posar amb això, podria
intentar fer carnassa, “oh!, mira..., que estrany..., que ara resulta que els
preocupa tant els treballadors quan després...”, no, no ho penso fer, perquè em
sembla que tenim un atzucac aquí sobre la taula i que vostè, com a Alcalde,
hauria de ser una mica més magnànim i una mica més “altura de mides”, i
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intentar veure com deslloriguem això. Ara, si el què vol és, no sé, davant de, en
lloc de dir “com ho tirem endavant això?” seguir posant-se amb la gent i parlar
de que si la Cup ha d’anar o al Govern, ja ho farem, ja farem el què creguem
convenient, ara ens recomana que ens reunim amb les treballadores, home!,
tranquil, si ho hem de fer, això, clar, tenim aquesta cosa des del dijous, doncs
ja ho farem, però no ho farem perquè vostè ens ho diu, ja ho sap que sí que
ens reunim amb treballadors, sovint, i prova d’això és que sovint n’hem parlat
en aquest Ple. Però més enllà de tot això, és a dir, què fem amb això ara
mateix?, no ho sé, és el to de la meva intervenció d’abans, no ha anat a
retreure als uns i als altres, o no sé què, és el fet de que tenim això sobre la
taula, dues mocions que venen a dir el mateix i que bé, aquí molts Grups, no
saben massa, ben bé el què han de fer. Què és això?, a veure qui se surt amb
la seva?, o baixem, una mica, tots del burro i parlem de veure com ho tirem
endavant?, no ho sé. Per a nosaltres és la nostra posició.

Es presa la paraula pel Sr. Castañé per dir que, des del Grup de Decidim, dir
obertament que votarem a favor de la moció perquè estem al costat dels
treballadors, sense cap mena de dubte, però no perquè vostès s’esquincin les
vestidures, perquè ben bé estem assistint a un espectacle que no entraré a
definir-ho gaire perquè la resta de Grups ja ho han fet, però es que, també unirme a la crida al seny que fa el Grup de la Cup, perquè s’haurien de vostès
calmar, no sé si, fins i tot, instar-los a prendre’s una til·la, perquè, sincerament,
això no ho havia vist en aquest Ple, mai, en el temps que porto, no és gaire,
però no crec que sigui ni la manera ni la forma de defensar a ningú. De fet, ja
ens agradaria, a vegades, “mm, mm, faré” i tampoc entraré més en detall
perquè no entraré en aquest espectacle.

Es presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, sort que van junts, Junts pel
Sí, perquè Déu n’hi do!, Déu n’hi do!. Bé, no és per a fer broma, jo ara m’he
pres aquesta petita llicència perquè bé, no cal situar massa el tema, em sembla
que pel seguit d’intervencions dels Portaveus que m’han precedit en l’ús de la
paraula, doncs és evident que la situació és seriosa i compromesa, és a dir, jo
no dic res de nou quan dic que el Partit Popular, òbviament estem en contra de
les Lleis de desconnexió, que vostès en diuen d’Espanya, no!, la Llei d’Hisenda
Pròpia, que afecta a això, aquesta moció que ara ens presenten, la Llei de
Protecció Social i la Llei de Transitorietat Jurídica. Clar, això segons els partits,
que reitero, legítimament, respecto, però no compartim, són partidaris de la
Independència, en aquest sentit, per a vostès, això són els sagraments o els
fonaments bàsics del què vostès anomenen estructures de l’Estat Català. Clar,
ja es veu, tot això el què comporta i la prova és, no només a Igualada, si no
malauradament a moltes altres poblacions del conjunt de Catalunya, moltes
poblacions capitals de comarca, que, això comporta i genera una inseguretat,
doncs, administrativa, inseguretat jurídica, inseguretat social, i fins i tot,
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inseguretat laboral, perquè, com molt bé han dit i comparteixo, aquests llocs de
treball estan en perill. També coincidim, i des del Partit Popular també vàrem
votar, vull recordar que també vàrem votar favorablement quan es va presentar
la moció, per part del Govern, de que la ciutat d’Igualada pogués comptar amb
l’Oficina de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
la nostra ciutat, li vàrem donar suport, s’ha de prioritzar el servei al conjunt de
ciutadans, però és que a més a més, hi ha la vessant dels llocs de treball de les
persones que porten a terme aquesta prestació de serveis en nom de
l’Administració. Compartim també, absolutament, ja que, com a mínim, no
amplien serveis, com a mínim no se’n perdin, i és evident que, amb l’actual
conveni amb les Oficines Liquidadores que són en la vessant dels Registres de
la Propietat, es prestava o es presta un servei que, òbviament és un molt bon
servei del conjunt d’Administracions respecte als ciutadans de la nostra ciutat i
de la nostra comarca i de molts municipis que són d’altres comarques que
pertanyen als partits judicials corresponents. Nosaltres sempre ho hem dit,
junts sumem, i quan ens dividim per temes com la Independència, doncs,
evidentment es resta, ens agradi o no es resta, i la prova d’això és el què està
succeint aquí i, malauradament succeirà a moltes altres poblacions del conjunt
de Catalunya. Reitero, eh!, som els primers en que..., i després, en tot cas,
m’ha sobtat, també, la manera de discutir, entre Convergència i Unió i Esquerra
Republicana en el sentit de que, crec que s’han perdut molt en la part
expositiva, quan, bàsicament, a veure, jo mateix he votat favorablement
propostes o mocions o punts de Ple que, fins i tot, en alguns paràgrafs de les
parts expositives no la compartíem, però que com que compartíem la part
resolutiva, hi hem donat suport, i aquí, a veure, al cap i a la fi, el què hem de
donar suport, que reitero i avanço que el Partit Popular a la Ciutat d’Igualada
donarà suport i, en conseqüència votarà a favor, és a la part resolutiva, donar
suport explícit a la continuïtat de les Oficines Liquidadores en l’estructura i
distribució territorial actuals i amb el seu personal qualificat que té en aquests
moments, i en segon lloc, traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat
d’aquest Consistori, evidentment, és clar que sí, i reitero que votarem
favorablement. Ara, no és per a fer-ne escarni, però si els partits que estan a
favor de les Lleis per a la desconnexió d’Espanya amb una simple moció ja no
es posen d’acord amb dos paràgrafs de la part expositiva, quan diuen que
comparteixen la part resolutiva, doncs, escolti, malauradament..., bé, no entraré
a valorar però sí que, bé, nosaltres com que ens definim igualadins, anoiencs,
barcelonins, catalans, espanyols i europeus, seguirem apostant per portar a
terme la prestació de serveis que, en aquests moments, el nostre marc legal,
jurídic, constitucional amb els Estatuts d’Autonomia de les diferents Comunitats
Autònomes i amb la col·laboració, per tal de sumar esforços i mai de restar
forces i recursos econòmics i humans, seguirem pensant amb l’Estat
Democràtic i, reitero, amb l’actual marc legal vigent i constitucional. Reitero,
votarem favorablement.
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El Sr. Castells diu, repeteixo, això no va de partits, Sr. Agramunt, això va de
pèrdua de serveis a la ciutat d’Igualada, i, per tant, no s’equivoquin, aquesta
lectura és equivocada, aquí parlem d’Igualada, primer de tot Igualada, i, per
tant, res més, nosaltres hem de defensar els interessos de la ciutat, i aquí
estem a punt de perdre un servei primordial, i alhora hem de tenir la capacitat
d’ajudar a aquestes persones que tenen en perill perdre el seu lloc de treball,
per tant, aquesta és una línia. Li agraeixo el seu to Sr. Agramunt.

Es presa la paraula pel Sr. Palau per dir que, bé, per anar tancat el debat, i li
plantejo que també ho fem amb tranquil·litat, eh!. Una mica en relació al què
han dit els companys dels altres Partits Polítics, comparteixo amb el Sr. Riba la
idea de, primer la seva perplexitat, i la idea perquè l’hem compartit des del
moment que hem vist la moció i la manca de voluntat d’arribar a un acord,
doncs, aquesta idea de l’esquema del debat no és partidista, no ho és, i estem
d’acord amb el què deia el Sr. Riba, Igualada no perdrà a nivell de serveis, i no
es perdran llocs de treball, o sigui, i perquè no es perdin llocs de treball, per
exemple, si us plau, vostè sap com funciona el Govern, o ho hauria de saber, el
màxim responsable de qualsevol procés selectiu no és el Sr. Lluís Salvador, és
la Direcció General de Funció Pública que decideix com es fa un procés
selectiu o d’integració d’uns treballadors laborals externs, ara integra’ls en
l’estructura de l’Agència Tributària Catalana. Aquesta solució l’ha aportat des
del Govern, des de les seves àrees de Govern de Catalunya, si han aportat
aquesta solució i ara diu vostè que no li agrada, la que ha portat la Consellera
Sra. Borràs, parli amb ella i aportin una de millor, pels treballadors, estem
d’acord, vull dir, tots volem el millor pels treballadors, per tant, no m’autoritzi a
mi a fer coses que jo no puc fer, faci-ho vostè, que vostè ho pot fer amb els
seus Consellers, no!. Jo ja li he dit abans, l’ajudaré amb tot el què calgui,
l’ajudarem, els Regidors d’Esquerra i Esquerra Igualada l’ajudarà en tot el què
calgui, no es perdrà a nivell de servei, estem segurs que això serà així,
Igualada no perdrà a nivell de servei i no es perdran llocs de treball, en aquest
procés, i hem de trobar la fórmula perquè això sigui així, i, respecte a la idea
que ha llançat el Sr. Mateu, de la Cup, també tant perplex com tots nosaltres,
no, si vostè vol, es pot arribar a un acord, amb aquest tema. Potser no tindrem
la unanimitat, com deia ell, però 20 dels 21 Regidors, en aquest Ple és possible
arribar a un acord, per defensar el què estem defensant. Jo vull aquest acord,
jo treballo per a aquest acord, i ho he intentat, des d’Esquerra ho hem intentat,
vostè encara hi és a temps a intentar-ho, jo crec que és possible, ho ha
plantejat el Sr. Mateu, però crec que és possible arribar a un acord, tindríem
molta força, 20 de 21 Regidors reclamant una posició concreta davant del
Govern de Catalunya amb aquest tema respecte al nivell de servei i respecte a
les treballadores. Fem-ho, arribem a un acord i no ens faci la trampa dialèctica
de comparar la situació actual autonòmica amb una que s’ha de canviar perquè
hem de crear unes estructures d’una República Catalana, no compari peres
amb pomes, això és una trampa dialèctica. Hem d’avançar tots i hem de fer
canvis, i per tant, des del convenciment de que no es perdrà nivell de servei,

Ple Ordinari 20/09/2016
Pàg-74

gens ni mica, ni es perdran llocs de treball, li demano que busqui un acord i
sortim d’aquest Ple amb 20 de 21 Regidors donant suport a una proposta i
defensem-la junts davant de tot el Govern de Catalunya, no només davant de la
Conselleria d’Economia, davant de tot el Govern de Catalunya. Fem-ho!

El Sr. Castells diu que, jo només li demano a vostè que això no es produeixi.
Això, ara mateix, és una pèrdua important, qualitativa de serveis de capitalitat
de la ciutat d’Igualada, i vostè sembla que ho vulgui avalar, jo m’hi nego, peti
qui peti!, sigui el partit que sigui, m’importa un “pito”!, m’importa un “pito”. Això
ho hem de defensar a peu i a cavall, perquè hem de defensar els interessos
dels igualadins, passi pel partit que sigui, vostè parla molt d’Esquerra, fixis, jo
no parlo del meu partit ni del seu, en vull parlar, escolti, jo parlo d’Igualada,
Igualada no pot perdre aquest servei, punt!, ja està, i els treballadors i les
treballadores necessiten recolzament en un moment on se senten indefensos.
Escolti!, ens han vingut a buscar, no els podem deixar desemparats. Per tant,
defensa, a peu i a cavall de la ciutat d’Igualada i dels seus serveis que ha de
donar, i defensa, també, dels treballadors i treballadores que demano que els
escoltin perquè els hi asseguro, que els hi aportaran, potser, un punt de vista
diferent.

Es presa la paraula pel Sr. Riba per dir que, molt ràpidament, sobretot que
ningú s’ho prengui com una valoració personal ni directa, però ja, a risc
d’avançar-me a un punt que ve després de precs i preguntes, permeti’m-me
que faci un prec. Jo els hi agrairia molt, i és una apreciació genèrica, que
deixéssim de parlar dels Consellers en terme dels meus, els teus Consellers.
Els Consellers, igual que els Alcaldes, són de tothom, són de la ciutadania, i les
decisions que es prenen, s’han d’entendre en aquesta lògica, mentre pensem
en l’acció de Govern i derivades, diguem-ne, en què els Consellers són dels
meus, són dels teus, les decisions en les que estem sotmesos a prendre, en
aquest cercle viciós, seran sempre horroroses. Jo, per tant, em permeto,
simplement, fer el prec de que quan parlem d’Institucions, de Consellers, de
Presidents de Govern, ho fem en terme de què, es deuen i són de tots,
independentment de que siguin o no del nostre partit, de la nostra preferència
política i ideològica, sinó estem perdent el món de vista des del què
representen les institucions. Reiterar, nosaltres votarem a favor d’aquesta
moció i de qualsevol altra moció que plantegi la defensa de serveis i de
treballadors a la ciutat d’Igualada i, no només votarem, sinó que adquirim el
compromís, en la mesura que, nosaltres, no en tenim i “Consellers dels nostres
i dels dels demés”, diguem-ne, estem a l’oposició però sí que ens
comprometem en aquest sentit, des de la nostra posició a treballar demà en
ares a què aquest compromís de pervivència del servei i de garantia dels
treballadors es mantingui.
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Sotmès l’assumpte a votació constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de
més d’un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta
obtinguda per 18 vots a favor dels Grups Municipals de Convergència i Unió i
Socialistes d’Igualada, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Decidim Igualada i
Partit Popular de Catalunya i 3 vots d’abstenció del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, del total de 21 Regidors, que de dret i fet composen
la Corporació, S’APROVA la proposta no resolutiva en tots els seus termes.

L’Alcalde pregunta als portaveus si desitgen sotmetre per raó d’urgència algun
punt que no estigui sotmès a l’ordre del dia ni tingui cabuda en el torn de precs i
preguntes.

Els portaveus presenten les següents mocions no resolutives:
8.1 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA EN SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENCIA
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I AL PERSONAL DE LES OFICINES
LIQUIDADORES DE TRIBUTS
8.2 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA I CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) EN SUPORT A
LA DECLARACIÓ D’IGUALADA CIUTAT AMIGA DEL VEGETARIANISME I
EL VEGANISME
El Sr. Castells explica, abans de fer el recés, el fet que s’hagin presentat 2
mocions per part dels grups municipals aquí presents.
Una moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya en suport al desenvolupament de l'Agència Tributària de Catalunya i
al personal de les oficines liquidadores de tributs, i una altra moció que
presenten els Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i
Candidatura d’Unitat Popular (Cup) en suport a la declaració d’Igualada Ciutat
Amiga del Vegetarianisme i el Veganisme.
En aquests moments, quan són les 23:28 hores es realitza un recés en
la Sessió Plenària.

En aquests moments, quan són les 23:44 hores es reprèn la Sessió
Plenària.
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Les persones reunides en votació ordinària i per unanimitat dels presents
aproven la urgència de les mocions no resolutives presentades.
A continuació es passen a tractar, les mocions esmentades.

8.1 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA EN SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENCIA
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I AL PERSONAL DE LES OFICINES
LIQUIDADORES DE TRIBUTS

Es presa la paraula pel Sr. Palau per dir que, bé, per no allargar-nos, si li
sembla bé als altres Grups, la moció ja és el què he explicat al començament
de la meva primera intervenció anterior. Crec que no cal que torni a explicar la
part expositiva. Es tractava de canviar, respecte a la moció anterior, els
paràgrafs 12 i 15 i, doncs, posar-ho en el sentit que aquí veuen, al paràgraf 12 i
15, “atès que el Govern té la voluntat d’assumir totes les competències que té
en matèria de recaptació de tributs li són pròpies, trets l’Impost de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics i Documentats i Successions que
actualment realitzen les Oficines Liquidadores, districte Hipotecari a càrrec dels
Registradors de la Propietat”, en això a la 12, i la 15 “atès que hi ha 53 Oficines
distribuïdes al territori català, que la proximitat i l’eficàcia d’aquest personal
qualificat són imprescindibles per al nou desplegament en diferents fases”,
doncs unes propostes, doncs, resolutives, en aquest cas, en el sentit de: 1,
demanar al Govern de la Generalitat, ja passo a la part dispositiva, que
assumeixi plenament i directament totes les competències que en matèria de
recaptació de tributs li són pròpies, implementant una gestió pública i
transparent, pública i amb criteris homogenis i equitatius per al conjunt dels
contribuents; punt 2, demanar al Govern l'adopció d'un model de gestió
tributària que permeti mantenir el punt o oficina d'atenció a Igualada per tal que
pugui, doncs, substituir l'atenció que estan fent personalitzada i de proximitat
prestada fins a la data per les Oficines Liquidadores, fugint de models que
impliquin la recentralització del servei i la desatenció al contribuent, i 3,demanar
al Govern de la Generalitat que ofereixi una solució que possibiliti els
treballadors que, fins a dia d'avui ha vingut realitzant totes les funcions de
gestió, liquidació i recaptació dels tributs sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, impost de successions i donacions, optar a
continuar realitzant la seva feina en la nova forma que es desenvolupi l'activitat
per part de l'Agència Tributària de Catalunya, i que permeti alhora que la
mateixa pugui aprofitar els coneixements i l'experiència en aquestes tasques
d'aquestes persones i notificar els presents acords a la Presidència i VicePresidència del Govern. No crec que haguem de repetir el debat, la idea és
reclamar el mateix que a l’altre, però en el procés de desenvolupament de
l’Agència Tributària i, evidentment, amb les mateixes garanties que es demana
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en l’altra, de que Igualada no perdi nivell de servei i de que no es perdin llocs
de treball.

Per ordre de la Presidència es fa una explicació de la moció per part del Sr.
Palau i es dóna lectura de la part dispositiva de la moció no resolutiva següent:
“La gestió i liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions que realitzen
les Oficines Liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels Registradors de la
Propietat s'empara amb la normativa pròpia dels tributs, disposició addicional
2a del RD 828/1998 de 29 de maig, disposició addicional la del RD 1629/1991
de 8 de novembre.
Les oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre l'Agència
Tributària de Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la
Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya signat el 30 d'octubre de
2012, prorrogat el dia 22 d'octubre de 2015, exerceixen les funcions de gestió,
liquidació i recaptació dels citats impostos, delegades a la Generalitat de
Catalunya en el marc de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es
regula el nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes
tributàries, i de la Llei 16/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de
l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abasti les condicions
d'aquesta cessió.
Les funcions encomanades a les oficines liquidadores es podrien agrupar en
tres grans blocs:
En un primer bloc, s'inclourien totes aquelles tasques corresponents a la
recepció de documents, escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol
document que es presenti a les oficines, independentment que, conforme a les
regles de competència territorial, siguin incompetents per tramitar-ho. Respecte
de tota la tasca de gestió de documentació, també s'hi podria incloure el seu
arxiu, classificació i custòdia d'acord amb les instruccions emeses per l'Agència
Tributària de Catalunya.
En un segon bloc, s'hi pot afegir el que s'entén com l'atenció al contribuent, tot
allò que defineix la relació que tenen aquestes Oficines amb ia ciutadania, és a
dir, informar els contribuents sobre tots els aspectes de la gestió dels impostos
que tenen encomanats, així com assistir-los per tal de facilitar el compliment de
les seves obligacions tributàries.
Finalment, en un tercer bloc, s'integrarien totes aquelles actuacions que tenen
a veure amb la tramitació dels procediments previstos al Títol III de la Llei
General Tributària, l'aplicació dels tributs, respecte a l'impost sobre successions
i donacions i a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. En aquest sentit es qualifiquen i revisen tots els documents i les
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autoliquidacions, determinant si s'han auto liquidat correctament els fets
imposables que continguin i s'emeten les propostes de liquidació i les
liquidacions provisionals per valors declarats o comprovats que s'escaiguin.
Totes aquelles actuacions que en relació amb els citats impostos es preveuen
en relació a la revisió en via administrativa fins a la seva tramitació a la via
econòmic administrativa, és a dir, procediments de devolució d'ingressos
indeguts, acords de suspensió, recursos de reposició i tramitació de
procediments especials de revisió i econòmic administratius. Així mateix, la
qualificació de les infraccions tributàries, la seva incoació i tramitació d'acord
amb la normativa vigent. I, també, la tramitació de sol·licituds d'ajornaments i
fraccionaments que presentin els contribuents.
Les Oficines Liquidadores presten uns serveis de proximitat al ciutadà, ja que
una àmplia distribució geogràfica evita que el contribuent hagi de fer grans
desplaçaments i al mateix temps al tractar-se d'Oficines de reduïda dimensió
permet un acostament en el tracte envers el ciutadà. S'ha de tenir en compte, a
més que actualment hi ha molts interessats que, tot i no tenir coneixements
fiscals, es fan els tràmits pel seu compte amb la finalitat d'estalviar-se les
despeses del gestor i això implica un major nombre de persones ateses i una
dosi molt alta de paciència.
Ofereixen el servei de cita prèvia (generació de diferents models
d'autoliquidació) tant de l'impost sobre TP i AJD com de FISD i també duen a
terme actuacions de col·laboració en les campanyes de renda i patrimoni,
mitjançant punts d'atenció personalitzada per a la confecció de les
autoliquidacions dels impostos citats.
Aquesta proximitat es veu reflectida en el fet que diàriament molts ciutadans i
professionals es personen a les oficines per informar-se sobre diversos temes
relacionats amb els procediments d'aplicació dels tributs tramitats a les
mateixes, també diàriament s'atenen un nombre elevat de consultes
telefòniques.
Una de les propietats de les Oficines Liquidadores és l'eficàcia en la gestió,
prova d'això és el fet que comprova expedient a expedient donant lloc a un
major control del compliment de les obligacions tributaris dels contribuents.
Aquesta comprovació exhaustiva de tots els expedients presentats fa que el
ciutadà confiï en el sistema tributari i prengui consciencia que tots hem de
contribuir, pagant el que és just per aquests tributs ben gestionats, per generar
ingressos pel país.
Els empleats de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades amb
una bona formació professional que s'han convertit en autèntics especialistes
en l'àmbit de la gestió d'aquests impostos complexos. Hi ha una actualització
constant tan en l'àmbit de formació jurídica com de pràctica en la gestió dels
procediments. Atès que el Govern de Catalunya té la voluntat d'assumir totes
les competències que en matèria de recaptació de tributs li són pròpies, entre
elles l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i
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l'impost de successions i donacions, que actualment realitzen les Oficines
Liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat.
Atès que el grau de satisfacció amb el funcionament de les Oficines
Liquidadores, així com amb els serveis que presten, és elevat entre els
ciutadans. Atès que les Oficines Liquidadores comproven la totalitat dels
expedients presentats dóna una seguretat jurídica al ciutadà que no té quan es
fan comprovacions aleatòries o de mostreig i per tant estem davant d'una
actuació tributària justa, qualitat indispensable pel bon funcionament i confiança
per part dels ciutadans en el sistema tributari.
Atès que ara hi ha 53 oficines distribuïdes pel territori Català i que la proximitat
al ciutadà, l'eficàcia en la gestió i el personal qualificat són imprescindibles per
al nou desplegament en les diferents fases.
Per tot això, s'acorda:
1.Demanar al Govern de la Generalitat que assumeixi plena i directament totes
les competències que en matèria de recaptació de tributs li són pròpies,
implementant una gestió pública i transparent, amb criteris homogenis i
equitatius per al conjunt dels contribuents.
2.Demanar al Govern de la Generalitat l'adopció d'un model de gestió tributària
que permeti mantenir un punt d'atenció a la ciutat d'Igualada per tal que pugui
suplir l'atenció personalitzada i en proximitat prestada fins a la data per les
Oficines Liquidadores, fugint de models que impliquin la recentralització del
servei i la desatenció al contribuent.
3. Demanar al Govern de la Generalitat que ofereixi una solució que possibiliti
que els treballadors que fins a dia d'avui ha vingut realitzant totes les funcions
de gestió, liquidació i recaptació dels tributs sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions, optar a
continuar realitzant la seva feina en la nova forma que es desenvolupi l'activitat
per part de l'Agència Tributària de Catalunya, i que permeti alhora que la
mateixa pugui aprofitar els coneixements i l'experiència en aquestes tasques
d'aquestes persones.
4. Notificar els presents acords a la Presidència i Vice-Presidència de la
Generalitat de Catalunya.”

INTERVENCIONS

Es presa la paraula pel Sr. Riba per dir, molt ràpidament, com he dit abans,
recolzarem qualsevol acció, proposta o moció que vagi en la defensa dels dos
elements que hem dit abans, la defensa del servei a la ciutat i la defensa dels
treballadors. Per tant, en coherència amb aquesta manifestació, votarem
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favorablement en aquesta moció. Dit això, voldria fer referència, jo no cauré en
el debat fàcil de dir “no, és que veuen, el què vostès anomenen el procés
comporta o deixa de comportar això, per a aquests serveis o aquests altres”,
però el què voldria és que quedi clar que el nostre vot va centrat en la defensa
del servei a la ciutat, dels llocs dels treballadors. Fem abstracció de les
sol·licituds addicionals que hi ha en aquesta moció en relació al desplegament
de mesures del procés, que, en tot cas, podríem discutir l’acord o no al
respecte del fons de la qüestió i sobre el mètode d’arribar-hi, però no és el què
ara ens concerneix. I reitero, el nostre recolzament en aquesta moció va en el
sentit que he manifestat, ja no reiteraré, però diguem-ne, al marge d’altres
consideracions que fan referència a altres qüestions vinculades, no en l’objecte
sinó a l’anomenat procés cap a la independència.

Es presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, bé, sigui un pacte fiscal de
concert econòmic, sigui un estat federal, sigui un estat independent en el marc
de la Unió Europea, sigui un estat independent fora del marc de la Unió
Europea, nosaltres, la Cup, com a tal, sí que, el desplegament d’una Agència
Tributària de Catalunya, sí que l’entén, doncs, com una fita important a assolir
en els propers mesos, per tal de donar sortida a aquest procés d’alliberament
nacional, que també volem social, que està en marxa. Ho hem dit abans,
lamentem profundament que no hi hagi hagut voluntat, diguem, d’atendre els
diferents matisos que es presentaven per refondre-ho, tot plegat, en una única
moció que donés una unanimitat a un acord com aquest tipus requereix, com
sovint fem, al final, més enllà de tot això, de l’Agència Tributària, del seu
desplegament en el marc d’aquest procés, hi ha la part local de reivindicar
aquest servei a la ciutat, aquesta descentralització, aquest manteniment dels
llocs de treball, i per tant, nosaltres hi votarem a favor. Sense, per això, també
volem fer constar el nostre, diguem-ne, no sé si malestar o disgust, per tot
l’espectacle viscut aquí, per haver hagut d’aguantar certes desqualificacions
quan pensem que en aquesta temàtica el nostre to ha estat constructiu, ha
estat intentar cercar un consens, intentar rebaixar una mica els ànims i, fins i tot
ens hem endut alguns improperis, també amb l’Alcalde, certes
desqualificacions i demés, trobem una mica de baix to, però simplement dir que
hi votarem a favor de la mateixa manera que ho hem fet amb l’altra.

Es presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, bé, abans està clar que abans
hem votat favorablement, ja ho hem explicat, no ens repetirem, perquè el què
parlava anteriorment, en la meva anterior intervenció, era de la part resolutiva.
Abans donàvem suport explícit a l’Oficina Liquidadora i a l’estructura i al
personal qualificat que hi dóna servei a la ciutat d’Igualada, i en el segon punt,
es trasllada al Govern de la Generalitat la voluntat d’aquest Consistori,
òbviament hem votat favorablement. Ara, el què no podem votar favorablement
és la moció no resolutiva que ens presenta, en aquests moments, Esquerra
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Republicana de Catalunya i que aquí ja canvia totalment, posant, com s’ha dit
en els argumentaris de les diferents formacions polítiques en el seu moment, si
es posa al davant la ciutat o els objectius, l’ideari polític que defensa cada
formació política. Clar, aquí, en primer lloc, a la part resolutiva, se’ns demana
que la Generalitat assumeixi plena i directament, d’una manera absolutament
unilateral el què els hi comentava anteriorment de que són les Lleis de
desconnexió d’Espanya, evidentment no ho compartim, no som partidaris de la
Independència, i, en aquest segon cas, tot i que després es demana, primer,
demanen tirar endavant la desconnexió d’Estat, i després que es repensin
tornar a posar una Oficina a la ciutat d’Igualada. Entenem que no és el
plantejament correcte, el correcte és el que hem procedit a votar com a punt
ordinari de l’ordre del dia, i en conseqüència el nostre vot serà contrari.

El Sr. Castells diu que, bé, nosaltres entenem que la moció que hem votat
abans, com deia ara mateix el Sr. Agramunt és la que realment reflexa el què
volem com a ciutat i com a Govern, a partir d’aquí, demà em toca a mi, iniciar
tots els contactes, ja ho he fet, he enviat un wathsapp a la Consellera de
Governació dient-li que el portaveu d’Esquerra Republicana em deia que, per
culpa d’ella havíem perdut un servei, suposo que m’arribarà una cara amb un
ulls així de grossos, i per tant, no podem jugar amb aquestes coses, jo Sr.
Palau, li dic, que després del debat d’avui i després de fer les gestions
oportunes em reuniré amb vostè per mirar d’anar plegats a trobar la solució del
problema, però nosaltres no podem votar favorablement a una moció que no
garanteix que tinguem com al mapa, no tinguem el servei que ens toca a la
ciutat d’Igualada i aquesta moció no ho garanteix, aquí és diu un punt d’atenció,
un punt d’atenció pot ser un caixer automàtic, per tant, això no garanteix, per
res el què és l’objectiu de la moció que sí que hem aprovat, i per altra banda,
tampoc no es garanteix que aquestes persones que perdran el seu lloc de
treball, presumptament, el recuperin, diuen que es mantindrà els llocs de
treball, jo crec que això no és una garantia suficient com perquè tingui el nostre
vot, i per tant, tenim la sensació de que no s’entendrà que s’enviï a la
Generalitat de Catalunya, s’enviï una moció aprovada, per tant hi ha una moció
aprovada amb una majoria molt qualificada de 18 vots favorables i 3
abstencions, i el Grup de Convergència i Unió el què farà és abstenir-se,
perquè s’aprovi, perquè entenem que l’esperit del desplegament de l’Agència
Tributària el compartim plenament, però sí que no compartim la resta de coses,
però la farem aprovar, o la deixarem aprovar perquè, en el fons, compartim el
què és l’Agència Tributària i el seu desplegament, el què no compartim és que
no garanteix per res, i per tant no podem votar-hi a favor, el què abans hem
aprovat en l’altra moció i seríem uns incoherents. Per tant, votarem abstenció.

Es presa la paraula pel Sr. Palau per dir que, bé, respecte al matís que ha fet,
que a l’altra moció no ens garanteix el mapa o un altre mapa diferent d’aquest,
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l’altra moció ens garanteix que no es faci res, és garanteix l’actual sistema
autonòmic de 53 oficines, amb el Registre de la Propietat, almenys, sí!, perquè
ho diu així explícitament, ho diu així, el redactat és aquest i l’haguéssim pogut
transaccionar i no ha estat així. I els llocs de treballs, a l’altra moció tampoc els
garanteix. Sí que, doncs, considerem el fet de que permeti que s’aprovi les
dues mocions perquè és això, el què hem de fer és, a partir de demà, ser-hi i
aconseguir-ho. I sí que també demanaríem que els desqualificatius que ha
llençat els retiri, perquè sinó poc podem treballar junts si vostè, en el Ple,
doncs, ha sigut, en aquest cas, molt desqualificador respecte a la nostra
proposta, si ho retira i podem, doncs, reprendre un camí de treball conjunt, que
com deia compartim, hi serem, de totes les maneres hi serem, però ens sembla
que seria coherent que també retirés aquestes desqualificacions.

El Sr. Castells diu que no tinc cap sensació d’haver fet cap desqualificació, per
tant, no puc retirar el què no he fet i, en segon lloc, el qui ens ha de qualificar
és la ciutat i, depèn de l’actuació que tinguem, ens qualificarà més o menys.
Per tant, la decisió de si estem qualificats o no la donarà la ciutat, i espero que
tots treballem perquè ens doni una bona qualificació.

Sotmès l’assumpte a votació constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de
més d’un terç de membres, en votació ordinària i per majoria simple obtinguda
per 8 vots a favor dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Socialistes d’Igualada i Candidatura d’Unitat Popular (CUP), 1 vot en contra del
Grup Municipal del Partit Popular i 11 vots d’abstenció dels Grups Municipals de
Convergència i Unió i Decidim Igualada del total de 21 Regidors, que de dret i
fet composen la Corporació S’APROVA la moció no resolutiva en els seus
termes.

8.2 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA I CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) EN SUPORT A
LA DECLARACIÓ D’IGUALADA CIUTAT AMIGA DEL VEGETARIANISME I
EL VEGANISME

Es presa la paraula pel Sr. Palau per dir que, bé, és una proposta de moció
que, finalment a la transacció que hi ha hagut entre els Grups Polítics abans
d’arribar ara al Ple, finalment ha estat, parteix d’una iniciativa de dues entitats
en l’àmbit de la promoció de la cultura vegana, que és Ànima Natural i Libera,
que ens la trasllada, i nosaltres, com a Grup, la traslladem als altres Grups
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Polítics, hi ha estat millorada, aquesta moció, amb aportacions del Grup de la
Cup i del Grup del Partit Demòcrata, per tant hem acordat que la presentem els
tres Grups i em consta que tenim la complicitat de, així ens ho ha traslladat el
Partit Socialista. Entenc que és una moció que intenta arribar a un acord per a
promoure un aspecte que és la cultura vegetariana i vegana, i doncs, com entre
altres coses, la ciutat s’hi ha pronunciat a favor i està intentant tenir una certa
visibilitat en alguns aspectes de compromís de ciutat, en aquest és un d’ells.
Tampoc llegiré tota la part argumental, la part d’introducció a les raons perquè
tots les hem pogut comprovar, bàsicament, doncs, llegiré els apartats que fan
referència, una mica, al què significa, no, la Declaració d’Igualada com a Ciutat
Amiga de la Cultura Vegetariana i Vegana, i diu en un dels paràgrafs, en la
terminologia veg-friendly, que és la terminologia internacional i que moltes
ciutats del món també han fet aquest pas, és a dir, que és un element més de
modernitat que ha de contribuir a que, en aquest cas, Igualada esdevingui una
ciutat de referència en aquest sector, i que, amb la col·laboració de
l’Administració Municipal, altres Administracions i Entitats d’aquest àmbit, és
reforci, doncs, la pluralitat de la societat i es doni importància a un sector en
creixement que fa d’aquesta una opció de forma voluntària sense imposar-la a
ningú, i que sigui, en aquest cas, la seva manera de viure o de guanyar-se la
vida. Aquesta iniciativa s'emmarca en una campanya de caràcter voluntari, però
que ajuda a Igualada a estar a l'avantguarda junt amb altres ciutats, com
Barcelona o Sant Cugat del Vallès
, que aspiren a fomentar una vida
sana i a millorar la condició dels seus habitants, fonamenten la responsabilitat
ètica i de respecte a la vida dels animals, a partir de la pluralitat d'opcions que
una ciutat oberta i tolerant com és Igualada, hauria d'oferir. En definitiva, l’opció
vegana o la cultura vegana no va en contra de cap altra de les opcions,
Igualada pot promocionar aquest aspecte o aquest tipus de cultura en diferents
actuacions municipals en el grau de compromís que s’especifica en els punts
de la moció, i també queda clar, i així s’ha aportat en un dels punts de la part
resolutiva, que si consideren llegiré, però que, en tot cas, bé,...
El Sr. Pont diu que s’han de llegir.
El Sr. Palau diu, sí, s’han de llegir, doncs llegiré, ja directament, els sis punts de
la part resolutiva que diu així.

Per ordre de la Presidència es fa una explicació de la moció per part del Sr.
Palau i es dóna lectura de la part dispositiva de la moció no resolutiva següent:
“La cultura vegetariana i vegana és un valor en alça a Catalunya, a casa nostra,
a Europa i al món. Igualada, com a ciutat que vol estar a l'avantguarda de les
ciutats més avançades, s'ha d'afegir a ciutat com Barcelona, la primera ciutat
del món en declarar-se Veg-friendly de forma oficial, el passat 22 de març, a la
qual han seguit Vitoria (País Basc), Arrecife Lanzarote (Illes Canàries), Sant
Cugat del Vallès. Totes aquests localitats donen suport de manera oficial a la
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cultura vegana i vegetariana, com ja ho fan des de fa anys San Francisco o Los
Angeles (Estats Units), Oslo (Noruega) o Berlín (Alemanya), que és la capital
vegana a Europa, amb carrers on els negocis vegans són la seva principal
atracció. També a Igualada ha proliferat amb èxit en els darrers anys negocis
vinculats al sector de la restauració i de la distribució alimentaria: botigues de
productes vegetarians i a granel o restaurants.
Les raons per les quals es proposa que Igualada es declari ciutat amiga de la
cultura vegana i vegetariana són vàries i totes en benefici de la nostra ciutat i
dels que hi viuen:
Això transcendeix la ciutat però també comença a la ciutat. És una mostra de
modernitat i és una opció que per a moltes persones va lligada a valors com la
defensa dels drets dels animals, el desenvolupament sostenible o un estil de
vida més saludable.
Que s'aprovi una declaració d'Igualada com a ciutat amiga de la cultura
vegetariana i vegana, vegfriendly en terminologia internacional, és un element
més de modernitat que ha de contribuir que Igualada esdevingui una ciutat de
referència en aquest sector, amb la col·laboració de l'Administració municipal,
altres administracions i les entitats d'aquest àmbit. D'aquesta manera es reforça
la pluralitat de la societat i es dona importància a un sector creixent que fa
d'aquesta opció, de forma voluntària i sense imposar-la a ningú, la seva manera
de viure o de guanyar-se la vida.
Aquesta iniciativa s'emmarca en una campanya de caràcter voluntari, però que
ajuda a Igualada a estar a l'avantguarda junt amb altres ciutats, com Barcelona
o Sant Cugat del Vallès, que aspiren a fomentar una vida sana i a millorar la
condició dels seus habitants, fonamenten la responsabilitat ètica i de respecte a
la vida dels animals, a partir de la pluralitat d'opcions que una ciutat oberta i
tolerant com és Igualada, hauria d'oferir.
L'expansió de l'opció vegetariana, és un símptoma inequívoc del tarannà obert i
respectuós de la ciutat, que a més aporta el valor afegit de contribuir a la
dinamització econòmica i de posicionar Igualada com una ciutat favorable als
valors mediambientals, d'alimentació saludable i de respecte amb els animals.
Un altre objectiu de la declaració és que Igualada s'adeqüi a les recomanacions
de Nacions Unides sobre els beneficis per a la salut del consum vegetarià i, per
tant, la disminució del consum d'aliments processats, de carns i de greixos,
especialment al món occidental. D'aquesta manera ajudarem a desmitificar el
consum habitual de carn com quelcom necessari, fomentarem un canvi en els
hàbits alimentaris per tal que aquests siguin més saludables i previndrem
moltes malalties relacionades, com diversos tipus de càncer, entre ells el de
còlon, pulmó, esòfag o estómac entre altres, i evitar entre altres coses
l'absorció d'altes concentracions de toxines químiques que estan presents en
l'alimentació i els tractaments dels animals criats amb el sistema estàndard. Cal
divulgar la informació necessària a la ciutadania per tal de poder seguir aquesta
recomanació de Nacions Unides.

Ple Ordinari 20/09/2016
Pàg-85

El veganisme i el vegetarianisme és més que una dieta, però cal tenir en
compte que la cuina vegetariana uneix cultura, salut i respecte pel medi
ambient i molt especialment pels drets dels animals. Igualada s'ha de distingir
per ser pionera a l'hora d'adaptar mesures respectuoses amb l'entorn i amb els
drets dels animals.
Els motius mediambientals i de justícia social son primordials. El tractament
industrial de la carn a gran escala és insostenible econòmicament i
mediambientalment. No es és sostenible a curt termini que el 14,5% de les
emissions de gasos efectes hivernacle que provoquen el canvi climàtic
provenen de la indústria agra-ramadera, així com la despesa inassumible que
això suposa en consum d'aigua potable o terres destinades a la producció
d'alimentació pels animals de granges industrials, de cada 1000 Kg de cereals
que es produeixen, 900 Kg son per alimentació de bestiar i els altres 100 Kg
per consum humà. Amb una alimentació basada en cereals i vegetals es
sol·lucionarien els problemes de fam i desnutrició al món, ja que resulta
insostenible alimentar el 85 % de la població amb la dieta de base carnívora
amb la que s'alimenta l'altre 15 %, segons la FAO. Cal no oblidar que aquest
model de cultiu provoca a més, que molts països que fa unes dècades
cultivaven una varietat d'espècies autòctones, ara estan especialitzats, es dona
el monocultiu, paradigma d'insostenibilitat que deixa als habitants de les zones
afectades sense sobirania alimentària i, per tant en un estat de vulnerabilitat
extrema.
Igualada pot ser una ciutat que promogui un estil de vida més just, més
sostenible i més saludable, perquè això pot contribuir a millorar de manera
significativa la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.
És encertat incloure aquestes mesures en l'estratègia pública de promoció
turística. En aquest sentit, afirma que Igualada comença a tenir una oferta
destacada d'establiments vegetarians i vegans, i la declaració pot ser un
atractiu per aquells turistes que busquen destinacions gastronòmiques o
comerços vegans.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
1. Que es declari la ciutat d'Igualada amiga de la cultura vegana i vegetariana,
assumint el compromís d'endegar processos de foment, difusió i informació
sobre les opcions de consum veganes i vegetarianes.
2. El foment d'un "Punt Vegà"-similar al d'altres municipis o en col·laboració o
coordinació amb els mateixos o altres organismes o institucions públiques o
privades, mitjançant gestió municipal i associativa, com un espai per a la
informació general i la trobada d'emprenedors, empreses, comerços, locals de
restauració, ONG's, consumidors i inversors amb l'objectiu d'afavorir el petit i
mitjà comerç local, de proximitat, vegà i vegetarià.
3. La inclusió, de manera específica, en les publicacions municipals de tot tipus
(escrites, on line, etc) dels establiments vegetarians, vegans o veg-friendly, així
com a les pàgines webs municipals, o apps d'Igualada, a l'objecte d'informar de

Ple Ordinari 20/09/2016
Pàg-86

forma específica a persones locals, visitants i turistes sobre el comerç vegà i
vegetarià a la ciutat, així com el foment d'aquesta declaració i de les accions
que s'hi recullen en les guies i materials de promoció de la ciutat.
4. La realització i/o participació en una sèrie d'actes i campanyes de foment,
difusió i informació de les opcions veganes i vegetarianes tant nivell municipal,
com en col·laboració amb altres municipis o institucions tant públiques com
privades. Entre elles i simbòlicament l'adhesió a la campanya internacional dels
"Dilluns sense carn" (Meat Free Monday), que determina que tota l'alimentació
que provingui de l'administració de la ciutat sigui vegetariana els dilluns. També
el compromís que en els esdeveniments i festivals promoguts per l'Ajuntament
hi hagi sempre opcions veganes i vegetarianes, així com l'organització d'un
esdeveniment cultural anual per promoure aquestes opcions culturals,
alimentàries i comercials, i a promoure que en tots els esdeveniments
municipals es garanteixi el respecte als animals, evitant un tracte discriminatori
o degradant.
5. Instar el departament de salut a divulgar els beneficis de la reducció del
consum de carn, a divulgar els beneficis de les dietes vegetarianes i veganes
aixi com la informació necessària per que aquestes es facin correctament,
especialment en l’edat de creixement i sense estigmatitzar el consum de la carn
i la ramaderia de proximitat.
6. Comunicar aquest acord a aquells organismes públics i privats interessats.”

INTERVENCIONS

Es presa la paraula pel Sr. Castañé per, simplement explicar que el vot de
Decidim serà d’abstenció donat que bé, no s’ha arribat a un consens amb
l’Assemblea, i per respectar la diversitat de sensibilitats que hi tenim ens
abstindrem.

El Sr. Castells informa, que ho ha insinuat el Sr. Palau que aquesta és una
moció que presenten conjuntament el Grup d’Esquerra Republicana i el Grup
Municipal de la Cup, que quedi clar.

El Sr. Castells dóna la paraula al Sr. Capdevila per dir, en nom del Govern que,
bé, com dèiem, nosaltres votarem favorablement en aquesta moció. És cert
que hem, com ha dit el Sr. Palau, hem consensuat certs matisos o una certa
addenda al què és la moció, en el sentit següent: és cert que, evidentment,
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donar suport i difusió al què és un hàbit alimentari, un estil de vida, diria jo, com
és el vegetarianisme o el veganisme, en aquest cas, com una forma, un puntet
més enllà, per dir-ho així. Penso que és perfectament acceptable i defensable,
ara bé, penso que, tal com he dit, hem volgut matisar petits detalls que penso
que són importants que són els següents: partint del fet que és evident que un
consum, com tots ja, si no sabem, hauríem de saber, un consum important del
què és cereal integral, del què és llegum, del què és fruita, del què és verdura
és acceptat per a tota la comunitat mèdica, en quant a un hàbit molt saludable i
molt necessari i que, evidentment s’ha d’implantar en tots els nivells de la vida,
però, especialment, en la canalla, qui n’ha d’aprendre ja des de petits, i és cert
que el consum de carn s’ha de moderar, especialment la carn vermella i molt
especialment el tema de carns processades, però dit això, hem volgut afegir
aquesta addenda que, bàsicament, són 2 punts, un és el fet de que en el tema,
evidentment, aquestes dietes o aquests hàbits alimentaris de vegetarianisme i
veganisme, en aquest cas, òbviament ja ho diu aquí, han de ser portats amb el
coneixement, la informació i el control adequat com a qualsevol estil de vida o
alimentació, en aquest sentit, però que, molt especialment, en el tema, això
també és un tema molt discutit, però que darrerament també s’ha vist
contemplat el tema del veganisme, doncs en certes èpoques de la vida s’ha de
tenir una especial informació i un especial control com seria, justament amb el
tema de la canalla, amb etapa de creixença. I l’altra tema, és que això, és que
pensem que també s’ha afegit, també ha sigut consensuat i afegit, això no ha
d’anar, en cap moment, en contra, no s’ha de veure com una mena de guerra
entre vegetarià i el carnívor, no, òbviament, això no va per aquí, sinó que és
donar difusió d’un, tal com dic, un hàbit o un estil, evidentment, que penso que
és molt interessant, i que aporta moltes coses, al que, voluntàriament, el tria,
òbviament, però que això no ens ha de portar, en cap moment, a estigmatitzar
el consum de carn com a concepte, però també hem de tenir en compte que no
es tracta d’això, i per això també hem volgut afegir aquesta addenda perquè
quedi una mica més arrodonit i més clar, com ha sigut, com he dit, consensuat.
Dit això, doncs, la resta votarem favorablement.

El Sr. Castells diu que malgrat que s’aprovi o que el Govern ho aprovi, això no
vol dir, Sr. Boix, que no puguem menjar carn, també, un conegut restaurador de
cuina vegetariana aquí, per tant el vull saludar també per participar, també, en
aquest Ple.

Sotmès l’assumpte a votació constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de
més d’un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta
obtinguda per 19 vots a favor dels Grups Municipals de Convergència i Unió,
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Socialistes d’Igualada, Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) i Partit Popular de Catalunya i 1 vot d’abstenció del
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Grup Municipal de Decidim Igualada del total de 21 Regidors, que de dret i fet
composen la Corporació, S’APROVA la moció no resolutiva en els seus termes.

9.- PRECS I PREGUNTES

INTERVENCIONS
El Sr. Castañé demana la paraula per, simplement fer un prec, acostumo a ferho un cop a l’any. Ja sé que potser arribarem a ser independents abans que
canviïn les fotos aquestes del Rei i del President, crec que el Sr. Puigdemont,
com a mínim es mereix el respecte d’estar aquí a la paret del nostre Ple.
El Sr. Castells li diu que té vostè tota la raó, fixis que l’última vegada que va ser
aquí, no sé per quant va ser, ah!, pel sopar de la Unió Empresarial, vaig pujar al
seu cotxe i vaig dir “no t’espantis, quan vinguis a signar no et veuràs, però és
que nosaltres som, en aquest punt, un punt complexes”, els hi dic perquè passa
això, no és perquè vulguem, sinó perquè aquí hi ha una complexitat molt gran
atès que aquests vidres estan clavats, és un únic vidre que està clavat amb
aquest marc d’alumini de ferro i ens hi haurem de posar per a treure-ho, perquè
és evident que ha de ser així, no sabem què hi posarem encara, però, bé, ens
podran ajudar. Bé, en tot cas, sí que tard o d’hora, hem de reconduir, per
respecte també als símbols que representa el President de la Generalitat de
Catalunya aquest fet.

El Sr. Mateu demana la paraula per dir que, bé, fer un apunt d’això, que potser
que canviem el sistema perquè no ens habituem a que els presidents duren
tant en aquest país que poder veníem d’una inèrcia que poder s’hauria de
canviar el sistema. Dit això, un prec, properament, aviat haurem de treballar,
hauran de passar per aquest Ple tant les Ordenances Fiscals com l’aprovació
dels Pressupostos i, tal com vam fer l’any passat, els volem fer un prec de
recordar, que crec que fins i tot, vostès mateixos, quan estaven a l’oposició
també així ho demanaven, i la resta de Grups ho van demanar l’any passat, de
que, diguem-ne, tant bon punt tinguin la informació, si ens la poden fer arribar i
que no esperin, diguem-ne, el termini legal mínim establert, que l’any passat
van ser de 10 dies, doncs, simplement, per anar a l’avançada i no dir “ostres,
mira, ja no ens en recordàvem”, doncs fer aquest prec.
El Sr. Castells diu que així estem, estem, també a l’espera de saber la
participació en ingressos de l’Estat que és clau, també, per a decidir el volum
d’ingressos, una part molt important, són gairebé 9 milions d’euros que ara
mateix no sabem si pugen, si baixen, si es mantenen, tenim aquest punt
d’inquietud, i per tant hi estem treballant, jo sí que li he demanat a la Regidora
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d’Hisenda, Sra. Duch, que es reuneixi amb vostès, amb tots els Grups, no sé si,
Grup a Grup o tots junts perquè els hi expliqui, una mica, cap on van l’esperit
de les Ordenances, les Taxes i els Preus Públics que hem d’aprovar en
aquests propers Plens, no serà imminent, tinc la sensació que no serà
imminent, però en tot cas que hi puguin treballar i que hi puguin fer vostès les
aportacions que creguin convenients i si és possible, que es sumin en la
voluntat del Govern de tirar endavant el projecte, per tant, escoltarem amb
atenció les seves propostes.

La Sra. Pedraza demana la paraula per dir que, bé, nosaltres tenim una
pregunta respecte al Dia de la Mobilitat Sostenible, i és que ens preguntem si al
proper any tornaran a prohibir el trànsit per carrers en els que durant tot l’any ja
tenim en restringit o si pensen afegir algun altre que ens permeti notar la
diferència.
El Sr. Castells diu que bé, fixis, que això no és ben bé cert així, perquè quan
vàrem tallar el trànsit el divendres, hi va haver un punt d’inquietud, hi va haver
un punt de neguit de comerciants, de ciutadans, que no entenien què es feia.
Vam haver de fer, la Policia Local, sobretot, una gran tasca de pedagogia per
explicar perquè es feia això. En tot cas, el què és important aquí, és la voluntat
de sensibilització, de parlar-ne, de que la gent ho conegui, amb la voluntat,
també, de que, en un futur no molt llunyà puguem parlar de grans àrees
peatonals a la ciutat d’Igualada, que penso que és un objectiu que hauríem de
marcar-nos tots com l’objectiu de futur de les ciutats que volen ser sostenibles i
que també volen gaudir d’un espai públic més enllà del dels propis cotxes. Però
la nostra voluntat és seguir treballant en la mateixa línia.

La Sra. Pedraza demana la paraula per dir que, en tot cas, aclarir que aquest
gran canvi que va generar tanta inquietud és que un matí es va tallar la
Rambla. I una altra pregunta, en un buidat de dades que ha fet l’entitat Aigua
és Vida, hem vist que els darrers 8 anys, en plena crisi econòmica, el Ple
d’Igualada ha aprovat pujades del rebut d’aigua de vora, en total, un 23 %, puc
llegir la llista, si cal, tenim un 8,4% per al 2.009; un 2,2 al 2.011; un 3% al
2.012; un 6% al 2.013, 3,4 % al 2.014; 0,8 % al 2.016, total 23,8%. Estaran
d’acord que els sous, en aquests 8 anys, no han pujat així, en aquesta mesura,
més aviat al contrari, bé, alguns sous sí que pugen cada any, però això ja ho
parlarem als Pressupostos. Tenint en compte que aquesta tendència de pujada
del rebut, i llegim la setmana passada, just després de la Campanya d’Aigua és
Vida, que Aigües de Rigat, aquest any, decideix no pujar el rebut, i esperem
que aquesta decisió no provoqui que a l’any que ve es pugi dues vegades com
ja ha passat anteriorment, o que es pugi un percentatge que contraresti
aquesta decisió d’enguany, i ens trobem un altre cop amb una gesticulació
buida d’intenció. A tot això, la pregunta seria, als Regidors que formen part del
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Consell d’Aigües de Rigat, com s’ha pres aquesta decisió de no pujar el rebut
aquest any i fins quan es pensa mantenir?.

El Sr. Castells diu que bé, jo li responc com a Alcalde. No es pujarà el rebut de
l’aigua aquest any, punt. No sé què més vol que li expliqui, jo crec que és una
bona notícia i per tant aquesta és la informació que jo li puc donar. Si vol
alguna altra informació més concreta la pot fer per escrit.

I no havent-t’hi més assumptes a tractar quan són les 00:13 hores del dia 21 de
setembre de 2016 l’Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén aquest extracte
d’acta que signen l’Alcalde i el Secretari,

El Secretari

L’Alcalde

