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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
D’IGUALADA DUTA A TERME EL DIA 29 DE MAIG DE 2018
PRESIDENT:
A Igualada, el 29 de maig de 2018
essent les 20:46 hores i sota la
Sr. Marc Castells i Berzosa, Alcalde de presidència del Sr. Marc Castells i
l’Ajuntament
Berzosa, es reuneixen en el Saló de
Plens de l’Ajuntament d’Igualada els
Regidors que al marge s’exposen en
primera convocatòria, a fi de procedir
a celebrar sessió ordinària de
REGIDORS ASSISTENTS:
l’Ajuntament assistits per mi, la
secretària acctal., que dóna fe de
MARIA ÀNGELS CHACÓN I FEIXAS
l’acte.
(Partit Demòcrata de Catalunya)
CARME RIERA I MINGUET
(Partit Demòcrata de Catalunya)
JORDI PONT I GASSÓ
(Partit Demòcrata de Catalunya)
FERMÍ CAPDEVILA I NAVARRO
(Partit Demòcrata de Catalunya)

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
(Partit Demòcrata de Catalunya)
MONTSERRAT DUCH I SOLE
(Partit Demòcrata de Catalunya)
JORDI BATALLA I PREIXENS
(Partit Demòcrata de Catalunya)
PERE CAMPS I OVIEDO
(Partit Demòcrata de Catalunya)
MARIBEL CUADRAS I NIETO
(Partit Demòcrata de Catalunya)
PATRÍCIA ILLA I BORGE
(Partit Demòcrata de Catalunya)
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)

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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XAVIER FIGUERES I CASANOVAS
(Socialistes d’Igualada)
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)
Secretaria acctal.,:
SRA IVONNE CARNE I SOTERAS
Interventor acctal:
Sr. JORDI TORMO I EDERRA

1.- ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 24.04.2018
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
DESPATX D’OFICI
3.- DECRETS PER DONAR COMPTE
3.1 DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA
PART RESOLUTIVA
4.- DINAMITZACIO ECONÒMICA I CONEIXEMENT
4.1 APROVACIÓ D’UNA ADDENDA AL CONVENI DE DATA 31 D’OCTUBRE
DE 2012, SUBSCRIT PER L’AJUNTAMENT D’IGUALADA, EL DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I CONEIXEMENT, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA I EL CONSORCI ESCOLA TÈCNICA D’IGUALADA PER AL
TRASLLAT DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA D’IGUALADA
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5.- QUALITAT URBANA I INTERIOR
5.1 APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES ANOMENAT
“PROJECTE CONSTRUCTIU DE DIPÒSIT SOTERRAT I ABASTAMENT AL
PARC CENTRAL D’IGUALADA”
5.2 APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES ANOMENAT
“PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT i REFORMA DEL PONT SOBRE EL
TORRENT DE VALLDAURA”
6.- ENSENYAMENT
6.1 APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS
PER A LES FAMÍLIES USUÀRIES DE LES LLARS D’INFANTS D’IGUALADA,
CURS 2018/2019: ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR. CONVOCATÒRIA
6.2 APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS
PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PEL CURS
2018/2019. CONVOCATÒRIA
7. ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT
7.1 ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL DE L’ANY 2018
8.- HISENDA
8.1 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA SELECCIÓ DEL SOCI PRIVAT
EN ORDRE A LA CONSTITUCIÓ D’UNA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA
DESTINADA A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESIDUS DOMICILIARIS (REBUIG, VIDRE, FORM, PAPER I CARTRÓ I
ENVASOS), NETEJA VIÀRIA I REG DEL MUNICIPI D’IGUALADA,
RECOLLIDA DE RESIDUS AL POLÍGON INDUSTRIAL I RECOLLIDA
SEGREGADA DEL CARTRÓ COMERCIAL, TRANSPORT DELS RESIDUS A
LES PLANTES CORRESPONENTS, GESTIÓ DE LA PLANTA DE
TRANSFERÈNCIA, GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA FIXA I MÒBIL I GESTIÓ DE
L’OFICINA TÈCNICA I D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
9- PRECS I PREGUNTES
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Desenvolupament de la sessió:
INTERVENCIONS
El Sr. Castells diu que iniciarem aquest Ple Ordinari del mes de maig, primer de
tot, felicitant a aquesta Regidora, Primer Tinent d’Alcalde, Honorable
Consellera d’Empresa i Coneixement, Sra. M. Àngels Chacón, felicitats per
aquest càrrec, enhorabona per aquest nou repte que encapçales i també
perquè hem tingut la sort de que els “tempus” ens permetran que aquest sigui
el teu darrer Ple a l’Ajuntament i, tant per tant, que puguis fer, també, el comiat
que et pertoca. Ves-lo pensant, que acostuma a ser al final del Ple quan
s’acomiaden els Regidors i Regidores que ens deixen per optar, en aquest
sentit, a un repte superior que seran en bé d’Igualada, també, en bé del nostre
país Catalunya, un repte important, per tant, enhorabona, estic convençut que
ho faràs molt bé i que esperem que, en el futur, també, Igualada se’n vegi ben
reproduïda. Felicitar, també, a una altra igualadina, hem fet doblet, i per tant, la
Sra. Alba Vergés també serà Consellera de Salut i per tant, per primera vegada
a la història, ara comentava que tenim una Consellera asseguda en aquest
Saló de Sessions, de manera història, però també de manera històrica, la ciutat
d’Igualada tindrà dues Conselleres en el Consell de Govern del màxim
organisme de la Generalitat de Catalunya que és el Govern de la Generalitat de
Catalunya i per tant, estem molt contents, felicitar a la Sra. Alba Vergés, en
nom d’Esquerra Republicana també felicitar als seus integrants i esperar,
doncs, que aquestes dues persones, amb aquesta tant alta responsabilitat de
dirigir el nostre país, doncs, tinguin sempre a Igualada en les seves oracions i
en els seus pensaments. Molt bé, doncs després d’aquesta alegria tant gran i
que els hi asseguro que com a Alcalde potser és dels millors dies de la meva
vida d’Alcalde, avui, per tant Àngels, felicitats, i per tant, tornem a la realitat que
és continuar aquest Ple Ordinari, Ple emocionat, però que, lògicament hem de
seguir.
1.- ACTES DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DEL PLE DE
DATA 24.04.2018
Per unanimitat de 21 Regidors del total de 21 Regidors que de dret composen la
Corporació s’aproven les actes de la sessió extraordinària i de la sessió
ordinària de data 24.04.2018, còpia de les quals ha estat enviada a tots els
membres juntament amb la convocatòria.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
INTERVENCIONS
El Sr. Castells diu que haig d’informar que s’incorpora d’urgència un decret per
aprovació del Projecte Executiu de les Obres de Construcció d’una Anella
Verda per a la connexió del Barri de Fàtima amb l’Avinguda Catalunya i
l’Avinguda Dr. Pasteur, en un recorregut, d’aproximadament 1 km., un projecte
redactat per l’Estudi d’Enginyeria Ball, que compta amb un termini d’execució
de 5 mesos i el pressupost següent.
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Es dóna compte del Decret següent:
2.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 25.05.2018 D’APROVACIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA
ANELLA VERDA, PER A LA CONNEXIÓ DEL BARRI DE FÀTIMA AMB AV.
CATALUNYA I AV. DR. PASTEUR, EN UN RECORREGUT D’ APROX. 1,0
KM
“Vist el PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA
ANELLA VERDA, PER A LA CONNEXIÓ DEL BARRI DE FÀTIMA AMB AV.
CATALUNYA I AV. DR. PASTEUR, EN UN RECORREGUT D’ APROX. 1,0
Km redactat per Estudi d’Enginyeria Vall, que compta amb un termini
d’execució de 5 MESOS i el pressupost següent:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
6 % Benefici industrial
13 % Despeses Generals

478.595,11€
28.715,71€
62.217,36€

Total ABANS IVA

569.528,18€

21.00 % IVA

119.600,92€

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
AMB IVA INCLÒS

689.129,10€

El projecte preveu la construcció d’un tram d’anella verda o camí verd que
connecta el barri de Fàtima amb les avingudes de Catalunya i del Dr. Pasteur,
amb l’objectiu de promoure un itinerari de mobilitat tova, de vianants i bicicletes,
que tinguin continuïtat, i siguin segurs i confortables. D’aquesta manera, es
pretén recolzar i incrementar l’ús de la bicicleta, com a mitjà de transport més
eficient i ecològic, i incrementar l’activitat física i millorar la salut i qualitat de
vida. Es tracta d’una obra de primer establiment.
Alhora, l’arquitecte municipal informa que compleix la normativa urbanística,
així com les prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora,
tots els documents i requisits que exigeixen l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del Sector Públic; els articles 24 a 33 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya; i, els articles 125 i següents del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Vist que l’informe esmentat també posa en relleu que el projecte de referència
conté l’estudi de seguretat i salut laboral, que preveu el Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres.
Atès que l'obra de referència no es troba inclosa en cap polígon d'actuació
urbanística ni pot considerar-se un projecte d' urbanització que tinguin obligació
d' executar els particulars.
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Atès que, en cap cas, es pot considerar un projecte d'urbanització urbanística
subjecte al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme i Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el seu Reglament i disposicions concordants.
Vist que l’enginyer municipal informa que aquests treballs no estan subjectes a
cap tipus de llicència ni de comunicació.
Vist que l’obra de referència està inclosa en el pressupost de la Corporació.
Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en
relació amb el procediment per a la tramitació dels projectes d’obres locals
ordinàries.
Atès que la competència correspon a l’alcalde de conformitat amb l’establert a
la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic, en relació amb els articles 38 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals i 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret
de l’alcalde de 14 de juny de 2017, la competència correspon al regidor de
Qualitat Urbana i Interior. De conformitat amb la proposta de resolució
corresponent
RESOLC:
Primer. Aprovar el PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D'UNA ANELLA VERDA, PER A LA CONNEXIÓ DEL
BARRI DE FÀTIMA AMB AV. CATALUNYA I AV. DR. PASTEUR, EN UN
RECORREGUT D’ APROX. 1,0 Km redactat per Estudi d’Enginyeria Vall, que
compta amb un termini d’execució de 5 MESOS i el pressupost següent:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
6 % Benefici industrial
13 % Despeses Generals

478.595,11€
28.715,71€
62.217,36€

Total ABANS IVA

569.528,18€

21.00 % IVA

119.600,92€

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
AMB IVA INCLÒS

689.129,10€

Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un termini de 30
dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el
Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els interessats puguin examinar
l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada
(Plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 14:00
hores) i fer les al·legacions que estimin oportunes.
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Tercer. Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública, el
projecte d’obres ordinàries i l’estudi bàsic de seguretat i salut, es consideraran
definitivament aprovats sense necessitat de nou acord.
Quart. Aprovat definitivament, es publicarà l’edicte d’aprovació definitiva al
BOP i al DOGC, i s’inserirà, pel termini de dos mesos, al tauler d’edictes de la
Casa Consistorial i el tauler d’edictes de la seu electrònica
(https://www.seue.cat/web/igualada/).
INTERVENCIONS
No n’hi ha.
Els membres assistents es donen per assabentats del decret.
DESPATX D’OFICI
3.- DECRETS PER DONAR COMPTE
3.1 DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA
Es dóna compte del Decret següent:
“Vist que la Cap de Servei d’Infància i Joventut, ha presentat una proposta en
data 19 de març de 2018, en la qual exposa el següent:
“Vist que el Departament de Joventut, organitza l’Estiuet 2018 i per poder dur a
terme tota l’organització i assumir funcions específiques de Coordinació
d’Infància, és necessari disposar de personal amb un perfil adequat a les
funcions a realitzar, no disposant en la plantilla de suficient/personal amb
aquest perfil professional específic:








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

Cal gestionar la contractació d’una persona amb aquesta categoria, ja que es
tracta d’un servei que es considera estratègic i prioritari, urgent i inajornable per
poder realitzar les activitats d’Infància del Departament d’Infància i Joventut i la
Coordinació de l’Estiuet 2018.
Vist que el 24 de setembre de 2015 es va dur a terme una borsa per cobrir amb
caràcter laboral temporal i amb jornada completa, una plaça de director/a dels
programes d’Estiuet i Saló de la de la Infància i s’ha seguit l’ordre de puntuació
obtinguda pels aspirants aprovats, amb disponibilitat immediata, que formen
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part de la llista de reserva vigent durant tres anys per a la mateixa o similar
categoria.
D’aquesta llista, tots els membres hi han renunciat. Per aquest motiu s’acorda
demanar al Servei d’Orientació Professional IGNOVA Ocupació del
Departament de Dinamització Econòmica que ens faci arribar professionals
amb les característiques sol·licitades. Es convoca a les quatre persones que
han enviat des d’Ignova a una entrevista el dia 19 de març, dues de les
persones ens comuniquen per telèfon que no assistiran a l’entrevista, ja que no
els interessa aquesta plaça, les dues persones que queden es presenten el dia
19, quedant seleccionat el Sr. Joan Baliu Mas.
La contractació es fa, doncs, respectant el preceptes dels articles 19.Dos de la
Llei 3/2017 de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2017, actualment prorrogada.
Vist que hi ha informe favorable d'intervenció en relació a l'existència de
consignació per atendre la despesa derivada de les contractacions
esmentades;
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual
desenvolupa l’art. 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de
duració determinada, referent als contractes per obra o servei determinat;
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima
urgència es pot contractar directament el personal laboral per a treballs
concrets i que segons determina l’art. 55 f) del mateix Decret, la competència
per contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a
l’alcalde;
Atès el que estableix l’art. 21. 1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en relació a la competència de l’Alcalde;
Atès que tanmateix l’adopció de l’acord és competència d’aquest Regidor de
Qualitat Urbana i Interior, en virtut de la delegació acordada per Decret de
l’Alcaldia del dia 14 de juny de 2017.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Contractar al Sr. Joan Baliu Mas, mitjançant contracte per obra o
servei determinat, amb la categoria de coordinador d’Infància i jornada
completa de 37,5 hores setmanals, adaptades a les necessitats del servei, del
4 d’abril de 2018 al 15 de setembre de 2018 (prorrogable), amb una retribució
total mensual bruta de 1.785,31€, per catorze pagues.
Segon.- Aprovar la despesa necessària per a la contractació esmentada en el
punt anterior amb càrrec a les següents partides: 20005-33001-13100.
Tercer.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la
propera sessió plenària que es dugui a terme i ordenar que se’n publiqui un
anunci al BOP i al DOGC.
Quart.- Notificar-ho a les parts interessades, als efectes oportuns.”
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INTERVENCIONS
No n’hi ha.
Els membres assistents es donen per assabentats del decret.
PART RESOLUTIVA
4.- DINAMITZACIO ECONOMICA I CONEIXEMENT
4.1 APROVACIÓ D’UNA ADDENDA AL CONVENI DE DATA 31 D’OCTUBRE
DE
2012,
SUBSCRIT
PER
L’AJUNTAMENT
D’IGUALADA,
EL
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT, LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA I EL CONSORCI ESCOLA TÈCNICA
D’IGUALADA PER AL TRASLLAT DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA
D’IGUALADA
Per ordre de la Presidència es dóna lectura per la Sra. Secretària acctal., de la
part dispositiva del dictamen següent:
“L’Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 16 d’octubre
de 2012, va aprovar el conveni de col·laboració entre aquest ens local, el
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la
Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci Escola Tècnica d’Igualada,
per al trasllat de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada de la Plaça del Rei núm. 15 a
una nova zona concebuda per l’Ajuntament d’Igualada com de relacions
universitat - empresa, situada a un terreny de propietat municipal al Pla de la
Massa s/núm, d’Igualada.
Aquest conveni va ser subscrit el dia 31 d’octubre de 2012 i, posteriorment, en
data 22 de juliol de 2013, es va formalitzar la cessió del terreny i l’edifici
construït al seu damunt, a favor del Consorci Escola Tècnica d’Igualada.
Alhora, el Consorci Escola Tècnica d’Igualada va procedir a la licitació de les
obres de reforma i ampliació de l’edifici de referència, adjudicant-se les
mateixes, en data 12 d’agost de 2013, pel preu de 2.163.103,09 €, sense IVA.
En aquest odre de coses, palesar que la clàusula sisena del conveni de
referència preveu que en el cas que el cost final de les obres de reforma i
ampliació de l’edifici fos inferior a 3.700.000 €, s’acordarà la destinació dels
excedents econòmics mitjançant la signatura d’una addenda al conveni.
Tenint en compte que aquest és el cas que ens ocupa, s’ha redactat la
corresponent addenda al conveni que ha de ser objecte d’aprovació per totes
les parts, prèvia la seva signatura. L’addenda també adequa els compromisos
adquirits en el conveni de 31 d’octubre de 2012 a la situació actual i futura en
relació amb l’us dels espais i amb la titularitat dels béns, espais i instal·lacions
en cas de dissolució del Consorci.
Atès que la competència correspon al Ple, que és l’òrgan que va aprovar el
conveni subscrit el dia 31 d’octubre de 2012, de conformitat amb els articles
22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,i
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52.2.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració subscrit el dia 31
d’octubre de 2012, per l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement, la Universitat Politècnica
de Catalunya i el Consorci Escola Tècnica d’Igualada per al trasllat de l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada, i que s’adjunta annexa a aquest acord.
Segon. Notificar aquest acord a les parts interessades.”
INTERVENCIONS
El Sr. Castells diu que, molt bé, com vostès sabem, els hi han hagut d’explicar,
aquesta addenda és per tancar els romanents que es varen produir en la
construcció del Nou Campus Universitari, atès que hi havia tantes entitats
formant-ne part, ha estat complexe, però finalment, hem trobat la solució, una
solució bona per a Igualada, perquè aquests diners serviran per finançar el
projecte d’enderroc, i per tant, l’inici del Nou Campus de Salut que es farà a
l’Hospital d’Igualada, la bona notícia passa, també, perquè, lògicament, amb el
nomenament de la Sra. Chacón com a Consellera d’Empresa i Coneixement,
l’àrea d’Universitats del Govern de Catalunya passa també a dependre d’ella, i,
per tant, estic segur que serà un dels projectes que més coneixerà i això també
serà bo per a la ciutat d’Igualada. Permeti’m que tibi cap a casa, però és el què
ha de fer un Alcalde, per tant, Consellera, ja li demano hora avui mateix, que
consti en acta que li demano hora, Sra. Secretària.

És presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, en relació, no tant al punt que
portem a votació, sinó també a aquest nou plantejament en mans de la
Universitat de Lleida, va sortir publicat, i també, doncs, alguns dels afectats
també s’han posat en contacte, no sé si amb altres Grups, però amb el nostre
sí, i volíem saber en quin punt es troba la situació d’aquest centenar d’alumnes,
més o menys, doncs, que reclamàvem, o si més no veien perillar la seva
titulació, i demanaven un pla d’extinció per a les enginyeries de primer a tercer
curs que, doncs, bé, que com sabem, amb aquest canvi de la UPC a la UdL,
doncs, hi havia gent que, potser, o no n’estava al cas o que en tot cas doncs,
demanaven si això es podia canalitzar d’alguna manera sense que els hi
suposés un prejudici, i saber si s’ha fet alguna actuació o com quedarà això.

El Sr. Castells diu que ens consta que la Universitat de Lleida es ve reunint, ja,
atès que estem en el moment on el gran conveni marc que permetrà ja la
integració definitiva, i per tant, la integració dels professors del CETI, del
Consorci, els professors de la UPC que vulguin passar-se a la Universitat de
Lleida això ja està en marxa, sembla que hi ha hagut, si no m’equivoco, crec
que 1 o 2 professors que han decidit no quedar-se, i per tant, anar a una altra
destinació i seguir sent membres de la UPC, això ja està aclarit, per tant la
banda del professorat està aclarit, i pel què comentava de la banda d’alumnes,

Ple Ordinari 29/05/2018
Pàg-11

ens consten que s’han reunit diverses vegades, ja, tant la Universitat de Lleida
com la UPC per a garantir que la sortida o la reclamació que demanaven
alguns dels alumnes respecte a la possibilitat de mantenir l’estatus UPC per
acabar el què està en marxa, en tot cas, atesa la seva pregunta, ara mateix, fa
uns minuts parlava amb el vicerector i hem parlat d’altres coses i no hem parlat
del tema, però si li sembla, a la propera Comissió el compromís és que li
puguem explicar a vostè com queda, exactament, a la Comissió de dilluns, si
no m’equivoco, dilluns vinent, li explicarem, exactament, com ha quedat això,
però ens consta, pel què ens diuen tant UPC com Lleida, que s’ha arribat a un
acord i que hi ha un cert destensionament o desescalament, una mica
d’aquesta inquietud o neguit que tenien alguns d’aquests alumnes que sí que
veien una mica, amb..., suposo perquè la manca d’informació, perquè aquest
procés ha sigut molt complexe, el que vam provocar va ser que Lleida, cada
setmana, estigui allà contínuament, i per tant, que puguin preguntar, però jo,
dilluns, tenen el meu compromís que vostè tindrà aquesta informació.
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 de 21 Regidors
del total de 21 Regidors que de dret i fet composen la Corporació S’APROVA la
proposta en tots els seus termes.
5.- QUALITAT URBANA I INTERIOR
5.1 APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES ANOMENAT
“PROJECTE CONSTRUCTIU DE DIPÒSIT SOTERRAT I ABASTAMENT AL
PARC CENTRAL D’IGUALADA”
Per ordre de la Presidència es dóna lectura per la Sra. Secretària acctal., de la
part dispositiva del dictamen següent:
“Vist el
PROJECTE CONSTRUCTIU DE DIPÒSIT SOTERRAT I
ABASTAMENT AL PARC CENTRAL D’IGUALADA, redactat per Esther
Guirado, d’Aigua de Rigat, S.A. que compta amb un termini d’execució de 3
MESOS i el pressupost següent:
Pressupost d’execució de l’obra (13% DG + 6% BI inclòs)

229.600,07 €

IVA 21%

48.216,01 €

TOTAL (IVA inclòs)

277.816,08 €

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

229.600,07 €

IVA 21%

48.216,01 €

TOTAL (IVA inclòs)

277.816,08 €

Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un termini de 30
dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el
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Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els interessats puguin examinar
l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada
(Plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 14:00
hores) i fer les al·legacions que estimin oportunes.
Tercer. Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública, el
projecte d’obres ordinàries i l’estudi bàsic de seguretat i salut, es consideraran
definitivament aprovats sense necessitat de nou acord.
Quart. Aprovat definitivament, es publicarà l’edicte d’aprovació definitiva al
BOP i al DOGC, i s’inserirà, pel termini de dos mesos, al tauler d’edictes de la
Casa Consistorial i el tauler d’edictes de la seu electrònica (https://www.seue.cat/web/igualada/).”
Fer constar que abans del debat i votació d’aquest punt de l’ordre del dia ha
abandonat el Saló de Sessions el Regidor Xavier Figueres.
INTERVENCIONS
És presa la paraula pel Sr. Conill per dir que, bé, no aixecava la mà perquè em
pensava que el Sr. Regidor ens explicaria una mica de què es tracta, però bé,
com que ja s’ha parlat en Comissió interpreto que ja es dóna per entès, però
una mica perquè la gent sàpiga de què estem parlant, estem parlant de fer un
dipòsit nou, diguéssim, a la zona del Parc Central, que anomenen vostès, en
base o amb la voluntat de recollir, una mica, l’aigua freàtica i intentar, doncs,
que el què ara, així ho vam dir l’any passat i ho continuem dient ara, que és
regar la gespa amb aigua de l’aixeta és un escàndol, ens sembla,
mediambiental, doncs que deixi de ser-ho. Puntualitzar dues coses, una, que
sumem una inversió més per a una cosa que continuem pensant que el retorn
que té a la ciutat respecte a la inversió que genera, creiem que no és del tot
adequat, és a dir, ara hem d’invertir quasi 300.000 € més per tenir una herba
verda a l’agost, diguéssim, ens sembla que una ciutat com la nostra, que tots
estaríem d’acord que és molt compacta i que tenim la natura a tocar i així en
fem gala tots plegats, vostès també, anar generant inversions per tenir aquest
“goig” de tenir la gespa verda a l’agost, ens sembla que és una despesa que,
vaja, que al segle XXI ens sembla que no és adequada més allà de la inversió
del parc, que aquest és un altre tema, el tema és que ara hem de gastar uns
diners que són molts, des del nostre punt de vista per tenir l’herba maca durant
una època de l’any que, òbviament, la resta de l’any ja està maca perquè,
senzillament, plou i ja està. Si que és cert que aprofitem la inversió per a
arreglar el tema de baix el cementiri i poder fer el dipòsit de cloració i tot això,
és a dir, que certa inversió l’hauríem de fer igualment, però no hauríem d’anar a
aquestes quantitats ni molt menys. I la última cosa, puntualitzar que, per a dirho tot i perquè la ciutadania ho sàpiga tot, que aquest any, així com l’any
passat quan vam fer el debat sobre la inversió del Parc Central i el què hi havia,
molts Grups van qüestionar el fet aquest de regar amb aigua de boca, es va
agafar el “compromís” per part del Govern de dir que només seria un any i
prou, que això passaria i la realitat és que seran 2 anys i al menys constatar-ho,
que les coses, a vegades es diuen i no es compleixen i, en aquest cas,
segurament no passa res però es va dir que aquest any ja regaríem amb aigua
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freàtica i la realitat és que no serà així i que continuarem regant, un any més,
amb aigua de boca.

És presa la paraula pel Sr. Riba per dir que, molt ràpidament, per manifestar
que votarem favorablement a aquest punt malgrat les reserves que hem
manifestat des del nostre Grup en altres ocasions en el Parc, i votarem
favorablement en aquest punt en tant i en quant entenem que és una obra que
el què permetrà és una racionalització d’ús d’aigua freàtica que, ens sembla en
sí mateix, més enllà dels usos pel Parc, que seria el punt en el que, diguem-ne,
podríem tenir matisos o diferències importants, també ha de servir, com se’ns
va explicar a la Comissió per a regar el proper o futur Parc 11 de setembre, per
tant, ens sembla, com s’ha fet en el passat en diferents ocasions i en diferents
emplaçaments obres de canalització, de racionalització, d’aprofitament d’aigua
freàtica, en aquest sentit ens sembla una aportació important i per tant, com
dic, malgrat les reserves respecte al Parc Central, votarem favorablement en
aquest punt.

És presa la paraula per la Sra. Pedraza per dir que, bé, només per explicar el
nostre sentit de vot, que en aquest cas serà contrari. Bé, bàsicament, fa mesos
nosaltres vam fer algunes consideracions en aquest Ple sobre el projecte del
Parc, compartim, però amb el Govern, que si tenim en compte l’abandonament
d’aquestes zones anterior al projecte, doncs sí que hi ha hagut una millora
considerable i pensem que si l’espai es gestiona prioritzant, com ve deien des
d’Esquerra, els seu ús social, doncs, pot arribar a ser una peça molt important
per a la zona nord de la ciutat. Bé, en tot cas, nosaltres sí que volem fer unes
consideracions, per una banda, a l’inici del projecte ens van ensenyar una
planificació, amb unes característiques concretes, que sembla que no s’estan
executant exactament com es van dir. Per una banda, parlaven de
renaturalitzar l’espai de les pastilles que conformen el projecte, nosaltres ja
vàrem dir que no es pot renaturalitzar un espai que no és natural, en tant que
està rodejat d’asfalt i està inconnex d’altres espais verds i per tant, no és
possible que el projecte que ara mateix es planteja sigui ni sostenible
econòmicament ni ecològicament. El punt que es vol aprovar avui, doncs, és
una mostra d’aquesta manca de sostenibilitat. L’any passat deien que aquesta
gespa plantada es mantindria amb les pluges i aprofitant la beta d’aigua que hi
ha allà mateix, i al final, doncs, tal com deien, eh!, hi aboquem 280.000 € més,
que no estaven inclosos a l’inici del projecte per a portar aigua des del pou del
Cementiri. Bé, el cas és que es vol mantenir la gespa de color verd, i en
comptes de fer una campanya d’acompanyament d’aquest projecte, doncs, per
a conscienciar una mica a tothom que la gespa haurà de ser groga durant uns
mesos i que tampoc no passar res, tot això a canvi de guanyar una mica en
sostenibilitat i lògica ecològica i també, sobretot, en despesa pública. Bé,
nosaltres, des de la Cup, demanem que es repensin aquest projecte, i que en
comptes de fer pujar aquesta aigua, o bé es faci aquesta campanya
d’acompanyament o s’iniciï un projecte de reaprofitament d’aigua pluvial recollit
de les taulades del polígon i recollir-la en dipòsits, sens dubte seria una opció
bastant més ecològica, a banda que tindria una mínima despesa de tractament
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i que és perfectament viable. Bé, fins ara aquest projecte porta acumulada una
despesa pública molt alta, ara hi sumem aquests altres euros, i per altra banda,
també ens agradaria dir una cosa, que aquests dies, doncs, ens va copsar una
mica, doncs, l’Alcalde va anunciar a Twitter que es retiraven els pollancres del
Parc, ja que eren causants d’al·lèrgies, però clar, nosaltres hem preguntat a la
gent que hi entén, d’aquestes coses, i ens diuen que els pollancres no fan
al·lèrgies, que en tot cas, no sé, podem dir que el borrissol dels pollancres,
doncs, no ens agrada que voli, que visualment ens molesta, però que, en tot
cas, és una mesura populista i, en tot cas, no es correspon, exactament, amb la
veritat. Resulta això, que els pollancres no fan al·lèrgies i que, en tot cas, els
que sí que fan al·lèrgies, els que sí que són causants de les al·lèrgies més
greus són els plataners i d’aquests no se n’ha tret ni un de sol, bé, en tot cas
demanem que aquests arbres que s’han de plantar en aquesta línia del Parc, a
la tardor, no siguin plataners. Bé, no ho acabem d’entendre, tot plegat, en tot
cas, no sé, ens fa pensar que s’aspira o es vol que aquest Parc quedi lliure
d’obstacles, no sé si en aquest cas els globus tenen alguna cosa a veure, no ho
sé, en tot cas el què resulta és que tenim un espai que no té ni una sola ombra,
clar si van entre abril i octubre a les hores de sol, doncs, senzillament, allà no
s’hi pot estar, a banda que hi ha un nivell d’evaporació d’aigua molt important i
doncs, hi ha una sensació de calor bastant inaguantable. Clar, nosaltres
entenem que el nivell de manteniment de color verd d’aquesta gespa tindrà una
despesa molt alta, i creiem que seria molt positiu, això és una proposta que
portem, poder plantar un parell d’illetes d’arbres, dins d’aquesta gespa, a les
vores si vol, perquè no molesti, perquè hi hagi aquesta possibilitat de misticitat
d’usos, i que hi hagi els globus, però que també, la gent, en els mesos de més
calor, que amb el nostre clima mediterrani són molts i moltes hores, doncs
pugui estar allà, seure a l’ombra i estar-hi una mica més agradable que no pas
ara. Bé, en tot cas sí que sabem que la següent pastilla que ara començarà a
reformar-se, doncs, és un projecte que encara s’ha de pensar, que és possible
que hi hagi arbres, no ho sabem encara, però el què sí que no tindria lògica és
que hi hagués un tros de parc d’estiu, un tros de parc d’hivern, no tindria gaire
lògica tenint en compte els diners que hi aboquem. Bé, en definitiva, a mida
que el projecte es va desenvolupant, doncs nosaltres creiem que va perdent el
sentit d’una gestió responsable i per aquests motius nosaltres, doncs, votarem
contràriament.
És presa la paraula pel Sr. Castañé per dir que, bé, des de l’Assemblea de
Decidim votarem abstenció en aquest punt, doncs, tot i que és una iniciativa
que, entenem que és positiva, s’acumula a un projecte, que si bé, com ja s’ha
assenyalat, acumula una sèrie d’incoherències respecte al què vostès han dit i
el què s’està portant a terme. Però com ja he dit, és una iniciativa que
celebrem, sense masses estirabots, doncs Igualada és una ciutat que és rica
en aigües subterrànies i, davant d’aquest punt, el què creiem que seria bo, és,
potser, anar més enllà i analitzar si aquesta política pot fer-se extensiva a altres
llocs de la ciutat, i a més a més afegint la gestió d’aigües pluvials com
senyalava el Grup Municipal de la Cup, i bé, per això ens preguntem quants
pous freàtics hi ha a la ciutat, quants n’hi ha de coneguts i si es podria
dissenyar un pla d’aprofitament dels mateixos per a reduir el consum d’aigua de
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fonts externes, com l’aqüífer Carme – Capellades o l’aigua que, algun dia,
esperem que no gaire llunyà pel què sembla, ens arribarà de la Llosa del
Cavall.

És presa la paraula pel Sr. Pont per dir que, començaré una mica pel final, Sr.
Castañé, arran de la sequera del 2008, l’Ajuntament d’Igualada, en aquell
moment, es va veure obligat a fer un Pla, entre altres coses, d’aprofitament de
tot el freàtic abundant que tenim a Igualada, per tant, el pla d’aprofitament del
freàtic es va desenvolupar, en gran part, en inversions, 2008 – 2009,
segurament el Sr. Riba ho sabrà, i el Sr. Figueras ho sabrà més bé que jo,
però, evidentment, gran part de les inversions que es van fer en aquella època,
pel pla de sequera d’aquell moment de la gran sequera que hi havia, encara
l’estem aprofitant, i en el fons, el què estem fent ara, precisament, és aprofitarnos de tot aquell seguit d’inversions que es van fer per a aprofitar el freàtic, per
a donar-li encara, més ús, per tant, l’aprofitament del freàtic, a Igualada,
diguem, arran d’aquella sequera, no s’ha deixat d’aprofitar mai, en tot cas, fem
un pas més. Sra. Pedraza, vostè em diu “reguem el Parc Central amb la pluja
que acumulem de les pluges de les cobertes del polígon industrial”, però Sra.
Pedraza, si a l’agost jo d’on vol que tregui l’aigua?, que la pinti?, acumulació!,
sí, 200 m3 acumularem, bé!, no estem, estem complint el què vam dir, que és,
el Parc Central es regarà de forma més sostenible que ara, i amb això dono la
raó al Sr. Conill, que si vol ja pot anar preparant la creu al mig de la plaça de
l’Ajuntament per a crucificar-me i posar-hi foc a sota perquè és cert que no hem
complert amb els tempos de poder regar aquest estiu, això és cert, a partir de
la tardor que ve, segurament ja ho podrem fer, però no ho hem fet perquè en el
fons, el projecte que portem avui a aprovació del Ple és bastant millor del què
havíem previst inicialment i que era més fàcil, i això es podia fer de forma molt
fàcil, portar aigua del pou que hi a mitja pujada de l’avinguda Catalunya, amb
un recorregut la meitat, i que era, segurament, el que jo els hi havia anunciat
moltes vegades en Comissió Informativa, i vam veure que, precisament, portem
l’aigua d’un espai molt més llunyà, cosa que, evidentment, encareix el projecte,
i cosa que, evidentment, encareix els tempus, però és cert que el resultat final
és que fem la inversió que creiem que hem de fer, en aquest cas, que és
aprofitar un pou que té una capacitat molt elevada, que és el pou del Cementiri,
aprofitem per a solucionar uns problemes que té el propi pou a nivell, tant
d’aforament com de tractament de cloració per tots els temes de legionel·la, no
és aigua potable, en aquest sentit, però és aigua que ha d’estar tractada, i això
ha fet que els Serveis Tècnics de la Casa i diversos experts que hem consultat,
ens hagin aconsellat anar en aquesta opció, i ens queda la reserva,
evidentment, el pou que no utilitzem ara, de la pujada de Can Busqué, que es
preveu, en el projecte, poder-se connectar en cas que tinguem més demanda.
Per tant, clar, no sé si això és, mediambiental, sostenible, agafar aigua del
freàtic, tornar-la al freàtic, 500 metres més enllà del pou on estem, no sé si
segurament és prou sostenible, o sigui, hem de fer una tombarella més amb la
sostenibilitat d’agafar aigua de freàtic i utilitzar-la per a regar, segurament , bé,
ja mirarem d’aprendre’n més, jo creia que aquest nivell de sostenibilitat era
prou evident, en tot cas, agafem el repte que havíem entomat de preveure
regar, no només el Parc Central, sinó la futura urbanització del Parc 11 de

Ple Ordinari 29/05/2018
Pàg-17

Setembre. I si vostès em diuen que no entenen com aquesta gran inversió la
fem i que no entenen el retorn que té per a la ciutat, jo els hi recomano que
passegin algun dia per la tarda, cap de setmana, o un dia de cada dia, pel Parc
Central i vegin la quantitat d’igualadins, si vostès creuen que aquesta quantitat
d’igualadins que l’estan aprofitant no es mereixen que fem aquesta inversió,
tindrem ocasió, en els propers mesos, segurament, d’explicar-ho. En aquest
cas, aquest Govern, té clar que el Parc Central ha estat un èxit, ha estat un èxit
inesperat més enllà del què podíem arribar a preveure, cosa que ha fet que sí,
que el vulguem mantenir verd més temps del què pensàvem perquè la gent ens
ho ha demanat, perquè el nivell d’ocupació que ha tingut al juliol i agost, aquest
primer any, ha sigut elevadíssim. Per tant, aquest estiu, la inversió que fem és
per continuar mantenint el verd tot l’any, perquè així ens ho demana la gent. I
acabo amb el tema dels arbres, Sra. Pedraza, vostè em diu que les pollancres
que fan el borrissol blanc no molesten, jo si vol, un dia, seiem i li ensenyo el
seguit de queixes del sistema de queixes d’Igualada, que és objectiu, amb el
nivell de queixes que tenim d’aquests arbres. Escolti, d’entrada li anuncio que
aquest Govern té la intenció d’eliminar tots els, no em vull equivocar amb el
nom tècnic, per tant, perquè la gent m’entengui, les pollancres que generen el
borrissol blanc, per substituir-les, en general, per les pollancres que no
generen el borrissol blanc. Per tant, en el cas del Parc Central, els arbres que
s’han tallat es substituiran tots, mantenint la configuració del passeig, no amb
els plataners que tenim al Parc 11 de Setembre, sinó amb albes, correcte, amb
53 albes de les que no generen borrissol. Suposo que he intentat respondre a
tot el grups de qüestions que ens han plantejat.

És presa la paraula pel Sr. Conill per dir que, a veure, per punts, no tinc cap
intenció de crucificar a ningú, òbviament, només faltaria, però sí que de la
mateixa manera que, en grans coses ens demanen que l’oposició aplaudim
amb les orelles, crec que és legítim que, en el moment que diuen una cosa i no
es compleix, també, al menys, ho puguem dir i que no soni a crucifixió a plaça
ni coses estranyes, senzillament es va dir una cosa, pel tema que sigui no s’ha
complert i ho deixo, que consti, senzillament és això, em sembla que no és cap
bestiesa. Pel què fa al projecte i la modificació sobre el què es va dir, sí, el
projecte inicial era més fàcil però perquè hi havia unes previsions de fer servir
un pou que ha resultat que no dona pel què necessitem, que demostra que
senzillament l’aigua que necessitem per a regar aquella gespa és molta, la
prova fefaent és aquesta, de dir, teníem la previsió de fer servir un pou que,
resulta que no dona i per tant hem de fer-ne servir un altre, i per tant el projecte
és més complex i per tant és més car, és una realitat, però no ens ho vengui
com que “és que hem pensat més i ara som més espavilats i ho farem a baix i
llavors ho pujarem...”, no!, la cosa ha passat que es preveia un pou, que
senzillament no ha donat i n’hem de fer servir un altre, no és que hem,
diguéssim, barrinat més i haguéssim trobat solucions més extraordinàries, no,
no!, la necessitat ens ha portat a la solució que han hagut d’adoptar. I per últim,
això ja transcendeix el debat, diguéssim, però si el Parc Central..., tenen
aquesta com, habilitat, no!, de girar les coses i dir el què nosaltres pensem i dir
“és que vostè m’està dient que els igualadins no mereixen no sé quines coses”,
no, no, no, no!, jo no ho he dit això, jo en cap cas ho dic això, jo crec que els
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igualadins s’ho mereixen tot, i precisament censurem a aquest Govern perquè
creiem que no respon a les necessitats d’aquesta ciutat, parlant en plata,
Igualada es mereix molt més, que el què avui en dia tenim, això sí. Ara, el fet
concret de dir “m’està dient que els igualadins no es mereixen anar allà a
passejar...”, no, no!, jo això no ho estic dient, jo estic dient que el còmput global
de la inversió que fem pels resultats que està obtenint la ciutat que creiem amb
les necessitats que té de transformació aquests terrenys destinar-los a un parc,
quan són els millors terrenys, ho qüestionem, ho qüestionem!, i em sembla que
és molt legítim, d’aquí a un discurs de que vostès m’estan dient que no
mereixen no sé quines coses, no!, ho dic perquè quedi clar, perquè sempre
tenen com aquesta facilitat de girar les coses i dir unes coses que nosaltres no
hem dit, jo no ho he dit això, i crec que tinc el dret que quedi en acta que jo he
dit això.
El sr. Castells diu i l’acta ho reflectirà a la perfecció i nosaltres ho explicarem
als ciutadans i vostès també a veure en qui confien més.

És presa la paraula per la Sra. Pedraza per dir que, bé, només recordar que
nosaltres hem començat les nostres valoracions dient que sí, que valorem,
diguem, de forma molt positiva la construcció d’aquesta pastilla, i que, en tot
cas hem posat en qüestió el seu ús en les hores de calor i sol, que, vull dir, hi
passem cada dia per allà i bé que sabem quin és l’ús que es fa, sinó aquest
estiu ja ens hi fixarem tots i ja veurem com funciona. Per altra banda, bé, no ho
dic jo això de les al·lèrgies i del borrissol dels pollancres, ho diuen els experts,
no sóc jo, aquí tenim dues persones que, imagino que tracten, que són metges
i que tracten amb persones afectades, poder sí, poder no, no ho sé. El cas és
que el pollancre té aquesta mala fama, té aquesta mala fama pel borrissol, i hi
ha moltes queixes, segurament, perquè es pensen que el borrissol és el què
provoca al·lèrgia, però si alguna cosa provoca al·lèrgia d’aquests arbres, en tot
cas és el pol·len que surt abans del borrissol, i aquest pol·len només afecta a
les persones que tenen ja una sensibilitat específica, això ho diuen els
professionals, no nosaltres, i, repetim, els plataners, que són els que causen
les dificultats verdaderament importants continuen plantats, només volíem fer
incís en això.
El Sr. Castells diu que, en tot cas, nosaltres estem convençuts que l’aposta pel
Parc Central és una gran aposta per Igualada, un gran espai on la gent que,
per desgràcia o per la situació personal no pot marxar de vacances tenen un
espai de lleure, els mesos de juliol, agost, i lògicament, els caps de setmana
que veiem com s’omple de manera molt important. Tenim la sensació que
aquesta primavera, quan deixi de ploure, i per tant ara, l’aigua que gastem és
menys de la que teníem previst, també seguem més del què teníem previst,
però tenim la sensació que la gent l’ocuparà cívicament, la idea del passeig
amb els 53 àlbers que, abans de l’European Festival estaran plantats, per tant
no té res a veure amb el vol de Globus, abans de l’European Ballon Festival es
plantaran 53 populus alba, en llenguatge de la ciutadania àlbers, es plantaran,
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com dic, abans de l’European Ballon Festival, la idea d’aquests populus alba
quina és?, és un arbre que creix molt ràpidament, per tant, com vostè
apuntava, és una zona on el sol impacta de manera molt important, n’hem
plantat un centenar a la zona de les grades, també, i aquests també, d’aquí a
uns anys, això és una inversió a llarg termini, jo estic convençuts que d’aquí a
10 anys la gent, encara, gaudirà molt més d’aquest parc. La nostra intenció és
seguir fent l’aposta, vostè deia, Sr. Conill, les inversions que estan vostès fent,
escolti!, és que no s’han acabat les inversions que farem, rebaixant el deute,
per cert, que això vostè sempre ho ignora, rebaixant el deute nosaltres estem
invertint, sí, invertint en la ciutat, i a la pastilla que hi ha, com vostè sap, entre
aquest Parc Central i, el Parc Central, eh!, no com vostès li diuen, no!, és el
Parc Central, entre el Parc Central i l’Hospital, es farà un nou parc, un parc que
serà molt especial, un parc pels infants i joves de la ciutat on ells, en un procés
participatiu massiu, el més important que s’hagi fet mai a la ciutat, decidiran,
amb un equip d’arquitectes, decidiran que és el què volen que hi hagi, i, per
tant, que sàpiga vostè que sí, que hipotecarem, pels més petits, aquest gran
espai de 25.000 m. més perquè volem que Igualada sigui una ciutat on la gent
tingui la sensació de que s’hi viu molt bé, i aquest parc, conjuntament amb el
projecte de l’Anella Verda, que ara, vostè sap, s’està iniciant o finalitzant, vaja,
el projecte de la finalització del tram entre el Mirador de Montserrat i Can Roca,
però també estem a l’espera d’una subvenció de la Diputació de Barcelona
entre el municipi d’Òdena i el Tanatori, per tant, tota la riera d’Òdena es farà
amb Anella Verda i, per tant, des de Can Roca fins el Tanatori, s’enllaçarà amb
la Diputació de Barcelona aquesta Anella Verda. Ara estem en la fase de fer el
Pla especial autònom, per tant, nosaltres aquí haurem d’entrar-hi expropiant
alguns terrenys i per tant, ens està ajudant la Diputació a fer-ho possible i
enllacem, també, amb aquest projecte de la Via Blava, aquesta Via Blava de
aquests primer 18 km on s’ha iniciat ja la contractació dels processos
d’expropiacions i que ens servirà, també, per unir Igualada al mar. Aquest és un
projecte, vostè que a vegades l’he sentit a dir “no tenen projecte”, aquest és un
projecte que té molt a veure amb la renaturalització, té molt a veure en que
l’espai públic sigui un espai agradable on la gent si senti còmoda, on la gent li
agradi viure a Igualada i on la gent vulgui venir a viure a Igualada. Entenem
que tenim un terme molt petit, i que, segurament, les operacions vinculades a la
ocupació industrial ja no seran en el terme municipal d’Igualada que està
esgotat, una part encara no, aquesta s’aprofitarà, però la resta, estem treballant
amb la MICOD per a fer-ho possible. En aquest sentit això és un gran projecte
del qual estem molt orgullosos, Sr. Conill, jo el veig amb un punt com de que no
li agrada de que això passi, escolti, jo, cada diumenge o quan passo a quarts
de vuit del vespre pel Parc Central i el veig ple de gent, jo soc feliç, li dic, soc
feliç, la política també és per ser feliç, no tant sols per fer feliços als ciutadans
sinó per feliç a qui la practica. Vull agrair al Tinent d’Alcalde, que és a qui
pressiono insistentment perquè tiri endavant el projecte, a la Regidora
d’Hisenda perquè m’aconsegueixi recursos, i per tant, que sàpiga que estem
orgullosos d’aquest projecte. És un projecte emblemàtic, el Parc Central ja no
és d’aquest Govern, és de la ciutat d’Igualada i per tant, Sr. Conill, sàpiga que
el defensarem on vulgui, jo m’emplaço amb vostè amb un debat, quan vulgui,
per parlar de si el Parc Central o no, en públic, eh!, si el Parc Central és bo o no
per Igualada, per tant, busqui’m que em trobarà.
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És presa la paraula pel Sr. Conill per dir que, bé, com que veig que avui, bé,
estàvem parlant d’un dipòsit, però ja que vostè treu a col·lació sempre que el
discurs de la seva obra de Govern, que sempre, curiosament, acaba a la Via
Blava, parlem del què parlem acabem parlant de la Via Blava, que està bé, eh!,
que la Via Blava, no m’ha sentit a mi criticar-ho mai, però sí que no deixa de ser
curiós, que sempre acabem..., parlem de qualsevol cosa, segurament, no ne’n
recordo dels punts del dia, eh!, però segurament algun sortirà d’Educació, pam,
pam, pam, no sé com, tot el què hem fet, el què hem anat fent i ei!, la Via Blava
que és un projecte extraordinari de tota la Diputació. Però més enllà d’això,
com que també ho ha tret a col·lació, aprofito perquè l’argument aquest del
procés participatiu que serà el més extraordinari de la història que Igualada ha
viscut, que tant de bo sigui així, eh!, però és que ja ho vaig sentir, és deia Rec, i
ha acabat en res, ara per ara ha acabat en res, ho dic perquè també, podem
puntualitzar quan fem aquests discursos, que un que els sent diu “caram, és
que aquesta ciutat ha d’anar, però, a tota marxa, diguéssim”, sí, però hi ha
coses que queden en res, i també crec que és..., constatar-ho, com a mínim
que darrera de tot aquest discurs hi ha coses que queden una mica penjades i
ja està, crec que ens estem anant de tema, però ho ha començat vostè, amb tot
el respecte.

El Sr. Castells diu que, en tot cas, jo li estic parlant del nostre projecte de ciutat,
que vostè, una mica menystenia, o menysvalorava, jo el volia posar en valor
perquè per a nosaltres ens ha costat molt d’esforç i li ben asseguro, utilitzar
una pastilla de 25.000 m2, fer-la verda, fer-la amable i entregar-la a la
ciutadania perquè la gaudeixi, sense entrar en cap procés d’intentar, doncs, fer
una modificació del Pla General per a fer-hi alguna cosa que, en el nostre
sentit, allà no hi té sentit, allò és el Parc Central, ja no és d’Igualada, és de la
Conca d’Òdena, jo espero que algun dia sigui de la comarca de l’Anoia, per
tant, jo li asseguro que aquesta és la nostra ambició i, en positiu, que tenim.
Per l’altra banda, la següent pastilla, vostè ho podrà veure en directe, jo li he dit
que seria el procés de participació més massiu que hi ha hagut perquè,
intentarem que participi, no, intentarem no, participaran, la Regidora
d’Ensenyament així m’ho diu, tots els infants de la nostra ciutat, i això,
segurament no s’ha fet. Escolti, jo quan em venen a visitar aquests infants,
sabeu què els hi dic?, els hi dic que ens agrada que ells hi participin, primer,
perquè s’han d’implicar des de ben joves i, en segon lloc, per una cosa molt
important, perquè si el fan ells, jo tinc la sensació que el cuidaran ells, també, i
se’l sentiran seu, i semblarà, en aquest sentit que això val molt la pena, que els
nostres infants puguin veure com es fa un projecte des del seu inici, que el
puguin desenvolupar i sobretot que el puguin votar, decidir què hi ha d’anar, jo
li asseguro que les baralles o les discussions més importants que tenim, com a
Govern, és amb l’equip d’arquitectes perquè ens sembla poc ambicioses les
propostes que ens presenten, que ho son molt, eh!, segons ells, i per tant, que
sàpiga, Sr. Conill, que vostè podrà veure, també, en primera persona, com a
Regidor a l’Oposició, com treballem aquest projecte i com fem gran a la nostra
ciutat.
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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 14 vots a favor del Grup Municipal de Partit Demòcrata de
Catalunya, Socialistes d’Igualada i Partit Popular de Catalunya, 4 vots
d’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
Decidim Igualada i 2 vots en contra del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) del total de 21 Regidors, que de dret i fet composen la
Corporació, S’APROVA la proposta de en tots els seus termes.
5.2 APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES ANOMENAT
“PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT i REFORMA DEL PONT SOBRE
EL TORRENT DE VALLDAURA”
Per ordre de la Presidència es dóna lectura per la Sra. Secretària acctal., de la
part dispositiva del dictamen següent:
“Vist el PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT i REFORMA DEL PONT
SOBRE EL TORRENT DE VALLDAURA, redactat per Josep Vall i Abad,
d’Estudi d’Enginyeria Vall, S.L. que compta amb un termini d’execució de 3
MESOS i el pressupost següent:
Pressupost d’execució de l’obra (13% DG + 6% BI
inclòs)

274.849,85 €

IVA 21%

57.718,47 €

TOTAL (IVA inclòs)

332.568,32 €

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

274.849,85 €
57.718,47 €
332.568,32 €

Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un termini de 30
dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el
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Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els interessats puguin examinar
l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada
(Plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 14:00
hores) i fer les al·legacions que estimin oportunes.
Tercer. Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública, el
projecte d’obres ordinàries i l’estudi de seguretat i salut, es consideraran
definitivament aprovats sense necessitat de nou acord.
Quart. Aprovat definitivament, es publicarà l’edicte d’aprovació definitiva al
BOP i al DOGC, i s’inserirà, pel termini de dos mesos, al tauler d’edictes de la
Casa Consistorial i el tauler d’edictes de la seu electrònica (https://www.seue.cat/web/igualada/).”
INTERVENCIONS
És presa la paraula pel Sr. Pont per dir que, bé, molt breument, aquest punt
forma part, i va íntimament lligat al punt que hem passat just a l’inici del Ple,
que era un Decret d’Urgència, que, bàsicament, pel seu import, val la pena que,
l’hem explicat en dues Comissions Informatives per separat, els dos projectes,
però en el moment d’ajunta’ls té la seva potència en aquest sentit, estem
parlant d’una inversió de, pràcticament 1 milió d’euros, 1 milió d’euros, per
generar un recorregut de vianants i bicicletes, amable, a l’entorn del Barri de
Fàtima, que acabarà fent allò que, en el fons, diguem, és una de les tasques
més importants que ha de tenir un Ajuntament, que és relligar la ciutat i acabar
de completar la ciutat. En aquest punt, tenim un punt en el qual tenim dos barris
molt propers però inconnexes, en aquest sentit, excepte per la part del Parc de
Vallbona i Valldaura, que ja estan connectats a través de l’ascensor i dels
camins, però de forma amable a través de camins de més llarg recorregut no
els tenim connectats, no només no els tenim connectats sinó que hi ha una
barrera molt important que és l’antiga N-II a l’alçada del pont de l’Espelt. Per
tant, estem parlant de connectar el Barri de Fàtima, des de l’avinguda Pietat,
passant pel pont de l’Espelt i per la rotonda on hi ha el límit del terme municipal
d’Igualada, a la zona del Queraltó, perquè els igualadins em puguin entendre, i
entrar al barri dels Set Camins pel final de l’avinguda Dr. Pasteur, per tant,
estem parlant d’un recorregut de molta envergadura, d’aquí el seu import, amb
un acabat amb camí de sauló, per tant, estem parlant d’un camí, en aquest
sentit, prou digne, però amb uns acabats de primerísima magnitud com, per
exemple, allà a l’entorn del camí de les Guixeres, en aquest sentit estem
parlant d’un camí de tres metres, en tota la seva longitud, que ha de salvar el
pont de l’Espelt, aquest punt en concret, és, precisament la inversió per a dotar
el pont de l’Espelt d’un carril apte per a vianants i prou protegit dels vehicles i
que, a més a més, arrangi totes les baranes que ara estan molt malmeses com
hauran pogut comprovar. Per tant, és una inversió en Anella Verda, és una
inversió en Anella Verda, però diguem, d’un import molt important perquè
s’ajunta amb el primer punt, que pràcticament són 700.000 €, per tant, la suma
total són 1 milió d’euros en l’arranjament d’espais, que en aquest sentit, tenen
un efecte social molt important, que és acabar la ciutat, just als límits del seu
terme municipal, en aquest sentit, i relligar dos barris que ara estan connectats,
a través del sistema Valldaura – Vallbona, però que, evidentment, també estan
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connectats a través d’aquest recorreguts, però que ara es fan, evidentment,
amb unes condicions que no són les més adients en quant a seguretat i en
quant a accessibilitat. És un projecte, aquest més la suma del primer, que anirà
a cavall de dos anys, a cavall del 2018 i 2019, com van poder veure en
l’aprovació, a l’anterior Ple, de la incorporació de romanents amb una generació
de crèdit on es van generar els crèdits, precisament del 18 i del 19 per a poder
dur a terme, repeteixo, importantíssima obra en l’àmbit d’aquest macro projecte
de l’Anella Verda que ha d’aconseguir anar relligant tots aquests recorreguts
que ara, alguns d’ells, quedaven no connectats, i aquest era un dels més
ambiciosos i més importants.

És presa la paraula pel Sr. Conill per dir que, en relació a aquest punt de Ple i
al conseqüent projecte que abans ja s’ha explicat i que s’aprovarà per Decret
d’Alcaldia, o s’ha aprovat, només puntualitzar i explicar el nostre sentit del vot,
que serà favorable. Ens sembla que és la resposta a una demanda ciutadana
dels dos barris, històrica, i que donar-hi resposta és positiu, creiem que el traçat
que es fa i el projecte que se’ns va explicar, doncs, és adequat, la inversió és
alta, però les necessitats que hi ha per un tema de topografia i de traçat, doncs
són, relativament complicades i, per tant, hi ha els conseqüents costos.
Aprofitar perquè a la Comissió no hi vaig pensar, i en aquest sentit era error
meu, i ho haig de treure aquí, però una mica, demanar la informació en el sentit
de que arreglem el vial, o sigui, fem el vial lateral nou peatonal, però la
pregunta és, perquè també és una reivindicació històrica del veïns, si s’acabarà
d’arreglar, ja sé que amb aquest projecte no, però si amb el pla d’asfaltatges
d’aquest any entrarà el tram entre el barri de Fàtima fins la rotonda, entenc que
ara tampoc no ho pot saber, però si ho té clar si ens ho pot explicar, i si no ho
té clar a la següent Comissió si ens ho pot dir perquè crec que va lligat amb
això, és a dir, arreglem la peatonalitat però allà hi ha una altra demanda
històrica que també crec que hauríem d’intentar donar-hi resposta que és
arreglar el vial rodat entre la rotonda aquesta, allà on hi ha, diguem-ne, entre
Òdena i Igualada, i el barri de Fàtima.

És presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, des de la Cup votarem
favorablement aquesta actuació, pensem que és una actuació, no ens reiterem,
s’ha dit que és important, pensem que dóna resposta, també, a una zona de la
ciutat que, al nostre entendre, i que també a l’entendre de forces veïns s’ha
trobat abandonada durant molts anys, especialment el tram al què ara es
referia el Sr. Conill, entre el Barri de Fàtima i la rotonda, igualment, en allà,
també, entenem que encara hi queda una peça de terreny que, originàriament,
o si més no fa alguns anys, estava afectada per un possible ARE, una Àrea
Residencial Estratègica, que posteriorment va passar a formar part d’aquest
polígon dels adobers i la marroquineria que també ja no sabem si és un
projecte de futur o és un deliri del passat, no sabem ben bé en quin punt està,
però en tot cas, sí que pensem que és important intentar endreçar tota aquella
zona de la ciutat, que no per ser un extrem ha de quedar, pensem, de la
manera que ara, a dia d’avui està, que els veïns del barri, especialment de
Fàtima, doncs, també, així ho han manifestat moltes vegades, i em sumaria,
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també, a les preguntes que ha fet el Sr. Conill, i especialment, també, la
qüestió, també, de la il·luminació i, és a dir, de tot l’arranjament d’aquell espai
que, al final, no deixa de ser una de les entrades, no sabria si dir-li principals,
però en tot cas força voluminosa de la ciutat pel què fa a trànsit rodat, la
rotonda aquesta i que, ja no només per components estètics, sinó també,
doncs, d’un mínim de civilitat i de país, doncs, de l’OCDE del segle XXI, doncs,
pensem que hauria de tenir unes prestacions o uns arranjaments bastant
millors.
És presa la paraula pel Sr. Pont per dir que, molt ràpidament, l’asfaltat
d’aquest tram de carrer, al fons, entre l’avinguda de la Pietat i aquesta rotonda
està previst, si no m’equivoco, per a l’any que ve, perquè el camí va a tocar de
la carretera, però separada, per tal, tant com han pogut veure aquest migdia en
el moment en què els hi he ensenyat el projecte, no!, per tant, en principi, la
intenció és asfaltar després de que aquestes obres hagin començat, per tant,
estarà previst pel 2019. I en quant al tema de la il·luminació n’hem parlat
aquest migdia en Comissió, Sr. Mateu, evidentment està prevista la il·luminació
amb balises baixes a tot el tram del camí que no és urbà, diguem-ho així, i en
les seves capçaleres, tant a l’alçada del c. Pasteur com de l’avinguda Pietat,
allà sí que hi ha una il·luminació amb fanals, en aquest sentit.

El Sr. Castells diu que, bé, només per a matisar, dir que aquest projecte
conjuntament amb el tancament, que ja s’està licitant, si no s’ha licitat ja del
Camp de Futbol del Club de Futbol Fàtima, va lligat amb propostes que el Partit
dels Socialistes, vull que consti en acta, doncs, el suport i també el consens
que hem tingut amb els Socialistes d’Igualada per a aquest projecte, jo
personalment, vaig poder-ho dir als veïns del Barri acompanyat del Sr. Jordi
Riba i, per tant, vaig poder-ho fer públic també, vull que consti en acta en
aquest Ple, i en aquest sentit dir-los que no tant sols aquí, al barri de Fàtima,
se’n veu beneficiat, jo tinc la sensació que tots els veïns del Barri del Set
Camins enllaçaran, d’una manera amable, també, i podran fer, jo penso, que un
tour de mobilitat saludable i el què volem nosaltres, eh!, amb aquest, també,
projecte de Ciutat Europea de l’Esport, que hi hagi un envelliment saludable,
que la salut dels nostres ciutadans també passen per que facin esport, facin
salut i per tant, que tinguin espais on puguin, doncs, poder, passejar
tranquil·lament, elevat dels cotxes, i, lògicament, aquest any en aquest Pla
d’Asfaltats no hi sortirà, però l’any vinent sí, aquest enllaç cap a la rotonda de
l’Espelt, que li dic jo, que és una rotonda molt concorreguda i que té algunes
dificultats de mobilitat. Allà més que asfaltar, també s’ha de netejar i per tant, és
una obra un punt més complexe però tenim previst actuar-hi immediatament
perquè és una entrada a la ciutat que, lògicament, s’ha de millorar moltíssim.
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 de 20 Regidors
del total de 21 Regidors que de dret i fet composen la Corporació S’APROVA la
proposta en tots els seus termes.
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6.- ENSENYAMENT
6.1
APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ
D’AJUTS PER A LES FAMÍLIES USUÀRIES DE LES LLARS D’INFANTS
D’IGUALADA, CURS 2018/2019: ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR.
CONVOCATÒRIA
Per ordre de la Presidència es dóna lectura per la Sra. Secretària acctal., de la
part dispositiva del dictamen següent:
“Vista la conveniència de donar suport a les famílies d’Igualada amb infants de
0 a 3 anys que vulguin o necessitin estar escolaritzats en una llar d’infants de la
ciutat, i utilitzar-ne el servei de menjador;
Vist que per tal de poder donar aquests ajuts s’han elaborat unes bases, en les
quals s’estableix la convocatòria corresponent;
Atès que per tractar-se d’ajuts de caràcter social està exclosa l’aplicació de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Igualada, segons es
determina en l’article 3,1.c) d’aquesta norma;
Atès que l’interventor informa de l’existència de consignació pressupostària
suficient en la partida 20002/32300/48100 del pressupost general de la
corporació de la manera següent:
- 15.000 euros per als ajuts a l’escolarització, dels quals 4.500 € corresponen
al pressupost de l’any 2018 i 10.500 € corresponen al pressupost de l’any 2019
- 30.000 euros per als ajuts de menjador és de, amb càrrec a la partida
20002/32300/48100, dels quals 9.000 € corresponen a l’any 2018 i 21.000 € a
l’any 2019.
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’ abril,
reguladora de les bases de règim local, es competència de l’Alcaldia la
resolució de l’expedient, considerant-se, no obstant, més adient la seva
resolució pel Ple de l’Ajuntament en els termes que es dedueixen de les SSTS
de 21.09.93 i 23.11.99;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per a les
famílies usuàries de les llars d’infants en el curs 2018/2019: escolarització i
menjador, que figuren en annex a aquest acord.
Segon.- Aprovar la seva convocatòria, el termini de la qual serà de l’11 de juny
al 6 de juliol de 2018.
Tercer.- Publicar aquestes bases al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al tauler
d’edictes electrònic (www.seu-e.cat/web/igualada) a efectes de publicitat, i
comunicar-les a totes les llars d’infants de la ciutat, per al seu coneixement.”
INTERVENCIONS
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És presa la paraula per la Sra. Illa per exposar aquest punt i dir que, bé, si em
permet, primer felicitar a la Sra. Chacón pel seu nou càrrec, la trobarem a faltar
realment aquí, i que sàpiga que la tindrem present en els propers Plens. Bé,
per parlar d’aquest punt m’agradaria dir que, des de l’Ajuntament, posem en
valor el paper educatiu de les llars d’infants d’ensenyament de 0 a 3 i
contribuïm, també, a la sostenibilitat i millora de les llars d’infants municipals i
volem seguir compartint estratègies, experiències i coneixements amb totes les
altres llars d’infants, com ja hem fet fins ara i creiem fonamental que els
ajuntaments apostin per les polítiques d’igualtat d’oportunitats i per a la
conciliació de la vida familiar i laboral. És per aquest motiu que seguim
apostant per uns preus públics, que són dels més econòmics de la demarcació
de Barcelona, amb uns horaris el més amplis possibles perquè l’ensenyament
de 0 a 3 sigui, per tant, universal a tots. L’Ajuntament assumeix més d’un 60 %
del preu real d’aquella plaça per a qualsevol de les famílies, sense cap mena
de restricció, en aquest sentit sí que ens agradaria ressaltar sense cap mena
de restricció, i a més a més, volem aprovar unes bases que regulen ajuts
d’escolarització, és a dir, les mensualitats per tots aquells que ens escoltin i
escolarització no li soni gaire, doncs, són les mensualitats que paguen les
famílies cada mes. Així mateix, i en pro de la conciliació, també presentem els
ajuts pel què fa al menjador. Igualada, per tant, treballa a favor de la conciliació
familiar, amb uns preus públics que fan, de les nostres llars d’infants, una de
les més econòmiques de la demarcació de Barcelona, i per tant, garantint la
igualtat d’oportunitats per tots.

El Sr. Castells demana si algú vol prendre la paraula i dirigint-se a la Sra.
Telechea li diu que, a vostè no sé si l’haig de felicitar, eh!,...

La Sra. Telechea diu que, ja veurem...

El Sr. Castells diu que com que és compatible el càrrec de Congressista i de
Regidora no ho sé, lo de la Sra. Chacón sí que ho sé segur, lo seu no ho sé,
per tant, quan vostè m’ho comuniqui jo seré el primer en felicitar-la si vostè em
deixa.

És presa la paraula per la Sra. Telechea tot agraint les paraules del Sr. Castells
i diu que, bé, nosaltres exposem per explicar el sentit del vot en els propers dos
punts, i votarem a favor, evidentment sempre hi hem estat d’acord en què
s’ajudi a les famílies que més ho necessiten i en aquest sentit, evidentment,
donar suport, però simplement deixar constància que trobem aquesta falta de
criteris de progressivitat fiscal que nosaltres venim reclamant com a partit de
l’oposició que som i que defensem el nostre propi projecte, doncs, trobem a
faltar aquests criteris de progressivitat, però bé, en qualsevol cas votarem a
favor.

Ple Ordinari 29/05/2018
Pàg-28

És presa la paraula per la Sra. Pedraza per dir que, bé, nosaltres en aquest
punt també votarem de manera favorable, però com que les bases continuen
sent les mateixes que els anys anteriors, doncs farem les mateixes
consideracions que altres anys. També volem comentar algunes coses que
s’han dit aquí ara com a Comissió, quan es diu que tenim aquí a Igualada una
de les llars d’infants més assequibles de la demarcació i tindrien raó si no es
tinguessin en compte les polítiques d’ajuts i tarifació social que tenen altres
municipis. Bé, més d’un cop ens han dit que es comparen,per exemple, amb
Barcelona, que, efectivament, la quota de llars d’infants allà supera els 200 €,
en contra dels 120 € que paguem aquí a Igualada, però clar, Barcelona, per
posar l’exemple que vostès fan anar, doncs, apliquen una tarifació social, la
mateixa que nosaltres veníem demanant fa anys i que permet que les famílies
amb les rendes més baixes, doncs, a Barcelona paguin 30 € sense menjador i
50 € amb menjador, mensualment, clar, això sense necessitat d’obrir processos
a Serveis Socials i les rendes més altes, doncs, que per tant poden permetre’s,
poden pagar-ho, doncs paguin una xifra superior i així fan sostenible el sistema
de llars d’infants. Bé, per altra banda, una gran diferència amb aquí a Igualada,
és que, segons les bases que avui s’aprovaran, doncs, l’ajut màxim que es pot
accedir és de 30 €, que no vol dir que tothom que ho demana rebi aquesta
quantitat, la majoria d’ajuts reben quantitats inferiors a aquests 30 € i això deixa
una quota mínima d’aquests 90 € per les rendes més baixes de les llars
d’infants públiques, així que la comparativa no ens surt gaire bé. En tot cas sí
que aprofitem per demanar, ja que aquestes bases, com hem dit, seran
aprovades, doncs que hi hagi, si és necessari, un augment de la partida, en cas
que aquest any es quedi curta i no es repeteixin les 27 denegacions d’ajuts per
manca de partida pressupostària que l’any passat es van fer per a menjadors
d’infantil i primària. Bé, repetim, que insistim, un cop més, en l’aplicació
d’aquesta tarifació social amb els serveis bàsics de la ciutat per tal de garantir,
com deia la Regidora, la igualtat d’oportunitats per a tothom.
En aquest punt s’incorpora el Regidor Xavier Figueres.
És presa la paraula pel Sr. Castañé per dir que, bé, abans d’iniciar la meva
intervenció fer un petit incís sobre l’esment que s’ha fet al procés participatiu
del Parc 11 de setembre, com sigui com el concurs d’idees del Rec, poc podem
esperar-ne, permeti’m que dubtem, haig de dubtar-ne, haig de dubtar-ne. I bé,
nosaltres, des de l’Assemblea de Decidim, ara sí, entrant en el punt, farem un
vot favorable, tot i que serà un vot favorable crític, com no podia ser d’una altra
manera. Aquest tipus d’ajuts són benvinguts, com ja ho he expressat altres
vegades, però també, com hem manifestat en anteriors ocasions, considerem
que és una mesura insuficient, i sempre fem servir la mateixa expressió,
insuficient. Ho continuem mantenint perquè les bases no pateixen cap
modificació, i per tant, el nostre criteri no pot canviar, i tampoc perquè no hem
rebut una avaluació dels resultats dels exercicis anteriors, no hem rebut les
dades, ni tampoc amb l’informe hi constaven, així que ens preguntem quantes
famílies s’han beneficiat en l’últim exercici, en la última convocatòria i quants
diners s’han gastat finalment. Llavors, dit això, ens diuen que els preus són els
més baixos i així es garanteix la igualtat, però nosaltres no ho veiem així,
perquè no poden ser mai igual d’assequibles, com ho serien aplicant una
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tarifació progressiva, ja sé que, de fet, l’any passat, la Sra. Illa ja ens ho va dir,
que es comparaven amb Sant Cugat, amb Barcelona, però és que, realment,
una tarifació progressiva és impossible d’igualar amb un preu fix i amb una
ajuda fixa, però bé, més enllà d’aquestes qüestions i a diferència d’altres
ocasions, no entrarem en un debat sobre imports, ni xifres ni res per l’estil, sinó
que anirem a demostrar, amb poc marge per a la interpretació com, la no
millora al nou canvi d’aquestes bases parteixen d’un error lògic greu, és bastant
fàcil d’entendre, però, l’explicació serà una mica llarga, ja ho aviso, per
entendre-ho, el què farem és convidar-los a mirar una mica més enllà. Quan es
dissenya una política, una pregunta que creiem que s’ha de fer és “quina
contribució farà aquesta mateixa política a llarg termini?”, i també, si es tracta
d’una política que porta ja uns anys aplicant-se, com és el cas, si els seus
resultats, positius o negatius, són fruits d’ella mateixa o del context vigent, i això
és important, m’explicaré. El context actual és de creixement positiu, de sortida
de la crisi en diuen alguns, segons el seu relat habitual, així també ho és per
Igualada, ara bé, el què no se sol dir, és que aquesta sortida de la crisis,
presumpta, podríem dir-ne, on ens destaca la reducció de l’atur i el creixement
econòmic, s’està fent generant més precarietat laboral i desigualtat econòmica.
Estudis com l’Índex de Qualitat del Treball de Catalunya, de la UGT, de l’any
2016, o l’estudi Vides Precàries de Càritas, que s’ha publicat enguany, indiquen
precisament això, que el percentatge de gent treballadora en situació d’exclusió
està augmentant, i Igualada presenta, segons dades de l’Informe Igualada en
Xifres 2016, un nivell de desigualtat similar al de Catalunya, per tant, podem
concloure amb aquestes dades, que no hi ha motius per creure que Igualada
sigui un oasi al bell mig de Catalunya, i que la situació és igual que arreu, i si a
Igualada no és diferent de la resta, perquè hem de creure que els resultats
d’aquesta mesura seva són els millors que poden obtenir-se. Resumint, vostès
no estan canviant les bases perquè, en el fons, estan assumint que si els ajuts
no es sol·liciten prou, o no hi ha prou sol·licituds, és perquè no hi ha més
casos, estan confonent la correlació amb causació, i no és el cas, o
probablement no ho sigui, perquè les dades, mirades en conjunt, demostren
que aquesta premissa és errònia. Dit d’una altra manera, estan fent una política
reactiva basant-se en una absència de casos no demostrada, ja sé que és
complicat però realment és..., estem segurs que estem detectant tots els casos
possibles donat que la situació de precarietat laboral està augmentant, perquè
és fàcil d’inferir, si hi ha més precarietat això implica que hi ha més famílies
amb menys ingressos, i si les famílies tenen menys ingressos augmenta
inherentment el risc d’exclusió i la necessitat de rebre ajuts d’aquests tipus, per
tant, repetim la pregunta, creuen que, realment, aquesta política és suficient?,
les dades semblen assenyalar un problema molt més gran del què sembla. Per
això creiem, també, que la seva política no és a llarg termini, sinó, com ja hem
dit, reactiva i insufient, però reiterem el seu adagi, millor això que res, i hi
afegim, mentre governi el PdCat. I no voldríem acabar sense fer esment, no
sense esperit constructiu, d’una altra mancança no coberta per aquesta mesura
que reediten avui, que és una mancança no tant econòmica. Amb el tancament
de l’Espígol, es va generar una segona discriminació, a banda de l’econòmica,
de geogràfica, totes les llars d’infants es troben cap a l’oest d’Igualada, això fa
que moltes famílies residents al centre urbà i a l’est, on precisament les dades
de l’informe Igualada en Xifres 2016 indica que es concentra més gent en risc
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d’exclusió, no es plantegin, o no puguin accedir al servei d’una llar d’infants.
Vostès diuen tenir un model, però és un model que a Igualada, ara mateix, no
es mereix, pot tenir coses bones, com l’impost de l’Escola Pública, això els hi
reconeixem, però també en té de dolentes, com les mancances i defectes
descrits en aquesta intervenció i les coses dolentes descompensen el conjunt
sent nefastes. Malgrat tot això hi votarem favorablement perquè, en paraules
seves, millor això que res.

És presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, des del Grup Popular
anunciar que votarem favorablement a l’aprovació d’aquestes bases que
regulen la concessió d’ajuts a famílies usuàries de llars d’infants i
d’escolarització i menjador. Jo, primer, amb la intervenció de la Sra. Illa, com a
Regidora d’Ensenyament, pensava “clar, l’he vist amb un discurs tan eufòric
que pensava que, igual ha millorat notablement les bases que regulen aquests
ajuts i no ho sabut veure, no!”, perquè clar, evidentment, són les mateixes
d’altres anys, els 30 € mensuals per 11 mensualitats d’ajut d’escolarització,
l’import d’ajuts menjador a 3 € per àpat i a llars d’infants municipals fins a 5, els
llindars econòmics són els mateixos, 17.000 i escaig euros per a 2 membres,
22.000 per 3, 26.000 per 4, 29.000 per 5, i així podem continuar, si és que hi ha
masses casos, que tant de bo fos, però dubto que n’hi hagin més, en quant a
membres que composen la unitat familiar, em refereixo, per tal de, com ja es fa
des d’aquest Ajuntament, la unificació o subvenció de famílies nombroses, la
partida econòmica per a l’escolarització 15.000 € i per l’ajut menjador 30.000 €,
pensava, dic, de la manera que la sentia enraonar, dic, igual hi ha alguna cosa
que se’m escapa, que hem millorat substancial o notablement. El què sí és
veritat i m’afegiria és que si amb els ajuts atorgats al curs escolar anterior van
quedar famílies sense..., no és el cas, d’acord, anava a dir, en aquest cas sí
que demanaríem que es tingués en compte si quedava partida o aportació
econòmica que passés a l’any següent tal com es fa amb altres programes com
és el de sol·licitud de façanes, etc., etc., però si es van atorgar, doncs, ho
trobem correcte. Res més, només anunciar que votarem favorablement tal com
hem anat fent al llarg dels últims anys i, en aquest cas, seguir donant suport a
aquest tipus de programes de l’escolarització.
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 de 21 Regidors
del total de 21 Regidors que de dret i fet composen la Corporació S’APROVA la
proposta en tots els seus termes.
6.2 APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS
PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PEL CURS
2018/2019. CONVOCATÒRIA
Per ordre de la Presidència es dóna lectura per la Sra. Secretària acctal., de la
part dispositiva del dictamen següent:
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“Vista la conveniència de donar suport a les famílies d’Igualada que tenen uns
ingressos limitats per a la compra de llibres i material escolar, atès l’esforç
econòmic que suposa;
Vist que per tal de poder donar aquests ajuts s’han elaborat unes bases, en les
quals s’estableix la convocatòria corresponent;
Atès que per tractar-se d’ajuts de caràcter social està exclosa l’aplicació de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Igualada, segons es
determina en l’article 3,1.c) d’aquesta norma;
Atès que l’interventor informa de l’existència de consignació pressupostària
suficient de 40.100 € (quaranta mil cent euros), per l’adquisició de llibres i de
9.000 € (nou mil euros) per a material en la partida 20002/32601/48100 del
pressupost general de la corporació per a l’any 2018.
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’ abril,
reguladora de les bases de règim local, es competència de l’Alcaldia la
resolució de l’expedient, considerant-se, no obstant, més adient la seva
resolució pel Ple de l’Ajuntament en els termes que es dedueixen de les SSTS
de 21.09.93 i 23.11.99;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar pel curs 2018/2019, que figuren en
annex a aquest acord.
Segon.- Aprovar la seva convocatòria, el termini de la qual serà de l’11 de juny
al 6 de juliol de 2018.
Tercer.- Publicar aquestes bases al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al tauler
d’edictes electrònic (www.seu-e.cat/web/igualada) a efectes de publicitat, i
comunicar-les a tots
els centres educatius de la ciutat, per al seu
coneixement.”
INTERVENCIONS
És presa la paraula per la Sra. Illa per dir que, bé, per a les famílies que ens
estan escoltant, ara proposem l’aprovació dels ajuts de material infantil, del
primer cicle infantil, de P3, P4 i P5, de tots els centres escolars, dels llibres de
primària que serien 75 € i els de secundària que serien fins a 100 €. Bé, la
veritat és que nosaltres creiem que les polítiques del futur passen per a tenir
una societat més sostenible, i per tant, seguim treballant amb les direccions de
tots els centres educatius perquè s’adhereixin al programa de reutilització de
llibres que ja fa uns quants anys que potenciem des del municipi. De fet,
treballem amb l’Agenda 2030, de Desenvolupament Sostenible de les Nacions
Unides, que ja treballa amb aquests objectius de sostenibilitat, i, per tant,
evidentment que parla de que els límits, els recursos naturals són limitats, però
tot i això, evidentment no podem penalitzar les famílies que, malauradament no
van a una escola que sí que reutilitza llibres, i per tant, de moment, seguim amb
aquest tipus de programes.
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És presa la paraula pel Sr. Castañé per,simplement explicar el sentit del vot de
l’Assemblea de Decidim Igualada que serà positiu, tot i que de tota manera
torna a ser un sí crític. Sense desestimar aquesta solució, que considerem
parcial, com en el punt anterior, ens remetem a la nostra intervenció, de fet, en
el punt anterior, i ens centrarem en aquest en els aspectes concrets. En un
resum molt resumit, considerem que és un nyap, ja ho vam dir l’any passat i
tornem a repetir-ho aquest. Si barregen reutilització i ajuts individuals fent que,
any rere any, tornin a quedar fora les famílies menys afavorides, s’ajuda a
tothom amb molt poca quantitat i a qui caldria ajudar a més quantitat, per
família, aquestes famílies no els hi arriba per a cobrir unes despeses que, en
molts casos, són inassequibles. Donar suport al programa de reutilització des
d’un Ajuntament és una proposta molt ambiciosa, però, malauradament, les
escoles que hi participen ho estan fent a costa d’impossibilitar que les famílies
rebin un ajut individual que també necessiten per a l’adquisició dels llibres de
text. Per tant, proposaríem que, en les subvencions, en un ànim constructiu,
que aquestes subvencions a les escoles es contemplés el programa de
reutilització per a aquelles AMPES que en facin una aposta i que aquestes
bases fossin per a ajuts a totes les famílies amb infants entre 3 i 16 anys.

És presa la paraula per la Sra. Illa per tal de respondre i dir que, bé, Sr.
Castañé, de fet, aquestes són les ajudes del Departament d’Ensenyament,
però sí que existeixen unes ajudes de Serveis Socials, que són beques en
llibres, i que totes les famílies d’Igualada poden accedir, estigui o no la seva
escola adherida al programa de reutilització, per tant, nosaltres seríem com el
segon punt, és a dir, nosaltres treballem, ja, amb unes famílies que potser no
estan ateses per Serveis Socials, i donem oportunitat, també, en el tema de la
reutilització.

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 de 21 Regidors
del total de 21 Regidors que de dret i fet composen la Corporació S’APROVA la
proposta en tots els seus termes.

7. ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT
7.1 ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL DE L’ANY 2018
Per ordre de la Presidència es dóna lectura per la Sra. Secretària acctal., de la
part dispositiva del dictamen següent:
“Vista l’activitat que porten a terme diverses entitats a Igualada dins de l’àmbit
de l’acció social, la cultura, l’esport, l’ensenyament, la joventut, la dinamització
econòmica, el medi ambient, la igualtat de gènere, la salut, el comerç, la
cooperació i d’altres d’aquesta naturalesa;
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Vist que l’Ajuntament d’Igualada, conscient del valor de l’activitat de la societat
civil, creu d’interès promoure les activitats i projectes d’aquestes entitats com a
manifestació del seu suport a la vida associativa de la ciutat i a tota la labor que
desenvolupen;
Vist que per promoure les activitats de les entitats sense ànim de lucre
d’Igualada o que operen a la ciutat, el Ple de l’Ajuntament va aprovar unes
Bases reguladores de les subvencions a projectes i activitats d’interès social
dutes a terme per entitats sense ànim de lucre i que es va obrir convocatòria
de sol·licituds de subvencions entre el dia 12 de març i 6 d’abril d’enguany;
Vist que l’Ajuntament d'Igualada ha rebut un nombre considerable de
sol·licituds que els diversos departaments municipals han estat gestionant;
Atès que els diversos departaments han elaborat informe sobre l’acompliment
de les sol·licituds de les bases específiques reguladores, i s’indica el
compliment dels criteris d’atorgament de les sol·licituds rebudes;
Atès l’informe de 17 de maig de 2018, de la Comissió establerta en la base
novena de les específiques que regulen aquestes subvencions, que en la seva
part expositiva, literalment diu:
“L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d'Igualada preveu que
les subvencions d’una mateixa convocatòria es resolguin conjuntament. Les
Bases específiques i convocatòria de les subvencions de l’Ajuntament
d’Igualada a projectes i activitats d’interès social dutes a terme per entitats
sense ànim de lucre, assenyala, en la base desena que es resoldran pel Ple
municipal en un termini màxim de tres mesos, excepte quan hi hagi causes que
ho justifiquin.
Per aquest motiu, cal informar que les subvencions sol·licitades que no es
resoldran en el mateix acord, són les subvencions del Departament d’Esports
corresponents a la participació en jocs escolars. Les sol·licituds rebudes per
aquest concepte són els següents: AMPA Institut Pere Vives i Vich, AMPA
Escola Ramon Castelltort, AMPA Escola Dolors Martí i Badia, AMPA Escola
Ateneu d’Igualadí, AMPA Escola Garcia Fossas, AMPA Escola Emili Vallès,
AMPA Escola Pia Igualada, AMPA Col·legi Jesús Maria, AMPA Escola Anoia,
AMPA Maristes i AMPA Escolàpies Igualada. Les subvencions per la
participació en els jocs escolars s’atorguen seguint uns paràmetres de
participació que no es poden saber fins que han acabat els jocs escolars, per
tant, fins acabat el curs.
D’altra banda, els diversos departaments gestors, han informat de la
conveniència de denegar la sol·licituds i pels motius següents:
El Departament de Joventut, informa de la conveniència de denegar les dues
sol·licituds presentades pel Grup de Lleure La Clau perquè els projectes que
presenta són adreçats a la població en general i no específicament per a
col·lectius d’infants o joves.; i també la sol·licitud feta per l’entitat Igualada
Rock City, ja que per a l’activitat que demana subvenció està previst que es
contracti per un altre departament municipal (Departament de Promoció
Cultural) dins dels actes de la Festa Major 2018.
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El Departament de Serveis Socials proposa la denegació de la sol·licitud
presentada per la Fundació Tutelar de l’Anoia per haver-se presentat fora de
termini.
El Departament de Promoció Cultural proposa la denegació de la sol·licitud
presentada per la Coral Juvenil Xalest per haver-se presentat fora de termini.
El Departament d’Ensenyament proposa denegar la subvenció per Formació de
mestres a l’Escola Emili Vallès i de Robòtica a l’Ampa de l’escola Mare del Diví
Pastor, en ambdós casos per no ajustar-se a una línia de subvenció. També
refereix haver rebut comunicació de renúncia de dos projectes de l’Ampa de
l’Escola Gabriel Castellà: Camí Segur i Biblioteca.
La resta d’expedients compten amb la documentació establerta en les Bases i,
en la mesura que s’ha pogut comprovar i informen els departaments gestors,
s’ajusten als criteris aprovats en el seu dia”
Atès que per la quantia que es demana o que correspon, algunes de les
subvencions tenen caràcter directe, quan no sobrepassa els 3.000 euros, com
determina l’article 11 d) de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament d'Igualada, i en d’altres el procediment per atorgar les
subvencions és el concurs;
Atès que l’interventor informa de l’existència de crèdit pressupostari suficient
per adoptar aquest acord, com consta en l’expedient amb càrrec a la partida
que s’hi indica;
Atesa la proposta de la comissió que estableix la base novena i ateses les
Bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d'Igualada a projectes i
activitats d’interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre
aprovades pel Ple Municipal en data 19 de desembre de 2017, acord que ha
estat publicat en el BOPB de 11 de gener de 2018, exposades al tauler
d’edictes de l’Ajuntament i al tauler d’edictes electrònica de en data 4 de gener
de 2018, i la seva referència al DOGC de 29 de gener de 2018;
Atesa la convocatòria duta a terme per decret de la regidora delegada d’Acció
Social i Igualtat, de data 22 de febrer de 2018 i publicada al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament i al Tauler d’Edictes electrònic en dates 27 de febrer de 2018 fins
al 7 d’abril i 27 de febrer de 2018 respectivament, juntament amb les bases i al
Butlletí Oficial de la Província -per mitjà de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (identificador 334272)- de data 5 de març de 2018;
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu
reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals;
Atesa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d'Igualada;
Atès que la competència, segons s’estableix en la base desena de les Bases
Específiques, correspon al Ple,

Foment i
pràctica del
patinatge
artístic 750 €

Suport al club

Finalitat
Línia
1
Línia
2

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

Activitats i
projectes
d’agermanements
3.200 €

3.200,00

ASSOCIACIO
PELS
AGERMANAMENT
S D'IGUALADA
Import
de la
subvenció

Foment i pràctica del
futbol 7.500 €

Foment i
pràctica dels
escacs 530 €

Pràctica de
la petanca
300 €

750,00

8.500,00

6
Foment i pràctica
d’activitats
esportives a la
natura 1.200 €

300,00

5

CLUB FUTBOL
IGUALADA

2
ATENEU
IGUALADI
DE LA
CLASSE
OBRERA

1

530,00

CLUB
EXCURSIONIST
A UECANOIA

4
ASOCIACIO
N PETANCA
FATIMA
2013

Entitat
Beneficiària

1.200,00

3

PATINATGE
ARTISTIC
IGUALADA
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer.- Atorgar les subvencions per un import total de 454.799,45 euros, a les
entitats que es relacionen a continuació, per l’import i la finalitat que es
determina per a cadascuna:

Línia
3
Línia
4
Línia
5
Línia
6

10
CLUB CAN BUSQUE

475,00

Suport al club

Foment i pràctica del
tennis i pàdel 475 €

11

AL-PI-NISME
CLUB
ESPORTIU

240,00

Suport al club

Pràctica de
l’alpinisme
240 €

9
Suport al club

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

Foment i pràctica
de la natació i del
waterpolo 3.330 €

1.750,00

Suport al club

3.330,00

8
CLUB ESPORTIU ROGER
ROCA RUNNING

Suport esdeveniment
Gimnaestrada 500 €

Foment i pràctica de la
gimnàstica rítmica i estètica
1.300 €

Suport al club

1.800,00

CLUB GIMNASTIC AULA

7

CLUB NATACIO
IGUALADA
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Suport al club

Foment i pràctica de
l’atletisme i triatló 7.850 €

Suport al club

Foment i
pràctica de
l’hoquei 3.500 €

17

7.850,00

16

3.500,00

15

Suport al club

Foment i pràctica
dels escacs 600 €

Foment i pràctica
d’esports de motor
3.300 €

600,00

Suport al club

3.300,00

CLUB ESCACS
IGUALADA

14

MOTO CLUB
IGUALADA

Foment i
pràctica del
voleibol 2.000 €

Suport al club

2.000,00

IGUALADA
VOLEI CLUB

13

CLUB ATLÈTIC
IGUALADA

Foment i pràctica de gimnàstica
artística i natació sincronitzada 900 €

Suport al club

900,00

ANOIA CLUB GIMNASTIC

12

IGUALADA
FEMENÍ
HOQUEI CLUB
PATINS
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Foment i
pràctica de
l’esquaix 600 €

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

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

Foment i pràctica del
futbol 500 €

Suport al club

Suport al club

Promoció de
l’slot

600,00

Suport al club

24

23.750,00

23

280,00

22

1.500,00

21

CLUB
ESPORTIU
FEM ESQUAIX

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

Pràctica del
frontennis 800€

Suport al club

8.800,00

CLUB
FRONTENNIS
IGUALADA

20

IGUALADA HOQUEI
CLUB

Foment i pràctica
de l’handbol
3.900 €

Suport al club

3.900,00

CLUB HANDBOL
IGUALADA

19

TIM
COMARCA
SLOT

Foment i pràctica
de les bitlles
catalanes 325 €

Suport al club

325,00

CLUB BITLLES
IGUALADA

18

UNIÓ DEPORTIVA
MONTSERRAT
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Foment i pràctica del
futbol 680 €

Foment i pràctica
del bàsquet
11.850 €

Suport esdeveniment
12 hores F7 525 €

Suport al club

31

Suport al club

30

1.205,00

29

11.850,00

Pràctica de la
petanca 300 €

Suport al club

300,00

28

Foment i pràctica
del culturisme
500 €

Suport al club

500,00

CLUB FISICCULTURISME
LES PESES
IGUALADA

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

Foment i pràctica del
futbol 1.765 €

Suport al club

10.765,00

FUTBOL CLUB
FÀTIMA

27

CLUB
PETANCA
FATIMA
D'IGUALADA

Suport esdeveniment
Torneig Rugby Platja
500 €

Foment i pràctica del
rugby 1.100 €

Suport al club

1.600,00

ANOIA RUGBY CLUB

26

SEF ATENEU
IGUALADI

Pràctica de la
pesca 450 €

Suport al club

450,00

SOC.
PESCADORS
ESPORTIUS
D´IGUALADA

25

CLUB BASQUET
IGUALADA
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Campame
nts estiu i
activitats
de lleure

39

Integració,
cursos i
activitats per a
nouvinguts

38

2.400,00

37

600,00

Joves a
debat

600,00

36

Activitats
de lleure

2.400,00

Activitat pròpia
de l'entitat

550,00

ASSOCIACIO
N CLUB
ISARD

35

ESPLAI
AURIA

Formació en el
lleure

1.200,00

FUNDACIÓ
SOCIOCULTURAL
ATLAS

34

JOVE
CAMBRA
IGUALADA

Activitats
pròpies de
l'agrupament

2.400,00

A.J
CARESMAR

33

A.E.
TORXA

Suport esdeveniment
La Gran Follada 500 €

Suport al club

500,00

C. E. INDI'S FOLLS
D'IGUALADA

32

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
AL FARABI
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CASAL
D’AVIS DE
FÀTIMA

47

HOSPITALITA
T M. D.
LOURDES

1.350,00

Pelegrinatge a
Lourdes

48

12.000,00

Èxit escolar i
temps de
lleure

45

Programa
d'activitats

Projecte
Mediació 1+

44

2.000,00

Play Back

600,00

43

Fent realitat la
inclusió

2.000,00

APA RAMON
CASTELLTORT
DE IGUALADA

Teràpia
ocupacional

3.000,00

HERMANITAS
ANCIANOS
DESAMPARAD
OS

42

ASSOCIACIÓ
GENT GRAN
IGUALADA

Colònies

1.350,00

FRATER

41

FUNDACIO
PRIVADA
AURIA

Servei d'atenció a la
gent gran

600,00

ASSOCIACIO
PSICOLOGIAYTU

40

1.000,00

46

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA
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53

4.500,00

Projecte: "Visc
al matí."

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

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

55

600,00

54

1.300,00

52

Servei
d'acollida,
mediació i
traducció

6.600,00

CARITAS

Oficina del
voluntariat

3.000,00

FUNDACIÓ
SOCIOCULTURAL
ATLAS

51

AFADA

Cursos
d'idiomes i
activitats per a
nouvinguts

600,00

ASSOCIACIÓ
INTERCULTUR
AL NOUR

50

ASSOCIACIO
REHABILITAC
IO MALALT
PSIQUIC
ANOIA

Mengem
plegats

3.500,00

ESCOLA PIA
D'IGUALADA

49

ASOCIACION
ESPAÑOLA
CONTRA EL
CANCER
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Projecte: "La salut
de les dones:
diversitats i
realitats."

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

61

2.000,00

60

800,00

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

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

1.100,00

59

400,00

ASOCIACION DE LAS
MUCOPOLISACARIDOS
IS Y SINDROMES
RELACIONADOS

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

500,00

ASOC DE
HEMOGLOBINURIA
PROXISTICA
NOCTURNA - HPN

57

DONES AMB
EMPENTA

58

SOCIETAT DE
MALALTS I PARES
DE MALALTS
CELIACS DE
CATALUNYA

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

500,00

ALCER DE
BARCELONA

56

ASSCIACIO CATALANA
D'AFECTATS DE
FIBROMIALGIA- ACAF
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Projecte: "Acabament
de 3 aules en centre
infantil a El Alto - La
Paz (Bolívia)."

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

67

5.200,00

66

1.300,00

1.500,00

Projecte: "Espai de
trobada per a
dones."

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

65

9.000,00

ACAPS ANOIA

64

DONES DE LES
TARDES DELS
DIMECRES
D'IGUALADA

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

400,00

ASSOCIACIÓ
PARKINSON SOM
TOTS

63

AMICS DE FUNDASEBOLÍVIA

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

600,00

ASSOCIACIO
CATALANA PER AL
PARKINSON
DEBARCELONA

62

ASSOCIACIÓ
ESCLERÒSI
MÚLTIPLE
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1.500,00

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

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

71

6.000,00

70

ASSOCIACIÓ APROP

69

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

6.500,00

ASSOCIACIÓ
AGERMANAMENT
IGUALADA-NUEVA
ESPERANZA

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

7.500,00

AMICS DE MANITOS

68

ASSOCIACIÓ
AGERMANAMENT
IGUALADA-NUEVA
ESPERANZA
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Projecte: Joc
"The Real
Pursuit".

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

76

1.000,00

75

6.500,00

74

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

4.250,00

CC ONG. AJUDA AL
DESENVOLUPAMENT

Projecte: "Roda el món".

3.500,00

FUNDACIÓ
SOCIOCULTURAL ATLAS

73

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

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

4.750,00

FUNDACIÓ
SOCIOCULTURAL ATLAS

72

FUNDACIO PRIVADA
EDUCACIO SOLIDARIA ESCOLA PIA
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5.300,00

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

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

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

81

8.250,00

80

FUNDACION VICENTE FERRER

79

Projecte d'intervenció
en malalties cròniques
en adults.

6.000,00

FUND KALILU
JAMMEH EDUC ALS
ORFES I AGRI
GAMBIA

78

FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT

Projecte anem a
l'escola, t'apuntes?

750,00

FUNDACIO PRIVADA
EDUCACIO
SOLIDARIA - ESCOLA
PIA

77

MANOS UNIDASCOMITECATOLICO
DE LA CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE
EN EL MUNDO
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4.000,00

JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ
SOBRE AUTOOCUPACIÓ,
COOPERATIVISME I MERCAT DE
TREBALL

UNIO DE PAGESOS
DE CATALUNYA

1.250,00

DINAMITZACIO DEL
SECTOR AGRARI I
COMARCA DE
L'ANOIA

87

6.000,00

DINAMITZACIO ASSOCIACIO
D'EMPRESES DEL POLIGON
INDUSTRIAL LES COMES

85

TALENT,
CAPITAL
ANOIA

PREPARA'T
2018

7.000,00

UNIO
EMPRESARIA
L DE L'ANOIA

84

7.500,00

83

UNIO
EMPRESARI
AL DE
L'ANOIA

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

5.300,00

FUNDACIO JOSEP
COMAPOSADA

82

UNIO GENERAL DE
TREBALLADORS DE CATALUNYA

86

ASSOCIACIO D'EMPRESES
POLIGON INDUSTRIAL LES
COMES
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Aniversari: 135€

Xerrades: 200€
Campus
Tecnològic: 500€

Revista: 315€

Acollida: 450€

Biblioteca:
1.400€

Xerrades: 180€

Camí Segur:
1.000€

Revista: 300€

Xerrades:
180€

Innovació i
Inclusió : 500€

Revista: 315€

Activitats de
l’Ampa

Teatre: 200€

Activitats de
l’Ampa
IGUALADA
MODA

FORMACIO, PROMOCIO
DEL GRAU TIC, IGUALTAT
DE GENERE

ESTUDI PER A
ESPAI
D'ALLOTJAMENT
EMPRESES TIC

ASSOCIACIÓ TIC ANOIA

11.500,00

AGRUPACI
O TÈXTIL
FAGEPI

13.500,00

ASSOCIACIÓ TIC
ANOIA

91

6.000,00

90

1.350,00

Activitats de
l’Ampa

94

3.845,00

93

480,00

92

AMPA PERE
VIVES VICH

89

AMPA
MARISTES

REVISTA INFORMATIVA
"AGREMIA'T",
NEWSLETTER WEB
CORPORATIVA

500,00

GREMI
D'INSTAL·LADORS DE
L'ANOIA

88

AMPA JESUS
MARIA
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AMPA ESCOLA
PIA

3.545,00

Activitats de
l’Ampa

102

150,00

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

98

99

100

Teatre: 200€

Innovació i
inclusió: 500€

Teatre: 200€

Xerrades:
180€

Camí Segur:
1.000€
Teatre: 200€

Revista: 315€

Innovació i
Inclusió: 500€

Xerrades: 180€

Bibliteca: 1.400€

Acollida: 450€

Activitats de
l’Ampa

Acollida: 450€

Revista: 150€

Activitats de
l’Ampa

3.730,00

AMPA GARCIA
FOSSAS

Pati Inclusiu:
500€

Xerrades: 180€

Activitats de
l’Ampa

1.480,00

AMPA
GABRIEL
CASTELLÀ

Xerrades: 180€

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Per a la difusió i
foment de la
dansa catalana

180,00

AMPA
ESCOLÀPIES

Mediateca:
1.350€

450,00

350,00

650,00

COFRADIA
JESUS DE
NAZARENO

97

BITRAC DANSA

96

ASSOCIACIÓ
VEÏNS BARRI
DEL SANT
CRIST

95

Camí Segur:
1.000€

101

ASSOCIACIO
CULTURAL
VIRGEN DEL
ROCIO DE FATIMA
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Per al manteniment
i conservació del
Museu del Traginer

110

Accions de
dinamització al
mercat
municipal

109

2.000,00

108

2.950,00

Activitats,
projectes i
funcionament
de l’entitat 2018

17.250,00

107

Per a les
activitats de la
colla

675,00

ASSOCIACIO
DIABLES
D'IGUALADA

106

FUNDACIÓ DEL
TRAGINER

Innovació i
Inclusió: 500€

Biblioteca:
1.400€

Teatre: 200€

Camí Segur:
1.000€

Revista: 315€

Xerrades:
180€

Activitats de
l’Ampa

3.595,00

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

Suport a l’entitat

2.000,00

SCHOLA
CANTORUM
D'IGUALADA

105

AMPA
ESCOLA
PUBLICA
EMILI
VALLES

Per a les activitats
pròpies de l'entitat

500,00

FEDERACIO DEL
SEGUICI
TRADICIONAL
HISTORIC
D'IGUALADA FESTHI -

104

UNIO DE
BOTIGUERS I
COMERCIANT
S D'IGUALADA

Per a les activitats
de recerca i
divulgació cultural

3.000,00

CENTRE
D'ESTUDIS
COMARCALS
D'IGUALADA

103

ASSOCIACIÓ
DE
BOTIGUERS
DEL MERCAT
DE LA
MASUCA
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Per a la
celebració de les
Festes de St.
Faust i Cap d'any

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

118

400,00

117

1.000,00

116

Activitats,
projectes i
funcionament de
l’entitat 2018
Per a la
celebració de
concerts

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Per a les
activitats
pròpies de la
coral

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

ASSOCIACIO
CULTURAL
COR DE
NOIES
EXAUDIO

500,00

JOVE
ORQUESTRA
SIMFONICA
DE L'ANOIA

11.000,00

COM
FESTES DEL
BARRI FONTVELLA
IGUALADA

115

350,00

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

114

1.500,00

113

500,00

ASSOCIACIÓ
DISSENY
MARKED

112

ASSOCIACIO
JUVENIL LA
COLL@NADA

Xerrades: 180€

Teatre: 200€

Suport Acollida:
250€

Revista: 315€

Camí Segur:
1000€

Activitats de
l’Ampa

1.945,00

AMPA DOLORS
MARTÍ

111

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
DESSOTA
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Per a les activitats de
la colla petita: 325,00

Suport a
l’entitat

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

450,00

500,00

Per a les
activitats
de la coral

6.900,00
Per a la
portada de la
Flama del
Canigó a
Igualada
Per a la
continuació del
projecte "Sota la
Pell del Rec"

Per a les
activitats de
l'entitat

300,00

CERCA, GRUP
DE RECERCA
EN CIÈNCIES
SOCIALS

3.000,00

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
GALAXIA

121

3.000,00

CORAL
INFANTIL
GATZARA

120

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

Suport a l’entitat

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

127

1.000,00

126

500,00

125

GRUP MAL LLAMP

124

ASSOCIACIÓ
FLAMA DEL
CANIGO

123

AMPA
ATENEU
IGUALADÍ

122

ASSOCIACIO
REVISTA
D'IGUALADA

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

350,00

AA VV
BARRI DE
LES
FLORS

119

FUNDACIO
PRIVADA ABADIA
DE MONTSERRAT
2025
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Per a la celebració de
l'aniversari i actuacions
benèfiques

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

133

500,00

132

350,00

131

Per al manteniment i
recerca de la dansa
catalana

650,00

Per al manteniment
de l'edifici: 2.000,00

Per a la Programació
Estable: 6.000,00

Suport a l’entitat

8.000,00

UNICOOP
CULTURAL, SCCL TEATRE DE
L'AURORA -

130

AGRUPACIÓ
FOLKLÒRICA
IGUALADINA

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

300,00

ASSOCIACIÓ COLLA
GEGANTERA EL
BISBALET

129

ASSOCIACIO
MUSICAL RONDALLA
NOVAUNIO

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

Suport a l’entitat

2.000,00

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

128

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
LES COMES
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Per al projecte
Disseny
Igualada 2018

140

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

139

1.000,00

138

150,00

Per a la
promoció
d'activitats
musicals

200,00

137

Per a la difusió i el
coneixement de la
música tradicional

200,00

AULA DE MÚSICA
TRADICIONAL DE
L'ANOIA

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

Per a la realització dels
Pastorets: 700,00

Suport a l’entitat

1.200,00

ESBART IGUALADÍ

136

A.PORTAL
D’ACCIONS
CULTURALS

Foment de
l’activitat de
l’entitat

2.500,00

AGRUPACIÓ
FOTOGRÀFICA
D’IGUALADA

135

ASSOCIACIÓ
DISSENY
IGUALADA

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

150,00

BALL DE SANT
MIQUEL I ELS
DIABLES,
D'IGUALADA

134

ASSOCIACIÓ
DE PUNTAIRES
DE L'ANOIA
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150,00

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

10.000,00

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

300,00

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

200,00

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Per a les
activitats de la
coral

146

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

Per a la realització
del Estival de Jazz
2018

1.500,00

144

350,00

ASSOCIACIÓ
TOCATS DE JAZZ

148

800,00

145

ATENEU IGUALADI DE
LA CLASSE OBRERA

BALL DE
CERCOLETES
D'IGUALADA

143

AA VV I
COMERCI
ANTS
BARRI
SANT
AGUSTÍ

147

CORAL MIXTA
D'IGUALADA

142

UNION
CULTURA
L
EXTREME
ÑA

Per al lloguer del
local: 5.500,00

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

Suport a l’entitat

6.400,00

MOIXIGANGUERS
D'IGUALADA

141

CAPELLA DE
MUSICA DE LA
TOSSA DE
MONTBUI
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155

CORAL
"ELS
VERDUMS
"

500,00

Per a les
activitats
de la Coral

156

ASSOCIACIÓ
COR
D'HOMES
D'IGUALADA

300,00

Per a les
activitats de la
coral

153

154

Per a les activitats
pròpies de l'entitat

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

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

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

650,00

350,00

152

Per a les activitats
pròpies de l'entitat

200,00

200,00

Per a la
producció d'un
musical

Per a les activitats
per fomentar i
difondre la llengua
catalana

Per a la creació
del Ball de
Gitanes
d'Igualada

ASSOCIACIO
L'OLLA
EXPRESSA

400,00

APLEC - ASS.
PROMOTORA
DE LA LLENGUA
CATALANA

200,00

BALL DE
GITANES
D'IGUALADA

151

ASSOCIACIO
BALL DE
PASTORETS
D'IGUALADA

150

PETITS DIABLES
D'IGUALADA

149

AA VV DELS
CARRERS STA.
CATARINA,
CARME I
TRAVESSÏES
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2a Jornada
Gastronòmica de les
Plantes Oblidades
i activitats de l’entitat

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

164

4.500,00

163

450,00

162

Projecte
alumini zero

1.654,45

Foment d’hàbits
de consum
sostenibles:
l’hort

325,00

AMPA ESCOLA
EMILI VALLES

161

ESCOLA PIA
D'IGUALADA

160

COL·LECTIU
EIXARCOLANT

Revista:
315€
Innovació i
Inclusió:
500€

Xerrades: 180€

Biblioteca: 1400€

Projecte Espais
Interiors: 500€

Teatre 200€

Revista: 300€

Camí Segur:
1000€

Per a les
activitats
pròpies de
l'entitat

815,00

Per a les
activitats pròpies
de l'entitat

3.580,00

159

AMPA
MARE
DEL DIVÍ
PASTOR

Per a les
activitats
de la coral

800,00

CORAL
DE SANTA
MARIA
D'IGUALA
DA

158

AMPA RAMON
CASTELLTORT
DE IGUALADA

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

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

Per a les activitats
pròpies de l'entitat

850,00

TRABUCAIRES
D'IGUALADA

157

ASSOCIACIO
MICOLOGICA DE
L'ANOIA I
MONTSERRAT
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Suport
activitats
pròpies de
l’entitat
Suport activitats
pròpies de
l’entitat
Suport activitats
pròpies de
l’entitat
Suport activitats
pròpies de
l’entitat

Suport
activitats
pròpies de
l’entitat

1.400,00
150,00

169

350,00

4.000,00

ASSOCIACIÓ
CULTURA
MONTSERR@TINES

500,00

168

ASSOCIACIÓ
VEINS BARRI
MONTSERRAT

167

AGRUPACIÓ
SARDANISTA
D’IGUALADA

166

CORAL
MIG TO

165

CINE
CLUB
ATENEU
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Segon.- Condicionar l’atorgament de les subvencions d’import superior a
10.000,00 € a la comunicació per part de les entitats beneficiàries de la
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració
a l’efecte de fer-les públiques en compliment de la base 5a. paràgraf c.
Tercer.- Denegar les subvencions sol·licitades per les entitats següents, pels
motius que consten en la part expositiva d’aquest acord:
Grup de Lleure La Clau, Igualada Rock City, Fundació Tutelar de l’Anoia, Coral
Juvenil Xalest, un projecte de l’AMPA Mare del Diví Pastor i un projecte de
l’AMPA de l’Emili Vallès.
Quart.- Acceptar la renúncia presentada per l’AMPA del Gabriel Castellà, de
per les línies de subvenció de “Camí Segur” i “Biblioteca”.
Cinquè.- Posposar la resolució dels expedients assenyalats en la part
expositiva d’aquest acord, pels motius indicats.
Sisè.- Publicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la present
resolució de concessió d’aquestes subvencions en els termes previstos en
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.
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Setè.- Publicar en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Igualada
l’atorgament i la resta de dades en relació amb aquesta subvenció que preveu
la normativa.”
INTERVENCIONS
El Sr. Castells diu, abans d’iniciar el debat, que el Sr. Castañé, atesa la seva
situació d’un possible conflicte d’interessos en aquest punt s’abstindrà de
debatre i, si vostès m’ho permeten, farem una votació separada, atès que ell és
membre de TIC ANOIA i avui es dóna una subvenció a TIC ANOIA,
segregarem el vot, i per tant, votarem totes les subvencions d’una tocada i
votarem la de TIC ANOIA per separat i en aquesta votació ell no podrà
participar de la votació, si els hi sembla bé, i per tant, també s’ha d’abstenir del
debat.
És presa la paraula la Sra. Riera per dir que, bé, des d’aquest Govern, som
molt conscients del valor dels projectes i activitats d’interès social dutes a terme
per les entitats sense ànim de lucre d’Igualada. Per tant, creiem d’interès
promoure aquestes activitats i projectes com a manifestació del suport a la vida
associativa de la ciutat i a tota la labor que desenvolupen. És per això que el
Ple de l’Ajuntament, en data 19 de desembre de 2017, ja va aprovar les bases
reguladores de les subvencions i es va obrir la convocatòria d’enguany que va
estar oberta entre el 12 de març fins el 6 d’abril d’aquest any. Recordo que
s’aproven unes úniques bases, i que es fa una sola convocatòria per a
aquestes subvencions, que són gestionades pels diversos departaments
municipals dependents de les matèries a subvencionar, i que, és per aquest
motiu que es marquen, també, els objectes subvencionables per a cada
departament i els requisits que cada departament decideix com a prioritaris a
l’hora de donar-hi suport. Hem rebut un nombre considerable de sol·licituds,
que aquests departaments han estat valorant i han elaborat els pertinents
informes sobre l’acompliment de sol·licituds de les bases específiques
reguladores i el compliment dels criteris d’atorgament de les sol·licituds
rebudes. En total, aquest 2018, s’atorguen més de 450.000 € de subvenció, a
entitats sense ànim de lucre, dins d’àmbit de l’acció social, la cultura, l’esport,
ensenyament, joventut, Dinamització Econòmica, medi ambient, igualtat de
gènere, salut, comerç, cooperació i alguna altra d’altra naturalesa. M’agradaria
destacar, per exemple, els 38.000 € d’Acció Social a 15 entitats, 2 de les quals
són noves, 77.000 € de Cultura a 61 entitats, més de 23.000 € a les AMPES,
excepte la part d’esports escolars que després comentaré, o 103.000 € a
entitats esportives, en total subvencionem 169 projectes de diferents entitats
per a poder tirar endavant. Destacar, també, que les subvencions que es
presenten de les entitats de cooperació han estat avalades pel Fons Català de
Cooperació. Els motius de denegació de la subvenció, són, com ja s’ha dit, en
alguns casos perquè s’han presentat fora de termini, en alguns altres perquè no
s’ajustava a les bases, algunes entitats que altres anys rebien subvencions
aquest any han renunciat a presentar-s’hi, i altres rebien, ja, subvencions per
part d’altres Departaments pel mateix motiu i per tant, quedaven excloses. Sí
que cal informar que hi ha unes subvencions, com ja he dit, que sol·liciten, en
aquesta mateixa convocatòria, i que no es resoldran en aquest mateix acord,
que són les subvencions del Departament d’Esports corresponents a la
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participació dels Jocs Escolars. Aquestes sol·licituds, que són les que han fet
les AMPES del Pere Vives, Ramon Castelltort, Dolors Martí, Escola Ateneu
Igualadí, García Fossas, Emili Vallès, Escola Pia, col·legi Jesús Maria, Escola
Anoia, AMPA Maristes i Escolàpies es resolen a partir de la participació que
tenen en els Jocs Escolars, i, per tant, es fa un cop acabat el curs.

És presa la paraula pel Sr. Conill per dir que, sobre aquest atorgament de
subvencions a entitats sense ànim de lucre, una mica, preparant, mirant
l’expedient i repassant una mica el tema, hem tingut com la sensació que
podríem, quasi, posar-hi el play del debat de l’any passat en el sentit de,
m’imagino, que els altres Grups de l’oposició aniran, i el què es deia l’any
passat, i el què ara jo diré, crec que és molt similar, en el sentit, bàsicament, de
dues idees, la primera, és que, òbviament, votarem a favor, però no podem
deixar de fer una mica de puntualització que és com un batibull de subvencions
on els criteris costa molt de tenir-los clars de manera global i tenim, com la
percepció, de que tot ve d’un arrossegament d’unes subvencions històriques
que sempre s’han anat donant i que així com, jo he tirar enrere per pensar,
“hòstia!, que no diguis una bestiesa”, però com a mínim, 10 anys endarrere ja
fèiem el mateix i hi havia entitats que rebien la subvenció, la mateixa, i
llavors,tenim la sensació que no es tracta tant de quins projectes es presenten,
com evolucionen i com els hem de dotar, sinó que, senzillament, la dotació és
la que és per un “criteri” històric, entenem, i arribem a la conclusió que hem de
continuar fent el mateix. Òbviament hi ha coses noves, com el TIC, com el què
vostè ha explicat, però el conjunt global, diguéssim, tenim aquesta sensació, i
aquesta mateixa sensació, sobretot la va expressar, en el Ple de l’any passat el
Sr. Mateu de la Cup, hi va haver una mica de debat, per qui era tot passat, i fins
i tot es va arribar a reconèixer, des de Govern de dir que potser sí que hauríem
de profunditzar en els criteris i que la cosa evolucioni una mica en aquest sentit,
no!, de dir que aquella entitat que no havia presentat mai un projecte i que,
realment en presenta un de nou, que tingui possibilitats més enllà i que, potser
això, perquè la dotació és la que és, per tant, coses històriques que anem
arrossegant es perden i potser desapareixen, intentar fer un pas més, en
aquest sentit. I el segon punt, que també l’any passat, i aquest any, al menys
des del nostre Grup reivindiquem, és que el global de dotacions sembla, per la
quantitat d’associacions i d’activitats que hi ha a la ciutat ens sembla petita i
més quan..., la dotació ens sembla petita en el sentit de que una gran part de la
dotació se l’emporten unes soles entitats, que ja està bé, però hi ha moltes
entitats que es queden amb dotacions molt ínfimes, molt petites, i també tirant
endarrere i perquè, en general, intento que, almenys, no dir bestieses molt
grosses, mirant endarrere, he pensat bé, d’aquest tema, que a més,
“denunciem” que fa molts anys que arrosseguem, què deia el Govern, quan era
oposició, sobre el mateix, diguéssim, i realment, la seva posició era aquesta, és
a dir, al 2010, quan eren oposició, diguéssim, tot això estava infradotat, era
aquest l’argument, i per això s’abstenien, diguéssim, i llavors, ara està
exactament igual, i també creiem que s’hauria de dotar amb més quantitat, i
més quant, els ingressos de l’Ajuntament han augmentat i això és un fet
constatable. Llavors, una mica, la nostra..., hi votarem a favor, òbviament, però
diguéssim, en el col·loqui polític, és un sí crític en el sentit aquest doble, de que
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creiem que s’hauria de fer un intent d’evolució de les pròpies bases, ja no de
les bases que, segur que estan bé, i que hi ha uns criteris i que els tècnics se’ls
miren, i d’això, sinó una evolució en el sentit del perquè de les coses, i, segon,
tenint com hem tingut un augment d’ingressos considerable en els darrers
anys, doncs creiem que això s’hauria de veure reflectit en aquestes
subvencions.

És presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, bé, des de la Cup, volem fer
certes consideracions al respecte, algunes de les quals ja venen reiterades
d’anys enrere, punts, doncs, ja han vingut matisant, de com pensem que es
podria millorar aquest argument de subvencions o especialment quina és
l’estratègia que hi ha al darrere o el tipus de política que es persegueix a l’hora
d’atorgar aquestes subvencions i bé, avançar també, doncs, que bé, també
hem fet un exercici, donat que venim mirant-ho bastant amb lupa, dels darrers
anys endarrere, doncs també hem com un exercici d’agafar els darrers 6 anys,
i, doncs, tenir-ho tot ben endreçadet, també, per veure quines tendències
s’estan seguint amb l’àmbit del què això ens ocupa, que és les subvencions a
aquestes diferents entitats. Ho explicava la Regidora Sra. Riera, bé, no em
reiteraré, nosaltres, les xifres que, més o menys, ella ha dit, doncs, més o
menys ja ens quadren, evidentment, doncs, és evident, no!, el què vull dir és
que sempre que es fa un treball específic, doncs, bé, potser hi ha alguna entitat
que potser, nosaltres, hem posat a un lloc o a un altre, però en tot cas, el què
diré no va tant, doncs, a la “pela”, sinó més en el sentit de quina és la tendència
que nosaltres observem amb tota aquesta política de subvencions a les
entitats, no!. Primer de tot dir que, en el llarg d’aquests 6 anys nosaltres hem
trobat, doncs, que hi ha un total de 233 entitats a les quals se’ls hi ha donat
algun tipus d’ajut, i en aquesta ocasió, a l’any 2018 n’han sigut 158, més o
menys, unes 160, perquè ens fem a la idea. S’ha esmentat, uns 450.000 € de
dotació que venen a ser, bàsicament, els mateixos, pràcticament, que es van
donar al 2013 que eren 440.000, sí que superem els 418 de l’any passat, els
448 del 2016, eh!, però jo estic fent una comparativa a sis anys, no només a un
any perquè també entenem que, d’un any per altre, doncs, no seria just fer una
comparativa donat que, hi ha moltes entitats que potser, l’any passat van
demanar, aquest any no demanen, perquè, és a dir, les tendències, doncs,
creiem que s’ha de ser seriós i s’ha de mirar d’alguna manera. Fixi’s-hi, estem
tocats del bolet, que fins i tot hem analitzat un per un, cadascun dels expedient
que hi ha en aquella caixa que, els que estem aquí sabem que existeix, no, que
cada vegada que hi ha, doncs, aquesta convocatòria, i que es resol, doncs,
tenim a la Sala de Comissions una caixa de cartró plena de diferents, diguemne, carpetetes petites en les quals, nosaltres hàbits de coneixement, anem a
veure quins són els secrets que porten a donar tal o tal altre quantitat a
cadascuna de les entitats, per més que cada any ens enduem, una miqueta, la
mateixa decepció i sortim amb aquell punt de tristesa per no poder acabar
d’escatir, exactament, quin és el criteri quina és la fórmula i quin és el motiu
exacte que porta a donar a cada entitat el què se’ls hi acaba donant. Coneixem
perfectament les bases de cadascun dels departaments, sabem que hi ha uns
criteris, vagament genèrics, en els quals hi poden anar, doncs, des de l’impacte
de l’activitat, que l’Ajuntament ja faci aquesta activitat o no, el nombre

Ple Ordinari 29/05/2018
Pàg-63

d’associats, els anys que fa que existeix, etc., etc., etc., etc., un seguit de
criteris que entenem que no acaben de ser del tot objectius, cosa que, també,
comprenem i fins i tot respectem, no tot pot ser al mil·límetre i no tot pot ser
quantificat, però al cap i a la fi, diguem-ne, quan supervises aquests diferents
expedients, tampoc no trobes, diguem-ne, això, repeteixo, no trobes els motius
exactes que fan que una entitat cobri una cosa i que una altra en cobri una
altra. Deia que hem fet aquesta tasca de revisar expedients, fins i tot hem mirat
una dada que, potser a algú li pot semblar interessant, a nosaltres ens sembla,
també hem mirat que és el què sol·licita cada entitat, i hem fet un sumatori, i
això sí que pensem que és una dada a tenir en compte, en total, diguem,
sumant tot el què demanaven totes les entitats, ens surt uns 817.000 €, per
tant, doncs, aquests 454 que finalment, s’atorguen, signifiquen, de mitjana, uns
55 % de cobertura d’això que les entitats, diguem-ne, sol·liciten, no!. Dit això,
només diré que d’aquestes 158 sol·licituds, finalment, atorgades, de mitjana,
comporten uns 2.800 € de subvenció, i que això és un increment del 3,16 %
respecte al 2013, ja dèiem que, bàsicament, estava tot igual. Feta aquesta
consideració general, nosaltres sí que ens agradaria, ho hem dit, també, dit els
diferents anys endarrere, pensem que bé, que aquí ho ajuntem tot i fem una
gran ensulsiada i diem “dons mira, repartim 450.000 € a les entitats i ens
quedem tant amples i sembla que estem, doncs això, ajudant molt a les
entitats”, i sempre hem manifestat i ho seguim manifestant, creiem que aquí hi
ha una diferent naturalesa d’entitats que requeriria d’una atenció, diguem-ne,
diversificada, que, evidentment es fa en cadascun dels departaments a l’hora
de valorar les diferents propostes, però pensem que bé, que està bé destriar el
gra de la palla. En aquest sentit, 2018, com repartim aquestes subvencions,
doncs un 20 % d’aquests 450.000 € se’n van a Dinamització Econòmica, un 17
% a Cooperació, un 10% a Acció Social, 23 % a Esports, i un 17 % a les
entitats culturals, s’ha dit abans, entitats culturals n’hi ha moltes en aquesta
ciutat i sembla no!, que en aquesta pedrera que donem,estem, doncs això,
l’entitat, sovint la gent pensa en les entitats culturals, doncs bé, només
representen el 17 % d’aquests diners, i després n’hi ha d’altres que no són tant
voluminoses. Entitats culturals que se’n presenten 53 a rebre, diguem-ne,
subvenció i, per tant, doncs, amb aquest 17 % que els donem els queda una
subvenció mitjana de 1.400 €. Perquè ens centrem amb les culturals?, home!,
doncs perquè sí que ens ha sobtat bastant al fer aquesta retrospectiva de 6
anys enrere, i és que de 2013 a 2018 la quantitat atorgada en subvencions a
aquestes entitats culturals ha disminuït un 33 %, bé, ens sembla que, en tot
cas, no sé si el Regidor de Cultura tindrà a bé d’explicar quina és l’estratègia
que estem seguint per a aquesta disminució o quin és el fet que ho motiva,
però en tot cas, doncs, ha disminuït un 33 % en els darrers 6 anys l’aportació
que aquesta Casa fa a les entitats culturals, cosa que a nosaltres, a priori, ens
preocupa, i ens preocupa, encara més, si tenim en compte que, d’aquests
79.000 € que nosaltres recomptem que se’ls dona, en aquest 2018, a les
entitats culturals, doncs, pràcticament, el 50 % se l’enduen les 4 o 5 entitats
més grosses de la ciutat, qualsevol persona es pot imaginar, sí, una d’elles és
l’Ateneu Igualadí, l’altra Unicoop Cultural, diguem-ne, entitat sense ànim de
lucre cooperativa, que gestiona el teatre de l’Aurora, i dues o tres més, doncs
també, de les més, diguem-ne, voluminoses de la ciutat. Però clar, si amb 4 ó
5 ja ens polim aquesta meitat i després veiem el què ha estat disminuint tot
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aquest pressupost destinat a les entitats de cultura, a nosaltres sí, ho diem ara,
ens preocupa, no sé si després tenen a bé, doncs, explicar, per quin motiu s’ha
donat aquesta davallada, però sí que ens sembla, si més no, preocupant. Una
altra davallada important que també ens preocupa, que no sabem si està ja a
nivell, no només pressupostari, sinó també de la salut de les pròpies entitats,
però és la referent a les Associacions de Veïns, no!, les Associacions de Veïns
que, també han patit una davallada del 23 % en aquests 6 anys, és a dir del
2013 a 2018, i que, també, ens preocupa, també, el veure que cada vegada,
també, presenten menys sol·licituds, és a dir, si al 2013 en van ser 9 que van
presentar sol·licitud de subvenció, aquest any ja només n’han sigut 6, 6 entitats
que el què demanen, són, en global uns 7.000 € de subvenció i resulta que,
des de la Casa, només cobrim el 30 % d’aquesta sol·licitud i els hi donem 2.100
€ a repartir entre 6 entitats, ja ho sabeu, allò de 350 € i vinga va!, aneu contents
cap a casa, i feu el què hagueu de fer. Clar, nosaltres, no sé, ens preocupa
bastant, és a dir, n’hi ha poques que demanen, cada vegada menys, demanen
7.000 €, que ja em diràs tu, perquè clar, ara la gent deu pensar, “ostres!, això
són molts calés”, no, perquè després anirem a altres apartats que en cobren
molts més, i resulta que només podem satisfer el 30 % del què demanen, clar,
evidentment, mires els expedients i tampoc no hi ha cap mena de justificació de
perquè això és així, perquè clar, al final, home, em queda bastant clar que,
guaita, 350 per a cadascú, solució salomònica, i aquí, guaita, que ningú
s’enfadi i el qui demani se li dóna això i guaita, va!, ves passant, no!, bé, ens
preocupa, ens preocupa una miqueta, ens preocupa per això, perquè entenem
que 7.000 € que demanen, d’un total de 450.000, home!, també haver-ho de
rebaixar tant, no sabem fins a quin punt estem, també, una mica, faltant al
respecte a aquestes entitats. Bé, per fer les comparatives així, generals, dir
que, també hem quedat molt sorpresos d’un increment que hi ha hagut,
importantíssim, que és en les entitats que se’n pot dir, de Dinamització
Econòmica, o entitats professionals, o diguem-ne com vulguem. Del 2013 al
2018 un increment de 62,8 %, no està malament!, entre això, els convenis,
perquè aquí n’hi ha que ja són, també, recurrents, no!, unes coses van per
conveni, altres per subvencions, en tot cas, nosaltres pensem que aquest tipus
de subvencions, com la que s’ha esmentat anteriorment, una subvenció de
25.000 € a una agrupació, diguem-ne, professional de la comarca que, al final,
entenc que aquests diners es donen esperant uns resultats en l’àmbit de la
Dinamització Econòmica, no ho sé, nosaltres devem ser molt estranys, però
pensem que això, no ho sé, hauria de ser objecte d’un conveni o una mena
d’encàrrec que, si cal, que es pagués, però hem d’avaluar, s’ha de fer un
seguiment d’aquestes polítiques molt diferents que el què s’ha de fer, diguem,
no sé, amb una altra entitat amb la qual se li doni 2.000 €, és a dir, nosaltres ho
hem dit vàries vegades, és a dir, no és el mateix donar, ara no recordo si són
500 o 1.000 € a la Unió d’Instal·ladors perquè facin la revista del gremi, això
està molt bé, i això és, segurament, el què fan moltes entitats, que, donar
25.000 € a una Agrupació professional perquè desenvolupi, no ho sé, quasi un
Pla Estratègic de diguem-ne, tot un sector professional per a la ciutat, no
veiem, exactament, com això casa en aquí, de la mateixa manera que si hi ha
convenis amb determinades entitats, diguem-ne, també, de Dinamització
Econòmica, fora del què són aquestes subvencions, no entenem, ben bé,
perquè cada vegada més, entrem més diners i canalitzem més aportacions a
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través d’aquesta línia de subvencions que, al final entenem que el què
persegueix és això, diguem-ne, vetllar per la vitalitat del teixit associatiu, però
que, en molts casos, són entitats de tal professionalització que, al final, el què
acaben fent és projectes d’una naturalesa absolutament diferent, entenem
nosaltres, de la que hauria de vetllar aquesta convocatòria. No m’allargaré molt
més amb dades, només dir que, per exemple, només un altre àmbit concret sí
que en volem parlar, i és el relatiu a les AMPES, per exemple, sí Sra. Illa, no
s’espanti, que veig s’enretira. Les AMPES, no per a res, i no entrarem aquí a
fer la cosa que si aquesta rep més o rep menys ni entrar en cap guerra de
xifres, però sí que no acabem de veure molt clar la política aquesta, a través de
la qual, diguem-ne, una AMPA rep més o menys en funció de si es belluga i si
demana més coses, és a dir, pensem que és un material especialment
sensible, perquè al final, aquest tipus de subvencions el què fan és acabar
repercutint, també, en la qualitat de diversos serveis que es presten a les
escoles siguin, diguem-ne, públiques o privades. Pensem que barrejar, diguem,
la qualitat d’aquest servei o determinades prestacions a, tenir la sort o no de
tenir una AMPA més o menys espavilada o més o menys bragada en presentar
projectes, al final acaba desembocant en uns resultats que són absolutament
dispars i que no tenen cap mena d’estratègia i pensada al darrera, és a dir, clar,
no diré noms, però en tot cas, hem fet aquest exercici, també, del 13 al 18, que
bé, més o menys s’ha incrementat en general les aportacions, però, clar, també
hem fet un exercici que és una ràtio pel nombre d’alumnes que tenen
matriculats, i clar, és una cosa absolutament, no hi ha per on agafar-ho, llavors,
nosaltres també ens preguntem i si en tenen mai a bé, doncs, en podem parlar,
però creiem que això, home, estaria bé mirar de modificar-ho, pensem que no
pot ser que hi hagi, doncs, no sé un centre que rebi, de l’ordre de 15 € per
alumne que té matriculat, i d’altres que en rebin 2, per exemple, pensem que
home!, ja està bé que la gent presenti projectes, però que tampoc podem
acabar penalitzant, doncs, potser, els alumnes de determinades escoles on les
AMPES no estan rutllant prou bé o el què sigui, pensem que l’estratègia si és la
d’impulsar l’ensenyament, doncs, hauria de ser una altra i no deixar-ho tot, tant,
a mercè de “doncs mira tu, que cadascú s’espavili i nosaltres ja repartirem com
ens sembli”. En tot cas, aquestes són algunes pinzellades de..., no ho sé,
aquest any hem volgut aprofundir una mica amb el tema aquest de la
comparativa de 13 a 18, pensem que hi ha clares tendències que no ens
agraden, com seria aquesta, no!, la cada vegada major càrrega pressupostària
en entitats de Dinamització Econòmica, la baixada, també, per a nosaltres molt
preocupant, del 33 % de les entitats culturals, del 25 %, quasi, de les veïnals,
bé, són tendències que a nosaltres no ens agrades, quan anem a mirar el
perquè això és així, realment, això també demanaríem que en l’expedient de
tramitació d’aquests atorgaments, a part de les carpetetes de cadascuna de les
entitats que te les mires i home!, sí, pots veure el què sol·liciten i veus el què
finalment se’ls hi dona, no ho sé, potser també estaria bé que cada
Departament també acompanyés, realment, amb un document que explicités
de manera una mica més profunda, quins són els criteris i quines són les
valoracions i els barems que han fet que, no sé, de dues corals, per posar un
exemple, una cobri 300 i l’altre cobri 900 quan, segurament, fan exactament el
mateix o que determinats projectes d’una AMPA sí que tiri i l’altra no, és a dir,
no cal posar exemples concrets, però sí que trobem a faltar aquesta
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transparència i aquests criteris clars que, més enllà de les bases on s’explicita,
doncs, què es tindrà en compte, quan tu mires, exactament com s’ha tingut en
compte no hi ha manera de trobar-ho. Malgrat tot, evidentment, nosaltres
votarem favorablement perquè entenem que aquesta és una de les polítiques
cabdals de la ciutat, donar suport al teixit de la gent que, sovint,
desinteressadament tira endavant molts dels projectes de la ciutat, i bé, sí que
sol·licitar, una vegada més, potser no s’ha de fer de manera general, o es pot
començar per algun trosset i mirar d’anar-ho treballant, sí el Govern mai té a bé
d’emplaçar-nos a qualsevol taula per parlar de qualsevol d’aquests àmbits,
nosaltres estarem encantats d’assistir-hi i aportar-hi les nostres propostes.

És presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, no, nosaltres, des del Grup
Municipal Popular anunciar que votarem, com ha estat al llarg dels anys, anys i
anys, a favor de l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre,
entenem que una vegada es va portar a terme el Reglament per a l’atorgament
d’aquestes subvencions a aquest conjunt d’entitats, doncs, es va millorar molt
notablement la qüestió de si, se’m permet l’expressió, de “just i preuar” la
quantitat a percebre pel conjunt de les entitats en funció de les activitats,
projectes que portaven a terme aquest conjunt d’entitats. Sí que és veritat, i el
Reglament ho diu ben clar, que, doncs, els conceptes a valorar per part, en
aquest cas, del Govern Municipal que és qui té la responsabilitat de governar i,
entre altres coses, de portar a terme aquest atorgament de subvencions, doncs
sí que és veritat que deixa ben clar que va en funció de l’interès general que
pugui tenir de ciutat, de nombre de participants, de l’entitat que ho organitza,
quina representativitat pot tenir algun esdeveniment o campionat o qualsevol
altre actuació a qui va dirigida, quin ressò pot tenir a nivell local, comarcal,
nacional, o fins i tot internacional, en funció de l’entitat que ho organitza, com
molt bé deia el Sr. Mateu, el nombre d’associats, que pugi tenir aquesta entitat,
és a dir, creiem que es va fer un pas, des del Grup Municipal Popular a la ciutat
d’Igualada, entenem que es va fer un pas important quan es va portar a terme
l’aprovació del Reglament d’Atorgament de Subvencions, no!, ara sí que és
veritat que ha millorat molt però té les seves imperfeccions i aquí suposo que hi
convindrem absolutament tots i cadascun dels Regidors que estem en aquest
Saló de Sessions que estem representant a tant diverses formacions polítiques,
perquè tots, més o menys, i si agafem l’hemeroteca, així ho podem referendar,
doncs, aquestes qüestions que es plantegen o s’han plantejat avui, ara i aquí,
doncs, al llarg dels anys han anat sorgint un cop cada any, quan pertoca portar
aquest punt a aprovació. En tot cas, entenem, reitero, eh!, al nostre entendre,
que està força ben regulat, però entenem, sincerament, que també és
millorable, i sí que fora interessant, agafant els darrers anys, si mirem les
activitats que porten a terme el conjunt d’entitats a casa nostra que veurem que
sempre hi ha entitats noves, que per sort, entren a formar part d’aquest
enriquiment, en funció de l’important teixit associatiu que tenim a la ciutat
d’Igualada, però sí que potser estaria bé que, per part del Govern, a nivell
tècnic, i després en parlaríem a nivell polític, i sí que també fem la mateixa
ofrena que, en aquest sentit, han fet alguns portaveus dels Grups que m’han
precedit en l’ús de la paraula, doncs, a tenir present, durant els darrers anys, el
nombre d’entitats, el nombre d’associacions que han rebut aquest conjunt de
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subvencions, en funció de les activitats que es subvencionen, des d’aquest
Ajuntament a, segurament, a portar a terme una nova quantificació de la
puntuació, o sí més no de mirar d’ajustar més els paràmetres de puntuació en
funció de quantificar aquesta puntuació, no sé si m’explico, és a dir, jo crec que
potser sí que podríem ajustar una mica els paràmetres per tal de que fos més
clara, més entenedora, més diàfana, més transparent, el perquè es porta a
terme l’atorgament de subvencions a diferents o diverses entitats a la nostra
ciutat en funció de les activitats que, òbviament porten a terme, si més no a
l’estar millor quantificades, quan em refereixo a millor és qualitativament en
funció dels actes que portessin a terme, que hi hagués una forquilla més
ajustada de la que tenim en aquests moments, això jo crec que fora un repte
que podria, el Govern, mirar de treballar-hi, reitero, a nivell tècnic i després ho
acabaríem de concretar a nivell polític, perquè sí que és veritat que entenem
que és un bon Reglament, però que, amb tota sinceritat, amb tota naturalitat, és
molt més millorable. Nosaltres ens sumaríem en aquesta voluntat d’intencions
que entenc que, com a Govern, podrien, reitero, primer, portar a terme un
estudi més detallat a nivell tècnic en funció, reitero, de les subvencions que
hem donat els últims anys a totes les entitats en funció de les activitats que han
portat a terme que aquesta forquilla, aquests paràmetres estiguessin més ben
marcats o fonamentats, i en conseqüència, jo crec que hi guanyaríem tots,
segurament, en la interpretació que fan, unes i altres entitats del perquè ella rep
tant, aquella entitat, i jo rebo tant més o tant menys, perquè sí que és veritat
que tothom considera, legítimament, que haurien de rebre més del què
realment reben. Reitero, votarem favorablement tot i que s’ha recorregut camí,
entenem, des del Grup Popular, que queda camí per recórrer i entenem que, si
el Govern ho tira endavant, crec que és una millora pel conjunt de la ciutat,
sincerament.

El Sr. Castells dóna les gràcies a tots vostès, moltes gràcies pels seus vots
favorables que interpreto que seran tots els que puguin votar, en aquest sentit,
jo nego la major, per començar, nego la major, no podem acceptar que vostès
ens diguin que l’Ajuntament no recolza de manera intensa a les entitats
d’Igualada, perquè no tota l’ajuda que dóna l’Ajuntament es donen en
subvencions, seria mirar a curta mirada, jo penso que injust, fins i tot, no tant
sols políticament, sinó de cara a la realitat, tenir en compte que la ciutat està
fent una gran aposta per equipaments, ja no, tant sols els esportius, vinculats al
projecte Ciutat Europea de l’Esport, que permetrà a una entitat, que feia 30
anys que ho demanava, que era el Club Frontenis Igualada poder doblar espais
i, per tant poder tenir base i per tant, l’entitat ens diu “preferim, abans que la
subvenció, que ens féu això”, per tant, això ja ho és una subvenció, com això
podríem donar un munt d’exemples que van vinculats a tot això, el suport de les
entitats ja no tant sols és en això, fixin-se a Les Comes, hi ha un debat, el
Regidor Sr. Figueras ho compartirà amb mi perquè hi està havent un debat a
l’entorn metropolità de Barcelona, al voltant de si les entitats s’han de pagar o
no per utilitzar els equipaments municipals, nosaltres estem en contra de fer-ho
pagar, per tant és una subvenció encoberta, escolti, el cost de Les Comes, amb
el qual la gran quantitat de clubs que utilitzen les instal·lacions, l’assumeix
directament l’Ajuntament, home, podríem fer l’esforç de mirar de tallar-ho i el
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retorn seria importantíssim, per tant, escolti, l’Ajuntament ja fa aquest esforç,
més esforç que fa l’Ajuntament, el suport a les entitats amb la logística de molts
dels seus actes, escenaris, policies, la neteja, la presència dels Regidors i
Regidores i d’aquest Alcalde, també, que agraeixen tant les entitats i que jo els
animo a que vostès, doncs, també participin, donem, també, i aquí, jo crec que,
hi ha un punt de confusió, en el món de la cultura, és injust que es digui que
donem pocs diners, escolti, en el pressupost, hi ha subvencions nominatives
que vàrem decidir que no entrarien en concurrència competitiva perquè
enteníem que tenien una distinció que els feia especial, els hi donaré 4
exemples: l’Ateneu Igualadí, l’Antic Gremi de Traginers, la Comissió de Reis
d’Igualada, i excepcionalment, perquè ens ho van demanar i que portaven més
de dos anys treballant-ho, una extraordinària plurianual perquè els
Moixiganguers d’Igualada puguin fer la cúpula que ja han fet, això ho paguem
des de l’Ajuntament d’Igualada, poca broma, i això no ho expliquem, ho hem
d’explicar, segurament el Govern no ho explica prou i, per tant, Regidors, hem
d’explicar més el què fem perquè veig que no arriba. En tot cas, l’aposta pels
equipaments, l’aposta pels intangibles, que no són intangibles perquè ho són,
perquè tenen un cost del desplegament brutal que té la ciutat d’Igualada en
quant a activitats els caps de setmana, especialment, i que ara està en
construcció un proper centre cívic on es gestionarà l’oficina de gestió d’entitats
que serà l’eina que, creiem nosaltres, que aquest Govern creu que serà una
eina imprescindible, i molt útil i molt eficient, per a ajudar a les entitats a
presentar les subvencions, per a donar recursos, per donar solucions als molts
problemes que ens demanen. Per tant, tenim la sensació que estem fent bé la
feina, i per tant, no ens n’amaguem, el model el podem discutir, discutim-lo,
parlem-ne, facin-nos propostes i, en tot cas, les escoltarem, i en tot cas..., dir
que nosaltres estem orgullosos de la feina que fem amb les entitats, que la
seguirem fent, que són el pols, no tant sols d’aquesta ciutat, sinó que diria,
també, del país, i dir-los una cosa, els hi poso un núvol d’ombra a tot plegat, la
sensació personal que tinc jo com a Alcalde, és que, pel contacte que tinc amb
les entitats és que cada cop costa més trobar gent que es vulgui implicar en
formar part de les entitats, per la gran quantitat de responsabilitats, perquè hi
ha molta gent que es vol fer càrrec, doncs, de perdre temps, de la feina, de la
família, o del què sigui, per a formar-ne part, malgrat això, la ciutat d’Igualada
és de les més vives que hi ha en aquest país, però jo detecto, voltant per la
demarcació de Barcelona, un punt de que hauríem de ser conscient de que
quant més fortes siguin les entitats, més fort és el nostre projecte de país, en el
sentit més ampli del terme, i per tant, que una societat sigui musculada amb
entitats de tot tipus, i aquí obro el ventall absolutament, però nego la major,
l’Ajuntament està ajudant, de manera directa, de manera directíssima i de
manera indirecta, a que les entitats de la nostra ciutat tinguin la vitalitat que
tenen, i en aquest sentit, jo no puc estar d’acord amb algunes de les crítiques
que s’han fet i vull, abans de tot, agrair-los a tots vostès, que amb el seu vot,
facin possible, també, que les entitats rebin aquest recolzament, que moltes
d’elles ens diuen que no és el més important, i per tant que, moltes d’elles
prefereixen que fem inversions en alguns equipaments, en alguns projectes
d’interès, ja els hi avanço, en el proper Ple de Pressupostos, també, en el món
de la cultura, també, ja m’avanço, en el proper Ple de Pressupostos jo ja els hi
avanço que hi haurà una subvenció especial i per tant, justificadíssima, que és
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per a ajudar a la gent, als Amics del Teatre de l’Aurora, amb l’arranjament de la
coberta, que està molt malament i sense el nostre ajut no se’n sortiran, doncs
l’Ajuntament ja els hi ha dit que el Ple de Pressupostos hi haurà una partida
nominativa on s’incorporarà aquesta subvenció extraordinària degut al motiu
que és la única manera que tenen de poder arreglar tota la coberta, que
l’Ajuntament els ajudi, i jo m’hi he compromès, i, per tant, la sensació que tenim
és que no estem deixant a les nostres entitats, quan ho necessiten els hi estem
donant suport, el mateix ZOOM, el festival de telefilm, que estava perillant,
absolutament, perillant la seva realització, un festival històric, únic, especial,
gràcies al suport que vàrem aconseguir, no tant sols de l’Ajuntament, que
també, sinó amb la Diputació de Barcelona fent un conveni i, per tant, ajudant a
fer l’enllaç amb el Diputat Sr. Puigcorbé, vàrem aconseguir que el ZOOM
estigui més viu que mai, això ho estem fent nosaltres, poder no ho expliquem
massa, eh!, però això ho hem fet nosaltres, i per tant, aquesta és de les coses
que estem ajudant a fer, i un munt, un munt d’entitats, el Foment, el Foment!, al
Foment l’hem ajudat moltíssim, pensem que és un projecte molt interessant,
creien que està en un lloc emblemàtic, era molt important que aquest edifici es
preservés i es mantingués i nosaltres hem ajudat a l’Associació del Foment a
fer-ho possible, però com aquest, jo ara, poder un altre dia, un altre Ple seria
interessant, poder per a l’any que ve em prepararé totes aquestes ajudes que
no expliquem i que hauríem d’explicar poder més.
És presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, diu “nego la major”, jo quan he dit
que no es donen diners?, és a dir, jo he dit “aquest any s’han donat
exactament el mateix que al 2013”, jo he qüestionat la quantitat?, la dotació, la
Sra. Riera m’ha fet una cara com dient “no!”, no, sí, d’acord, perquè
augmentem respecte a l’any passat, estem si fa o no fa com en el 13. Jo és que
no sé d’on treu, vostè fot el plet i vinga, no!, aquí ningú ha qüestionat que
l’Ajuntament no doni suport a les entitats, clar que en dóna de suport, però jo
he tret unes dades que són molt clares, i són les que són, i és més, això ho
haurien de fer vostès, o els tècnics d’aquesta casa, eh!, perquè jo, sincerament,
tinc altres coses a fer que mirar expedient per expedient per saber quan s’ha
sol·licitat i saber el percentatge de l’atorgament que se’ls hi dóna o intentar
esbrinar com podem, a veure exactament com coi se les maneguen per dir si a
aquest se li dóna tant i a l’altre tant, doncs sí, miri, si no s’expliquen gaire?,
doncs no!, amb això no s’expliquen gaire, Sr. Alcalde, clar, vostè diu “o es que
donem diners que aquí no surten”, clar que donem diners que aquí no surten,
clar, tot el què fan a la ciutat, home, no ho ficaran tot aquí. Però diu “clar, és
que hem fet amb els Moixiganguers, el barret, tal, no sé què”, sí!, clar, val, però
això no explica aquesta caiguda de la subvenció a les activitats culturals o a les
entitats culturals, perquè d’aquesta manera també podria dir, vostè em diu lo
d’esports, no cal que me’l reciti, totes les inversions que hem fet en aquesta
ciutat per..., home, si la gent que practica esport en aquesta ciutat no està, no
sé, extasiada amb el seu Govern, jo ja no sé, el problema és que, potser,
també han de pensar que han de portar als nens a escola i que a la ciutat hi ha
d’haver altres coses que pistes cobertes, que pàrquings per anar a fer esport,
és a dir, ja hi estem d’acord amb això, però clar, hem invertit aquí o allà, sí!,
però han invertit en molts altres àmbits, també, o jo què sé, també podríem
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parlar, si volen parlar de les de Dinamització Econòmica, serà que no en
destinen també, a les entitats de Dinamització Econòmica que no surten aquí,
que vostè està fent trampes, està dient que les culturals ara aquí baixen perquè
fem moltes altres coses i no ho expliquem i vinga no!, això ho hem d’explicar
millor, a veure, no ens prengui el pèl que no som canalla, és que aquí cada
vegada que traiem un tema vostè engega el motor, comença a dir coses i bé,
en fi, com que, també, al final, ja ens tomba per avorriment, doncs ja no estem
replicant-li cada vegada, però és que de debò, n’hi ha un tip, eh!, ens diu “bé, jo
us emplaço que aneu a les coses de les entitats i ja veureu...”, què es pensa
que som nosaltres?, tinc la sensació que a vegades té unes faltes de respecte,
però què es pensa que fem nosaltres en aquesta ciutat?, que venim aquí,
votem, cobrem i marxem cap a casa, que no anem als actes protocol·laris a
escoltar-lo a vostè, eh!, que és el què hi ha als actes protocol·laris, no vol dir
que nosaltres no formem part viva i activa d’aquesta ciutat, és que “si parles
amb la gent de les entitats...”, però què es pensa que no hi som nosaltres a les
entitats?, és que a mi, a vegades, em deixa una mica esmaperdut de la seva
realitat, no sé com vostè la viu, però no sé si es pensa, o la projecta en la resta
de la gent, però, és a dir, nosaltres ja ho sabem quina és la realitat de les
entitats, i quan ens diu “aneu-hi, aneu-hi!”, què està donant per suposat que no
què?, no ho sé, a mi em sembla una mica, o sigui que fuig d’estudi, i en lloc de
parlar del què aquí s’ha dit, és a dir, diners se’n donen, sí!, hem dit els mateixos
que al 2013, i hem tret algunes tendències que a nosaltres ens preocupen i
sobre les que vostè no ha portat cap mena d’argumentació, val, aquest
augment del 62 %, per exemple, en Dinamització Econòmica i una caiguda del
33 % en les de Cultura, o del 24 % en les veïnals, bé, si no ho vol explicar,
doncs bé, mira, això va així i vinga, i l’any que ve ja hi tornarem, però no desviï
el debat que, per coses que nosaltres no hem dit. Dit això, quan diu “oh!, però
si teniu propostes i demés”, sí, jo n’hi he fet, però vostè diu “si tenen propostes”
i què fem amb aquestes propostes, exactament, què fem?, les..., no sé, les
passegem pel carrer, o..., és a dir, entenem nosaltres que és des de Govern
Municipal, i més amb una majoria absoluta com la que vostès ostenten, que
han d’emplaçar, si és que volen algun dia, a fer qualsevol cosa, és a dir,
nosaltres ja ho hem dit vàries vegades, sí, clar, estem d’acord amb aportar
propostes, però el què no pot ser és que diguin “doncs, bé, passeu propostes i
ja..., bé, ja en parlarem....”, és a dir, no hi estic gaire d’acord. En tot cas, Sr.
Alcalde, només això, dir-li que nosaltres hem fet aquest anàlisi i pensem que és
bastant acurat, les coses que hem dit són les que hem dit, i vostè, doncs, bé, a
partir d’aquí pot treure sempre la corrua de les moltes inversions que es fan a la
ciutat, és evident que se’n fan moltes de coses a la ciutat, en algunes hi estem
d’acord i en altres no, potser també pensem que la gent hauria de prestar més
atenció a que quan destinem diners a una cosa és perquè no els destinem a
una altra, que aquest també seria un altre debat, que al final aquí és on hi ha la
política, perquè els diners no els hi posen vostès, perquè al final sembla que ho
paguin vostès les coses, i no, diners n’hi ha uns, i vostès el què fan és decidir a
què els destinen i quines prioritats donen, però en tot cas, no ens amagui,
doncs això, el declivi, per exemple, del 33 % en entitats culturals amagant-ho
en altres preceptes, perquè aquests altres preceptes valen exactament per a la
resta d’epígrafs, o és que només han ajudat d’una manera concreta a les
culturals?, no!, no!, perquè moltes altres entitats també reben convenis
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directes, home!, és que això no és així, i en tot cas, un emplaçament, també,
concret, i si té a bé, doncs, el recull i l’aplica l’any que ve, no fora normal que si
fem això s’acompanyés a l’expedient de dir “aquesta entitat gaudeix d’una altre
conveni per valor de, no sé quants diners, amb l’Ajuntament”, o “aquesta
entitat gaudeix de no sé quantes hores l’any d’una pista per fer no sé què”,
facin-ho!, així de senzill, facin-ho!, quan tramitin això ho posen tot, si té conveni,
si utilitza, si no sé què, si li han deixat no sé quants entarimats, no sé què...,
posin-ho, i llavors podrem valorar i podrem tenir les dades, jo hi estic d’acord,
això no deixa de ser, cada any, doncs bé, una mica de fem-ho com podem,
doncs, vostès que tenen les eines i el poder per fer-ho, doncs, clarifiquin les
coses, posin-ho molt més negre sobre blanc i llavors podrem parlar,
exactament, de quines són, les apostes reals i per a quin àmbit concret s’està
apostant i si tots estan sent tractats, diguem-ne, amb la mateixa delicadesa per
part d’aquest Govern.

El Sr. Castells diu que, en tot cas dir-li que a vostè les entitats li deuen dir una
cosa a vostès i a mi me’n deuen dir unes altres, en tot cas, això ja veurem qui
té raó. Home, jo li diria que no pot menystenir, amb el to i amb les formes, jo
lamento si vostè s’enfada, no s’enfadi, la veritat és que no tinc cap voluntat de
que vostè s’enfadi, eh!, però en tot cas dir-li que, inclús, vostè feia una precisió
a la majoria absoluta, escolti, la majoria absoluta no ens ha fet falta en el 80 %
de punts d’aquest Ple, fixin-se, ho hem aprovat gairebé tot per unanimitat,
quina majoria absoluta, Sr. Mateu, de quina majoria absoluta parla?, escolti,
nosaltres intentem fer les coses bé, tenim la sensació que ho estem fent bé,
que les entitats ens estan reconeixent la feina, a vostè això no li agrada però és
lògic, vostè, com a membre de l’oposició, d’un Grup de l’oposició vostè ens ha
de criticar, jo ho trobo bé, jo no m’enfado perquè vostè ens critiqui, de veritat
que jo no m’enfado gens, i per tant, no s’enfadi vostè amb mi quan jo explico
les coses que creiem que estem fent bé, perquè aquest és el paper que hem de
fer, no s’enfadi, li dic de veritat, Sr. Mateu, no s’enfadi perquè no és un dia per
enfadar-se, avui. En tot cas, jo li diria que la voluntat nostra és seguir treballant
per les entitats de la ciutat, això és important, tenim la sensació que ho hem de
seguir fent, que en el futur hi seguirem treballant més, i que, per tant, el futur
passa per col·laborar plegats, i escolti, vostès si tenen propostes, portin-les a la
Comissió, portin-les a la Comissió i discuteixin on toca que és a la Comissió
prèvia a fer el què avui estem fent.
És presa la paraula pel Sr. Mateu per dir, molt breument, és a dir, jo m’enfado
quan vull, ara mateix tampoc no és que estigui molt enfadat, el què passa és
que vostè diu, no sé, “...diu, diu...”, jo l’únic que he dit és que he apuntat unes
dades molt concretes, llavors, si vostè no les vol respondre, doncs, diu “no tinc
cap explicació per això que vostè comenta”, ara, no em faci a mi com que jo ara
estic aquí “m’enfado, perquè no sé què, les entitats, i ara emetran el seu
veredicte...”, és que és més senzill que això, jo l’únic que sí que li demano, i
vostè igual que diu, no!, doncs, “no em faci com mofa, no sé com diu, no, no
utilitzi les paraules”, és a dir, vostè també ho fa molt això, ho fa molt quan dóna
per suposat certes coses, quan desvia el debat del què aquí s’ha dit, doncs,
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contrargumentant en coses que nosaltres no hem dit en cap moment, no
atenent a les preguntes reals que nosaltres li fem i parlant, ja ho sabem,
sempre, doncs, fa així, llavors, doncs, comença a treure tot el què té, no, tots
els projectes de la ciutat, ja ho hem vist moltes vegades. A mi no es que
m’enfadi, em cansa una mica, em cansa que si intentem parlar d’una cosa
concreta vostè se’n vagi, a sobre ens pengi coses que nosaltres no hem dit, i,
al final, llavors, sempre, el recurs aquell últim que és aquell de “el veig molt
enfadat, avui, Sr. Mateu”, bé, en sembla que això, en fi, jo ja tinc, ja sóc grandet
per a gestionar-me jo les emocions, en tot cas no passa res, alguns dies estic
més alegre, d’altres potser m’enfado o poder em canso, però en tot cas, sí que
trobo a faltar això, que es cenyeixi, si us plau, als termes del debat que tenim i
si vostè, llavors, se’n va per les rames, després no s’estranyi que repliquem
tantes i tantes vegades. Ja està, no seguiré.
El Sr. Castells li diu que vostè te dret a estar cansat i jo tinc el dret a estar
apassionat, i per tant, aquesta és la diferència entre vostè i jo, segurament. En
tot cas, si li sembla, nosaltres seguirem fent, la majoria de la ciutat ha decidit
que aquest Govern tiri endavant els seus projectes, la majoria democràtica ens
avala, i per tant, els nostres projectes i el què hem vingut dient, fent i repetint a
les entitats és el què avui sotmetrem a consideració de tots vostès.
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 de 20 Regidors
del total de 21 Regidors que de dret i fet composen la Corporació S’APROVA la
proposta en tots els seus termes.
8.- HISENDA
8.1 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA SELECCIÓ DEL SOCI PRIVAT
EN ORDRE A LA CONSTITUCIÓ D’UNA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA
DESTINADA A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESIDUS DOMICILIARIS (REBUIG, VIDRE, FORM, PAPER I CARTRÓ I
ENVASOS), NETEJA VIÀRIA I REG DEL MUNICIPI D’IGUALADA,
RECOLLIDA DE RESIDUS AL POLÍGON INDUSTRIAL I RECOLLIDA
SEGREGADA DEL CARTRÓ COMERCIAL, TRANSPORT DELS RESIDUS A
LES PLANTES CORRESPONENTS, GESTIÓ DE LA PLANTA DE
TRANSFERÈNCIA, GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA FIXA I MÒBIL I GESTIÓ
DE L’OFICINA TÈCNICA I D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Per ordre de la Presidència es dóna lectura per la Sra. Secretària acctal., de la
part dispositiva del dictamen següent:
“Vist que, en data 23.11.2010, el Ple Municipal va acordar l’adjudicació
definitiva del contracte de l’assumpte, a favor de l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., per un preu total de 4.141.188,58
euros, sense IVA, per un termini de dotze anys, a comptar del dia 1.01.2011. I,
en data 10.12.2010, es va formalitzar el contracte corresponent.
Vist que, en data 23.12.2010, es va constituir la Societat de capital mixt, amb la
denominació de Societat Municipal Mediambiental d’Igualada, Sociedad
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Limitada; mitjançant escriptura pública davant del Notari, senyor Alfredo Roca
Ferrer, amb el núm. 790 del seu protocol. I, en data 21.02.1011, es va inscriure
en el Registre Mercantil.
Vist que, l’any 2012 es va acorda una modificació, en el marc del programa de
millora continua, sense connotació econòmica.
Vist que, l’any 2017 es va acordar una modificació, en base a adequar la
organització del servei a les necessitats plantejades per la ciutat, amb
connotació econòmica.
Vista la necessitat i la voluntat de modificar el contracte de referència, en
relació a: Ampliació del servei de neteja viària amb un servei d’escombrada
manual, ampliació del servei de neteja viària amb un servei d’escombrada
manual amb porter per places (de dilluns a divendres) i un servei d’escombrada
manual al centre (dissabte, diumenge i festius), ampliació del servei de neteja
viaria amb un servei de brigada, ampliació del servei de neteja viaria amb un
equip hidronetejador amb amortització del vehicle i ampliació de dues jornades
del servei de recollida selectiva de cartró lateral.
Vist que en data 15 de maig de 2018, la Cap de Servei de Medi Ambient,
Energia i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada emet informe sobre les
modificacions proposades, en el sentit d’informar-les favorablement, justificant
la necessitat d’aquestes i la seva causa; el qual obra en l’expedient.
L’esmentada modificació comporta un increment en el valor estimat del
contracte, amb un percentatge del 4,24% (diferència entre el valor estimat del
contracte, sense incloure les modificacions: 48.853.648,80 euros, sense IVA i el
valor estimat del contracte, amb inclusió de les modificacions: 50.924.679,92
euros, sense IVA, resultant un import total en concepte de modificacions de:
2.071.031,12 euros, sense IVA).
Atès que la normativa reguladora, en matèria de modificació de contractes
administratius, en relació al de l’assumpte (adjudicat en data 13.12.2010) és la
següent:
Règim jurídic, en el seu àmbit material:
• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
La regulació de la Llei 30/2007, ho és en la redacció anterior a la donada per
l’entrada en vigor de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible; de
conformitat amb el que preveu la disposició transitòria setena d’aquesta Llei i la
disposició transitòria primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Règim jurídic, en el seu àmbit formal/procediment: Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del Sector Públic.
També és d’aplicació:
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• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques
• Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als
contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i
als privats elaborats per la Diputació de Barcelona, publicats al BOP núm.15,
de 17.01.2009 i d’aplicació a partir del dia 10.07.2010
• Directiva europea 2014/23/CE, de 26 de febrer de 2014, relativa a
l’adjudicació de contractes de concessió; en allò que sigui d’aplicació directa, a
partir del dia 18 d’abril de 2016, al tractar-se d’un contracte harmonitzat, per
superar, el valor estimat del contracte, l’umbral previst en la pròpia Directiva.
Atès que l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, en la seva redacció anterior a la Llei d’Economia sostenible (Llei
2/2011, de 4 de març) disposa que el contracte, una vegada perfeccionat,
només es podrà modificar per raons d’interès públic, i per a atendre a causes
imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient. Alhora,
aquestes modificacions no podran afectar a les condicions essencials del
contracte. I l’article 258 regula la modificació en relació als contracte de gestió
de serveis públics. La possibilitat de modificar el contracte ha de preveure’s en
els plecs de condicions reguladors.
Les modificacions contractuals hauran de formalitzar-se de conformitat amb
l’article 140 del mateix text legal. Igualment, els article 194 i 195 de la Llei
30/2007, regulen també el règim de la modificació contractual en el sentit
d’atorgar, a l’Administració, entre d’altres, la prerrogativa de modificació dels
contractes per raons d’interès públic, prèvia audiència a l’adjudicatari i, amb la
necessitat de sol·licitar previ informe preceptiu al Consell d’Estat o òrgan
consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, quan la quantia de la
modificació aïllada o conjuntament, sigui superior a un 10% del preu inicial del
contracte i aquest sigui igual o superior a 6.000.000 d’euros.
Els acords de modificació posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.
Per la seva banda, els articles 210 i 211 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
Sector Públic, relatius a les prerrogatives de l’Administració i al procediment a
seguir per a la modificació contractual, preveuen el mateix règim indicat per la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, a excepció del percentatge del preu del contracte
necessari per l’obligació de recabar informe del Consell d’estat o òrgan
consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, que s’estableix en el 10%.
Essent aquest percentatge el que cal aplicar.
L’article 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, determina
que, quan sigui necessari introduir alguna modificació en el contracte, es
redactarà l’oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin,
descriguin i valorin aquella.
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L’aprovació requerirà prèvia audiència del contractista i la fiscalització de la
despesa corresponent.
I la clàusula 52 del plec de clàusules administratives generals de contractació
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes
administratius i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona, publicats al
BOP núm.15, de 17.01.2009 i d’aplicació a partir del dia 10.07.2010, també
regula el règim de la modificació dels contractes, en el mateix sentit que
l’establert en les normatives anteriors.
Atès que, pel que fa a la normativa europea, als efectes de la seva interpretació
podem recórrer als informes elaborats per les Juntes Consultives de
Contractació Administrativa.
En aquest sentit, són d’interès, entre d’altres, Informe 23/2011, de 12 de
setembre i l’Informe 3/2009, de 15 d’abril, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó. I l’Informe
3/2007, de 18 d’octubre, de la Junta Superior de Contractació Administrativa de
la Generalitat Valenciana. De conformitat amb aquests informes, es pot
concloure el següent:
- Les modificacions d’un contracte han de respectar, en tot cas, les exigències
del dret comunitari, doncs, en cas contrari, ens trobarem en presència d’un nou
contracte que obligarà a la seva licitació i nova adjudicació, mitjançant
procediments concurrents.
- Les modificacions no poden transgredir els principis de contractació
administrativa: Igualtat i no discriminació, transparència, publicitat i lliure
concurrència. - La modificació requereix la concurrència d’interès públic,
existència de causa imprevista i no alterar de manera substancial les
condicions essencials del contracte.
- El terme “alteració substancial de condicions essencials del contracte” esdevé
un concepte jurídic indeterminat que cal estudiar cas per cas sobre la base de
criteris a poder a ser objectius, com són: 1. La modificació introdueix condicions
que si haguessin figurat en el procediment d’adjudicació inicial, haurien permès
la participació d’altres licitadors, a més dels inicialment admesos o haurien
permès seleccionar una oferta diferent de la inicialment seleccionada. 2. La
modificació amplia el contracte, en gran mesura, a serveis inicialment no
previstos. 3. La modificació canvia el règim econòmic del contracte a favor de
l’adjudicatari, d’una manera que no estava prevista en els termes del contracte
inicial. 4. La modificació presenta característiques substancialment diferents de
les del contracte inicial i, en conseqüència posa de relleu la voluntat de les
parts de tornar a negociar els aspectes essencials del contracte.
Alhora, i pel que fa a la Directiva Europea 2014/23/CE, de conformitat amb el
que manifesta el Document d’estudi presentat i aprovat en reunió del dia
1.03.2016 pels Tribunals Administratius de Contractació pública, sobre els
efectes jurídics de les Directives davant el venciment del termini de transposició
i d’acord amb la Resolució del dia 16.03.2016, de la Direcció general del
Patrimoni de l’Estat, pel que es publica la Recomanació de la Junta Consultiva
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de Contractació administrativa, sobre l’efecte directa de les noves Directives
comunitàries en matèria de contractació pública; és d’aplicació directa, pel que
fa a la modificació de contractes, l’apartat 72.1.a) de la Directiva 2014/23/CE
que assenyala que les modificacions no poden alterar la naturalesa global del
contracte o de l’acord marc, criteri ja consolidat en la jurisprudència europea.
També té efecte directa l’obligació de publicació de la modificació al DOUE.
Indicar que, atès que el valor estimat del contracte és superior a l’umbral previst
en la Directiva per a la determinació dels contractes harmonitzats (5.196.000
euros (5.225.000 euros després del Reglament delegat UE 2015/2170 de la
Comissió), l’acord de modificació contractual és susceptible de ser impugnat
pel recurs especial en matèria de contractació.
Atès que la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars,
reguladores del contracte de l’assumpte, preveu la modificació del contracte.
“Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot
introduir-hi modificacions per raons d’interès públic i per atendre causes
imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient. Aquestes
modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte.”
Atès que, l’informe tècnic indicat, en relació al contingut de les modificacions
proposades, justificant l’interès públic, la causa prevista o imprevisible de les
mateixes i la seva no afectació a condicions essencials del contracte.
Atès que, en aplicació de la normativa al cas concret, d’acord amb la
interpretació donada pels Informes de les Juntes Consultives de Contractació
Administrativa, i a la vista dels fets i els informes emesos, es pot concloure: De
l’informe tècnic emès, s’observa el contingut de les modificacions i la justificació
de la seva necessitat, sobre la base del Programa de millora contínua previst
en l’article 134 del Plec de condicions que l’estableix, per tal de poder avaluar
anualment el desenvolupament del contracte. En el mateix informe es justifica
la concurrència de l’interès públic de les modificacions proposades; es posa de
manifest la seva imprevisibilitat que motiva la seva aprovació i es considera que
no impliquen alteració substancial de les condicions essencials del contracte.
Efectivament, les modificacions proposades no alteren l’objecte ni les
característiques de les prestacions ni la finalitat del contracte adjudicat. Tampoc
varien les condicions de capacitat i solvència exigides en la fase de la seva
licitació, ni el procediment d’adjudicació i criteris emprats. Tampoc afecten al
règim econòmic del contracte ni els criteris per la seva determinació. Segons
això i d’acord amb els criteris indicats per determinar el grau d’alteració de les
condicions del contracte, es pot entendre que les modificacions proposades no
les alteren de manera substancial.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 87.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre de contractes del Sector Públic (avui article 99.3 del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
Sector Públic), com a conseqüència de la modificació del contracte que suposa
un increment del seu preu, cal ajustar la garantia definitiva dipositada el seu dia
per tal que aquesta guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat.
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Aquesta garantia serà per import equivalent al 5% de l’import de la modificació,
sense IVA.
Atès que la competència correspon al Ple Municipal, de conformitat amb el que
disposa la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
Sector Públic. Amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, d’acord amb l’article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Iniciar expedient per a la modificació del contracte administratiu per a
la selecció del soci privat en ordre a la constitució d’una societat d’economia
mixta destinada a la gestió del servei de recollida selectiva de residus
domiciliaris (rebuig, vidre, form, paper i cartró i envasos), neteja viària i reg del
municipi d’Igualada, recollida de residus al polígon industrial i recollida
segregada del cartró comercial, transport dels residus a les plantes
corresponents, gestió de la planta de transferència, gestió de la deixalleria fixa i
mòbil i gestió de l’oficina tècnica i d’atenció al ciutadà, en els termes que
consten en l’informe tècnic formulat per la Cap de Servei de Medi Ambient,
Energia i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, de data 15 de maig de 2018,
amb efectes del dia 1 de juliol de 2018. L’import de la modificació, des de la
seva aplicació i fins a la finalització del contracte (31.12.2022), és de
2.071.031,12 euros, IVA exclòs.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent, amb càrrec a les partides
40001.16210.22700
40001.16211.22700
40001.16220.22700
40001.16300.22700 del pressupost general de la Corporació per a 2018.
Tercer.- Atorgar, a la contractista, Societat Municipal Mediambiental d’Igualada
SL, un tràmit d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
data de notificació d’aquest acord, als efectes de poder accedir a l’expedient
(de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, a la Secretaria de l’Ajuntament, 4a.
planta) i formular les al·legacions que estimi convenient en defensa dels seus
drets.
En el supòsit que no es presenti al·legacions o aquestes siguin favorables a la
modificació aprovada inicialment, en tots els seus termes; aquest acord de
modificació esdevindrà definitiu.
En cas contrari, les al·legacions s’hauran de resoldre, mitjançant acord exprés
d’aquest Ple Municipal.
Quart-. Una vegada aprovada definitivament la modificació contractual, requerir
a l’adjudicatari perquè, dins del termini de quinze dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la data de notificació de l’aprovació definitiva, dipositi la garantia
definitiva corresponent al 5% de l’import anual de la modificació, sense IVA i,
una vegada efectuat l’esmentat dipòsit i, dins del mateix termini de quinze dies
hàbils, formalitzi la modificació, mitjançant annex al contracte i publicar
l’esmentada modificació en el Diari Oficial de la Unió Europea.
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Cinquè.- Fer constar que contra l’aprovació definitiva de la modificació del
contracte, es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació.
Sisè.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin
necessaris i per a la realització de totes aquelles actuacions necessàries, per a
l’execució d’aquest acord.”
INTERVENCIONS
És presa la paraula pel Sr. Pont per dir que,bé, intentaré ser breu, tot i que,
amb un punt que té nou línies al títol, com és habitual, sempre, a vegades, es
fa complicat. Estem davant de la tercera modificació del contracte de neteja
viària i de recollida de residus, gestió de la deixalleria, etc., etc.,etc., la tercera
modificació del contracte, repeteixo, la primera va ser al 2012, que no va
comportar increment econòmic, va ser una redistribució de recursos, per tant,
aquesta la posem a part, perquè és molt diferent, i les dues últimes han estat,
aquesta és la darrera i l’anterior va ser, fa pràcticament 6 mesos, d’acord!, per
tant, estem pràcticament a l’equador d’un contracte, que quan el vam assumir,
al 2011, nosaltres, que estava, en aquell moment, just acabat d’adjudicar, ja
vam comentar que tenia una difícil arrancada, per això es va fer la primera
modificació amb un ajustament de recursos, perquè, en el fons, enteníem que,
segurament, hi havia hagut una certa disminució de l’import del contracte o dels
recursos que es posaven al carrer. Tot i així hem estat 6 anys, per tenir molt
clar, exactament, allò que els hi explicava sempre del motor, hem de saber si
aquest motor funciona, està engrassat o no està engrassat, o no acaba de
funcionar, no!. Per tant, ho dic perquè, m’avanço al què ens puguin dir, aquí
hagués sigut molt fàcil, en un moment donat, al segon any, agafar i,
directament, posar més diners sobre la taula, i posar màquines al carrer i més
braços al carrer, i no vam voler fer-ho això, d’acord?, hem volgut saber,
exactament, al llarg d’aquests anys, exactament, com funciona el contracte, i és
un contracte prou complicat com perquè, en el fons, haguem estat aquest
temps per acabar de prendre el pols, entremig, hi ha hagut auditories, internes,
n’hi ha hagut d’externes, ja els hi anuncio que l’auditoria que vam anunciar,
aquest ajuntament, l’ha contractat, l’ha executat sense coneixement de
l’empresa, l’empresa ho sap des d’abans d’ahir, per tant, no estic desvetllant
cap secret, però l’auditoria de camp s’ha fet sense cap coneixement de
l’empresa i ara es completarà amb les visites a les instal·lacions. Paral·lelament
a tot això, diguem, un cop hem pogut agafar el pols d’aquest contracte, s’han
fet dues modificacions que impliquen increment econòmic, la primera va ser
aquest setembre octubre, si no m’equivoco, i la segona aquest mes de maig. I li
resumiré molt ràpidament, una mica, el sentit d’aquestes modificacions, vostès
a l’expedient tenen un extens informe dels serveis tècnics, que detalla,
exactament, cada un dels conceptes, no!, al setembre vam fer una modificació
de cinc conceptes, de les quals quatre, es dedicaven a incrementar,
bàsicament, les freqüències de recollida selectiva, cosa que ja els hi avanço,
que ha donat bons fruits amb els resultats que tenim interns de l’any 2017 i que
esperem que l’agència de residus pugui publicar els oficials per a poder fer-los
públics, però ja els hi avanço que la operació feta al mes de setembre ha donat
bons resultats, ha donat bons resultats perquè en el fons, al mes de setembre,
com els hi vaig comentar, vam posar blanc sobre negre, increments de
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freqüència de recollida de contenidors de selectiva que ja els estàvem operant
des de l’empresa, diguem, sense que estiguessin remunerats en aquell
moment, per tant, en aquest sentit, repeteixo, al setembre, posem al damunt de
la taula més recursos en quant a incrementar les freqüències de recollida
selectiva que hem tingut bona resposta, dels 5 punts del setembre, 4 eren
dedicats a això, i 1, ho recorden, era el tema de la neteja, bàsicament, de les
zones blanques, que era, evidentment, un element absolutament sobrevingut
en el contracte. Què fem ara?, invertim la truita, en aquest sentit, per tant,
portem al Ple una modificació d’un import similar, 200.000 pràcticament, al
setembre, 270 ara, per tant la suma total són 470.000 € a l’any d’increment d’un
contracte que puja 4 milions 600, pràcticament, números rodons, invertim la
truita, invertim les tornes, i de les 5 propostes que portem de modificació, 4 són
de neteja viària i 1 de selectiva. Començo per la última, la selectiva, el què fem,
bàsicament, és incrementar la freqüència del cartró vist que amb l’increment de
freqüència que vam fer en aquest setembre, i hem fet una prova pilot, hem
recollit dissabtes, cosa que no recollíem, i hem vist que hem continuat
augmentant les dades de recollida, bàsicament, de cartró. Per tant, el què fem
és, evidentment, evitar que l’usuari, que el ciutadà es trobi el contenidor ple,
cosa que desincentiva moltes vegades a continuar a fer selectiva, per tant, hem
d’aconseguir que els contenidors la gent se’ls trobi, evidentment, nets, al seu
lloc i buits, si pot ser, o el màxim de buits possibles. Els altres 4 elements, que
són el gruix important de la modificació, afecten a la neteja viària, i són
absolutament quirúrgics, estem afegint peons de neteja manual a l’eix del c.
Sant Carles que afecta al mercat i tota una sèrie d’equipaments que genera un
munt de queixes, estem afegint peons de places, recuperant un element que ja
era, a l’inici del contracte i que en el 2012, en la reordenació de recursos va
caure, per tant recuperem el peó de places, en aquest sentit, afegim una neteja
manual de caps de setmana en el centre de la ciutat, en el nucli antic en el qual
hi ha una altíssima ocupació, tant de gent com d’entitats i d’activitats que ara no
tenia servei ordinari, tibàvem sempre de la brigada mòbil que és la que volta
durant tot el dia, reforcem la brigada mòbil, en aquest sentit, que és aquest
calaix de sastre que, durant aquests anys ens ha servit per atendre urgències,
perquè és cert que els voluminosos, al carrer, han augmentat molt, i en el fons,
malgrat, no ens cansem de fer campanyes informant de quina manera els
ciutadans poden dipositar els voluminosos, que és bàsicament demanant hora
pels dijous, i els hi recollirem, no al contenidor, sinó davant de casa seva, per
tant s’estalvien de portar-lo fins el contenidor, però la gent continua traient-lo a
l’hora que vol, i portant-lo fins al contenidor, per tant, hem de continuar
promovent l’ús del servei de voluminós tal com toca, però a la vegada, no
podem permetre que els voluminosos que apareixen al carrer estiguin a la via
pública durant molt temps, per tant, reforcem el servei de brigada mòbil, i,
reforcem el servei de l’hidronetejadora, repeteixo, un altre servei que hem
detectat al llarg d’aquests anys, que té un altíssima acceptació, d’acord?, el
servei d’aquesta neteja amb una màquina d’alta pressió i sabó de zones
sensibles, té tanta acceptació que, en el fons, en aquesta modificació el què
fem és promoure, ja, l’amortització d’una màquina nova perquè ha esgotat les
hores previstes que tenia de contracte a nivell d’amortització de la màquina
durant la meitat del servei, i a la vegada, una màquina que teníem ociosa, que
és la màquina de baldejar, la màquina de llençar aigua al carrer i prou, diguem,
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de regar, com es feia abans, que ara ja no es fa, l’adaptem col·locant-li una
rentadora del terra, una fregadora del terra, un element que, a través de fricció,
no només escombri, sinó que, a més a més, permeti’m que els digui que,
abrillanti, no és aquest el tema exacte, però en aquest sentit, tenim zones
sensibles, bàsicament illes de vianants, que amb el pas del temps, amb
l’escombrada no n’hi ha prou. Per tant, ens trobem davant aquesta tercera
modificació, que ara sí que ja, diguem, posa damunt la taula,una recuperació
de recursos, en aquestes dues modificacions, de pràcticament el 10 %, veuran
vostès que en el còmput total de la concessió, evidentment, no passem del 10
%, sinó que estem en el 4,26 perquè es compten els anys que aquesta
modificació no havia estat en vigor i saben vostès que la autorització màxima
de modificació del contracte es computen tot el llarg de la seva vida, per tant no
vull confondre a ningú, des de l’1 de juliol de 2018 s’haurà incrementat, fins al
final de la concessió, pràcticament un 10 % l’aportació de recursos econòmics i
també al carrer, cosa que fa que l’espera de les dades definitives de l’auditoria
puguem donar resposta a una sèrie de demandes que ens venen per 4 vies,
per la Comissió de Millora Continua, que es reuneix mensualment amb
l’empresa i amb l’auditoria contractada amb continu que treballa cada dia al
carrer, pel servei de queixes propi de l’Ajuntament, més el servei de queixes de
la pròpia societat, per la informació que ens arriba a través dels agents cívics
nostres, que ens diuen, exactament, quines són les mancances que tenim, i fan
que tot això, diguem, es converteixin amb uns ingredients per a convertir, torno
a anar a buscar una metàfora que, segurament, ja la poden anar apuntant
perquè me la retrauran algun dia d’aquests, però per a convertir una cosa que
abans, segurament, era un “caldo” suau, amb una bona escudella, amb uns
ingredients tal com Déu mana, perquè ara acabem de detectar, exactament, en
quins punts aquest contracte, probablement, no donava el fruit que havia de
donar. Repeteixo, hagués sigut molt fàcil, al segon any, buscar recursos, tot i
que era un any, una decisió prou complicada, al 2012, i directament, diguem,
esvarar-se i començar a posar recursos a la tun tun al carrer, i no hem fet això,
hem esperat, cosa que ha significat, també, tensions, evidentment, amb la
concessionària, ha significat que haguem rebut queixes, en alguns moments
donats, de que alguns espais no estaven no estaven tot el nets que tocava, o,
en tot cas, no hi havia el servei de recollida, selectiva o no, que pertocava, però
que tampoc hem volgut precipitar-nos a l’hora de fer una cosa tant important
com modificar el primer contracte, que no pot ser d’altra manera d’aquest
Ajuntament. Per tant, més enllà de detallar, exactament, la informació tècnica
de cada un dels punts que s’han modificat en aquest contracte, sí que volia
intentar fer-los el relat de, perquè, ara de cop, ens trobem en 6 mesos, amb
dues modificacions de contracte d’ampliacions, perdó, de dues ampliacions, no
de dues modificacions, i durant 6 anys hem estat parlant, precisament, d’una
altra cosa, que era, bàsicament, acabar perdent el pols d’aquest servei tant
delicat i que afecta tant, tant, tant, tant, directament a tots els ciutadans.

És presa la paraula pel Sr. Palau per dir que, bé, jo començaré en nom, també,
dels companys Srs. Telechea i Conill, doncs, felicitant les dues igualadines que
doncs, assumiran, properament, el càrrec de Consellera, la nostra Regidora
Sra. Chacón i la Diputada igualadina Sra. Vergés, amb les Conselleries
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d’Empresa i Salut, i si el Govern i el Poder Judicial Espanyol fa els seus actes
deguts que és publicar aquests nomenaments, doncs felicitar també a la
companya Sra. Telechea perquè el nomenament de la Sra. Capella està fet des
de fa bastants dies, fins fa poc, quan un càrrec de Catalunya, doncs, signava
un Decret de nomenament, allò es donava per fet, era efectiu, i malauradament
les coses canvien i hi ha Governs, aquí altres Governs, no compleixen els seus
actes deguts, que és publicar i permetre que aquests nomenaments siguin
efectius, esperem que ara ho pugui ser, això és gravíssim, no!, una vulneració
de l’Estat de Dret molt flagrant, esperem que algun dia alguns tribunals, doncs,
internacional, doncs, posin al seu lloc als governants i poder judicials que han
comés aquests fets gravíssims, de no complir els seus actes deguts, de
prevaricar, com el mateix Govern ho pensa i com així serà denunciat, el Govern
de l’Estat Espanyols, i per tant, esperem que ben aviat es publiquin i puguem
gaudir de la feina de la Sra. Chacón com a Consellera d’Empresa, la Sra.
Vergés com a Consellera de Salut i de la companya Sra. Telechea com a
Diputada al Congrés, perquè automàticament l’actual Diputada, Sra. Capella,
passarà a ser Consellera i assumirà el lloc, per ser la següent de la candidatura
la nostra companya Regidora Sra. Telechea i per tant, doncs, felicitar a les tres
i, la companya Sra. Telechea s’acomiadarà, quan ho pugui fer, quan ja s’hagi
produït aquesta assumpció del càrrec i la seva presa efectiva si es decideix
que, finalment, d’aquí a final de l’any que ve, doncs, ens deixa a l’Ajuntament
d’Igualada que, de moment, no ho tenim decidit i ja ho veurem durant les
properes setmanes o mesos, doncs, les decisions que anem prenent en aquest
sentit. Felicitades les persones que pensem que avui havíem de felicitar, entro
amb el tema del contracte, aquesta nova modificació del contracte, des
d’Esquerra, sobretot, direm que, bé, torna a posar de relleu una mancança que
té el seu Govern, que és aquesta manca, doncs, d’assumir una transformació a
fons dels resultats, del què necessita la ciutat, i en matèria de gestió de residus
i neteja viària, bé, avui aprovarem més recursos per netejar, però entenem que
no és la manera, evidentment, que hi hagi més recursos per a netejar el barri
de Montserrat o el barri de Set Camins, les Comes, l’eix del c. Sant Carles,
algunes zones del centre, només podem dir que ja era hora, que es millori
perquè està desastrós, des de fa 7 anys, que vostès tenen la responsabilitat, i,
evidentment, tot el què puguin ser millores en aquests barris concrets
d’Igualada, que són alguns dels que estan en pitjors condicions, nosaltres no
ens hi oposarem i, per tant, en general, el nostre sentit de vot, avui, no serà
negatiu per expressar això, serà abstenció per expressar que, aquests barris i
aquestes zones que, doncs, s’hi destinen més recursos a netejar-los és del tot
necessari. Ara bé, fer-ho d’aquesta manera, modificant un contracte i pagant
més a l’empresa proveïdora, entenem que no és la manera, nosaltres els hi
diem, clarament, així no, això demostra un suspens, un suspens sense
pal·liatius, de les seves polítiques de neteja i de recollida de deixalles, vostès
van agafar un contracte en el qual es pressupostava, per a aquest tipus de
despeses 4.300.000 €, i, si no ens desviem gaire de les previsions, l’any vinent,
la despesa que s’haurà de pressupostar serà al voltant de 5.600.000 €,
evidentment hi ha aquests dos increments de 476.000 €, però també hi ha els
increments que s’han anat produint anuals, que el propi contracte preveu i que,
per tant, al final, vostès el què hauran fet és dir “bé, intentarem netejar una
mica millor pagant 1.300.000 € de la butxaca dels igualadins”, eh!, és aquella
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política d’aquest suposat bon govern que sempre ens expliquen que consisteix
en, bé, gastem més que ja recaptarem més, no!, això és el resum del seu
mandat, especialment aquest últim, és aquest, és per gastar no hi ha problema,
si necessitem recursos els anem posant, allà on calgui, ara es vol fer un gest
amb el tema de la neteja, es vol fer un gest perquè la situació és flagrant, és
que, amb 7 anys han tingut la ciutat súper deixada i súper bruta, i la ciutadania
ho diu, això, qualsevol enquesta, qualsevol copsar la opinió de la gent, és més
que evident, vostè pregunti i serà evident que molta gent dirà que la sensació
de que Igualada no està neta, no està cuidada, especialment en els barris
perifèrics, és un clamor, ara entenc que intenten fer una actuació, a última hora,
per intentar revertir això, però la realitat és que, han fracassat en tenir una
ciutat neta i orgullosa del seu estat de neteja i manteniment, i també han
fracassat en la recollida de deixalles, fracàs absolut. Amb 7 anys han passat,
que em dirà, del 23 al 25 % de recollida selectiva?, és un fracàs absolut,
escolti, estem en el lloc 755, de 947 municipis, això ens podem sentir
orgullosos com a igualadins, en quant a estar fent el què cal, que és el màxim
de reciclatge, la pregunta que Igualada s’ha de fer és, poder aprovar aquest
Govern quan estem en el lloc 755 de 947 municipis?, hem evolucionat una
mica i ara em dirà “no!, és que tenim un pla, que bé, potser fins al 2020...”,
vostès ho van anunciar no fa gaire, no, “1.400 tones més, creiem que ho
podem aconseguir...”, escolti, passarem del 23 al 26, o del 23 al 29 i ja estaran
contents, escolti, amb dades de l’any passat, quan nosaltres estem al 25, hi ha
ciutats com Vic, Girona, Sant Cugat, Olot, Valls, El Prat, Manresa, com
nosaltres, del nostre tamany, que estan a més de 40 % de reciclatge. Les
ciutats on s’han aplicat i que estan aplicant, a molts llocs, sistemes amb
contenidor identificat, sistemes, més o menys semblants al porta a porta, com
poden ser grans ciutats de tot el món, dels països del nord d’Europa,
determinades zones del País Basc, s’està fent en ciutats grans i els resultats no
són del 40, són molt més elevats, en quant a reciclatge. S’ha fracassat, ho han
de reconèixer, vostès, en recollida de deixalles, fracàs absolut, i en neteja,
fracàs absolut, i en deixalles també hi ha un fracàs econòmic, que, en part,
explica, segurament, aquesta necessitat d’anar incrementant el què destinem
els igualadins a la recollida i a la neteja. Si hem hagut de passar, i afegir, en
aquests anys que portem de contracte, 1.300.000 € més, en gran part és
perquè, al no reciclar, ens puja el cost, el què vam denunciar al primer Ple, bé,
al primer any d’aquest mandat, tenim una evolució del cost del cànon
d’abocament de les deixalles no reciclades, que per cert, la fa l’empresa que
recull les deixalles en una empresa del seu grup d’empreses, i la fa molt lluny,
la fa al sud de Catalunya, a Tivissa, tot un conjunt d’incongruències i de
sobrecostos, econòmics i ambientals, que no hi posem solució, amb tot això,
amb no fer res en quant a reciclar ja ha sortit, Igualada pagarà 360.000 € més,
la premsa ja ho ha tret, repetidament, els sobrecostos que està tenint aquest no
avançar suficientment en quant al reciclatge, i això es va consolidant any a any.
Si sumem el què hem pagat de més per no reciclar, és a dir, per haver-nos
mantingut en el mateix volum, pràcticament, de deixalles no reciclades, des del
15 al 2018, ja portem un sobrecost de 619.000 €, expliquin-li, també, als
igualadins, aquesta bona gestió, perquè això ho estem pagant entre tots, i
després hem d’apujar l’IBI, hem de pujar l’IBI 900.000 €, perquè ens en falten
per no afrontar la reforma d’aquests grans contractes, com pot ser aquest de la
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recollida de deixalles, o com pot ser altres grans contractes municipals en mans
de grans corporacions, com pot ser la gestió de l’aigua potable, o d’altres,
l’enllumenat públic, etc., tenim tota una sèrie de qüestions de gestió, que no les
afrontem, i, la ciutadania, doncs, va pagant, va havent d’assumir uns
sobrecostos que, per a nosaltres no haurien de ser assumits de cap manera.
Per tant, vostès ens expliquen les bondats d’aquest sobrecost que avui
aproven, doncs, nosaltres no hi podem estar gens d’acord, entenem que, ja ho
vam denunciar en el seu moment, aquí no s’estan fent bé les coses, això hauria
de formar part d’un pla de revisió global de la despesa, d’avaluació sistemàtica i
continua de la despesa, especialment d’aquests grans contractes, amb
actuacions de control financer, per entrar a fons a veure què passa amb perquè
aquesta empresa concessionària, en els primers anys de contracte, doncs, tot i
que se li anava augmentant la facturació perquè així ho preveia el contracte,
anava reduint la despesa de personal, perquè va reduir el personal?, de 76 a
62 treballadors de l’empresa, diran “sí, sí, amb l’automatització, amb
maquinària...”, sí, però ara què hem de fer, contractar més personal per a poder
tenir la ciutat neta, per tant és una contradicció absoluta, aquí hi ha hagut un
lucre, desmesurat, per part d’aquesta empresa que vostès, durant 7 anys han
estat tolerant, i no em digui que necessitaven 6 anys per provar un contracte,
perquè un governant que necessita 6 anys per a provar un contracte, què vol
que li digui, no crec que sigui una bona manera de governar una ciutat. I també,
no han entrat a fons en sistemes de control financer, amb l’1,5 milions d’euros
que hi ha en facturacions en empreses del mateix grup, a dins d’aquest
contracte, s’ha analitzat si aquestes despeses són a preu de mercat?, si són el
cost real?, si totes són despeses que s’estan realitzant a la ciutat d’Igualada?,
tot això, vostès només auditen que l’empresa compleixi el servei, clar, només
faltaria, no!, que l’empresa no compleixi el servei que li estan pagant. En fi,
veiem moltes incoherències, que una empresa del grup cobri, a més a més,
d’aquesta facturació interna, 1,2 milions d’euros per a dipositar la brossa no
seleccionada, per part d’una empresa del seu grup, en el dipòsit de Tivissa és
una altra clar conflicte d’interessos, com més deixalles no seleccionades
dipositem a Tivissa més cobra una empresa del grup, quin incentiu pot tenir
aquesta empresa?, reciclar més, i a seleccionar i a dipositar, per tant, menys
tones de deixalles en el seu dipòsit on cobra a tant per tona que ingressa. En fi,
ho hem dit moltes vegades, tot plegat és un conjunt de despropòsits, podríem
estar dipositant aquestes deixalles a 21 km. i ho fem a 158, fem 760.000 km.
addicionals de trasllat de deixalles, són 192 tones de CO2 addicionals que
afegim cada any a l’atmosfera, des d’Igualada, després fem el pacte d’Alcaldes
contra el canvi climàtic, fantàstic, però en coses que podríem millorar i que
estan sota la nostra responsabilitat, doncs no actuem, no actuem i continuem,
doncs, amb una gestió de determinades qüestions importants d’Igualada, sense
resoldre i sense actuar com caldria, i així no es pot modernitzar la ciutat, no es
pot transformar, no podem fer, després, canvis que canviïn, de debò la vida
quotidiana de la gent, no podem fer polítiques municipals efectives, com les
que hem plantejat, en l’àmbit econòmic, en l’àmbit de les pimes, del comerç, en
l’àmbit de la igualtat d’oportunitats, de la fiscalitat més progressiva, més justa,
d’ajudes als joves, i a les famílies en moments que tenen familiars que cursant
estudis professionals i universitaris, no es pot fer un treball d’igualtat
d’oportunitats profund, tampoc acabem de portar a terme unes polítiques
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d’habitatge efectives, ni planifiquem la ciutat com cal, ni tenim pla
d’equipaments, en fi, estem, per part nostra, està clar que estem gestionant
molt malament un dels aspectes claus que poden incidir en la vida quotidiana
de les persones, i ens està sortint molt car, i això és el què els hi ha de quedar
a la ciutadania de l’acord d’avui, em sembla que és ben clar quin és el resum
de la decisió que avui anem a prendre.

És presa la paraula pel Sr. Riba per dir breument, la posició del nostre Grup, en
aquest punt, serà d’abstenció. No deixa de sorprendre’ns un fet, que ha posat
de manifest el Sr. Pont, que és es produeix aquesta modificació del contracte,
la tercera des de que es va posar en funcionament el mateix, però en aquest
cas, en el què fa referent en l’aplicació sobre la part de la neteja, ha explicat el
mateix Sr. Pont que es produeix aquest modificació prèvia a la finalització de
l’auditoria de servei que s’està duent a terme. Hi ha un fet evident, és que hi ha
mancances en el servei de neteja de la ciutat, això és un fet objectiu que em
penso que tots convindrem, de fet, fins i tot el Govern déu estar-ne convençut
sinó no duria a terme aquesta modificació. Ara bé, per això poden haver-hi
dues explicacions possibles,una l’empresa no està duent a terme, de forma
adequada, el servei, dues, la dotació econòmica, i per tant, el servei que es
paga en el contracte és insuficient, i qualsevol de les posicions intermèdies,
entre aquestes dues posicions. Insisteixo, no deixa de sorprendre que vostès
optin per a la modificació de contracte abans de constatar amb un informe
extern que vostès mateixos han demanat, si el què està fent l’empresa és,
efectivament, i absolutament, allò que s’està pagant per part de l’Ajuntament en
aquesta companyia. Per tant, és el primer element de reflexió que ens fa estar,
absolutament, amoïnats, diguem-ne, i no, en absolut, convençuts de
corresponsabilitzar-nos d’aquesta decisió davant la manca de la constatació
objectiva de quina és la causa del problema que tenim damunt de la taula que
és que Igualada està bruta, si la primera, la segona o qualsevol, insisteixo,
posició intermèdia. En el moment en què es va dissenyar aquest contracte es
va optar per un model d’empresa d’economia mixta, per tal d’incrementar la
capacitat de control de l’Ajuntament sobre la concessionària, o millor dit, si
sobre l’empresa mixta en la mesura en què l’Ajuntament és partícip de la gestió
de la mateixa, a diferència del model de l’anterior, que era un model
concessional en el qual vàrem considerar, en el seu moment, que la capacitat
de gestió, d’auditar el funcionament de la mateixa quedava excessivament
allunyat de l’Ajuntament i estava massa a expenses de, en definitiva, de la
companyia. Creiem que s’ha aprofitat poc els recursos, que sense cap mena de
dubte aquest model mixta oferien per tal de tenir aquesta major capacitat de
control sobre el funcionament de la companyia i no haver hagut d’esperar,
potser, tants anys, sense renunciar a fer una auditoria externa, a tenir un
coneixement fefaent i exhaustiu de si aquesta situació es produeix o no. Per
tant, les reserves, l’explicació que ha intentat fer, ens produeix, no sabem si la
causa del problema és la primera o la segona o una posició intermèdia, no
podem recolzar aquesta modificació del contracte que representa, insisteixo, la
tercera, la primera no tenia impacte econòmic, la segona que va fer referència
al tema de recollida ha representat un increment de 200.000 € i aquesta de
270.000 €, són despeses fixes, despeses que es consoliden com a despeses
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fixes en pressupost municipal, per tant un increment important, en aquest
apartat, que és, m’atreviria a dir, dels més delicats, incrementar la despesa fixa
en aquest volum és dels elements, diguem-ne, més delicats des del punt de
vista de la gestió, i ho fem, al nostre entendre, sense tenir un coneixement,
diguem-ne objectiu i fefaent de quina és la causa del problema que compartim,
que existeix, que és que hi ha una mancança, o Igualada té mancances
evidents, des del punt de vista del servei de neteja. Per tant, com deia, ens
abstindrem en aquest punt.

És presa la paraula per la Sra. Pedraza per dir que, bé, nosaltres, cada any,
fins i tot em sap una mica de greu, perquè cada any diem el mateix, però és
que cada any hi ha una modificació d’aquest contracte. Aviam, estem davant
d’un contracte que s’ha modificat diverses vegades, i tot i que el model de
consum i la quantitat de residus que es generen a les cases i als establiments,
doncs, ha canviat molt, doncs el servei no té canvis de fons, no s’estan
afrontant els canvis que es necessiten. En comptes d’això, doncs, opten per
anar abocant-hi diners a aquest servei, i que, un servei que està claríssim que
no funciona, ja hi poden posar més braços, ja hi poden posar més diners, ja hi
poden posar més treballadors, però el què està clar és que si el reciclatge no
millora, les xifres tampoc no ho faran. És que ho diem cada any, però tornemhi, creiem que la solució passa per un canvi de model, i no anar fent
modificacions que, quan arriben, ja fan tard. I bé, això ho diem perquè, des de
la implantació dels municipis porta a porta, aquesta que ha fet el Consell
Comarcal, doncs ens estem trobant que molta gent porta els seus residus a
altres municipis, doncs, com a mínim això diuen les primeres xifres, expliquem
el context, si cal, la implantació que s’ha fet des del Consell Comarcal, doncs
s’ha fet amb algunes deficiències, al nostre parer, bastant importants, i fins que
el Consell no reaccioni per a mirar de corregir-ho, doncs resulta que Igualada
va reben els residus d’altres municipis, allò que es coneix com a turisme de
residus. Bé, fa uns dies hi havia una notícia, a la premsa, que deia que dos
municipis, no cal anomenar-los, que acaben de començar amb el porta a porta,
recullen un 90 % de selectiva, però clar, no deien una altra dada, que és que
aquest 90 % de selectiva corresponia al 50 % de població, vol dir que la meitat
dels residus desapareixen, no desapareixen, van a altres municipis. Per tant,
estem aplicant unes mesures correctives per ampliar la selectiva, però resulta
que estem absorbint residus d’altres municipis, és a dir, creiem que la única
solució a aquest problema és que el conjunt de la comarca, que Igualada se
sumi a aquest canvi de model, a repensar-se, cap a un model de
personalització de residus, perquè si no ho fem així, no en sortirem mai
d’aquest atzucac. En aquest model que tenim ara, a més a més és dóna allò
que diem la falta de justícia social, no!, perquè tothom paguem igual però
només reciclen uns pocs, no!, i d’aquesta altra manera, amb aquest canvi de
model, si féssim un sistema personalitzat, doncs, a més a més, caminarien cap
una justícia social. El cas és que el què més greu ens sap de tot això, és que,
com menys reciclem, doncs, més diners ens consta abocar els residus, portarlos a l’abocador, què vol dir?, que estem enterrant, quasi, literalment, els diners
a l’abocador, i el què ens sap greu és que, qui guanya en això és Fomento de
Contratas, perquè no només és l’empresa que ens presta el servei, sinó que és
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l’empresa que recull els residus i que, per tant, rep els diners i els beneficis per
a reciclar poc. Bé, pensem que aquest contracte és, bàsicament, un pou sense
fons, que augmenta, cada any la despesa pública i que difícilment tindrà una
solució que no passi per un canvi de model, mantenir aquest contracte,
entenem que respon a una manca de valentia política, per fer un canvi de fons
i, en tot cas, nosaltres votarem en contra perquè entenem que cal fer un punt i
apart.
És presa la paraula pel Sr. Castañé per dir que, el vot de l’Assemblea de
Decidim Igualada serà d’abstenció, en aquest punt, també perquè, tal com han
esmentat altres Grups Municipals presents, considerem que en aquest
contracte si estan fent modificacions d’una manera, una mica, a la babalà, tot i
que responguin a dades inicials d’una auditoria que encara hem de veure’n els
resultats, i que s’ha fet alguna prova pilot, amb uns resultats positius, no hi
veiem pas, l’interès per a fer un canvi de model com ara apuntava el Grup
Municipal de la Cup, que seria el més adient fer un replantejament complert del
model de recollida de residus de la ciutat d’Igualada, a banda de els problemes
de neteja que s’intenten resoldre. També hem de dir que, una mica oportú, no!,
aquest canvi de contracte que es signi un any abans de les eleccions
municipals de l’any 2019 que cauran en un 26 de maig que, vaja, quina
casualitat que, a més a més, vinguin a atendre queixes com, per exemple les
del barri de Montserrat, que ja he escoltat en més d’una ocasió en aquest Ple i
precisament, moltes eren relacionades amb la neteja. En justícia, hem de dir
que, bé, celebrem que encara prenguin algunes cartes en l’assumpte, auditoria
inclosa, i que de pas, s’estiguin creant alguns llocs de treball, però bé,
òbviament no farem festa d’això. I tot i que ho han vestit com a neteja viària,
sempre necessària i benvinguda, reiterem, el tema de l’abocador, com ja s’ha
esmentat és el què crema, realment, i destapar la seva incompetència, fa anys
que sabem que envia tones de brossa a l’abocador serà cada vegada més car,
és que estem parlant de centenars de milers d’euros que, en concepte de
cànon, que aniran augmentant any rere any, i són diners que estan, literalment
a la brossa, literalment, són diners que no s’estan revertint a la ciutat. Per tant,
cal posar fil a l’agulla urgentment, no només d’aquesta manera, fent una
modificació del contracte, sinó replantejant tot el model sencer, i per exemple,
un assumpte que considerem el més crític, seria el de la recollida de la fracció
orgànica, no només la de cartró, sinó l’orgànica, perquè s’omplen la boca
parlant de gestió eficient, i bé, a l’hora de mirar les xifres, l’estalvi se’n va, com
ja he dit, literalment a la brossa. Creiem que seria més lògic invertir més diners
en la recollida selectiva, replantejant el model, i tenir una ciutat en millors
condicions que no pas deixar-ho tot en un punt mort, anant fent modificacions
que, al cap i a la fi, són més diners per a Fomento, i que, alhora, no reverteixen
directament amb la recollida selectiva d’orgànica, perquè és gran part del gruix
que es genera, i és la gran part del gruix que va a parar a l’abocador de Tivissa,
i per tant, fa que augmenti el cànon que estem pagant. Nosaltres, des del Grup
Municipal de Decidim Igualada, els instem a que diguin quines accions han fet,
en el passat, per la recollida de la fracció orgànica, i quines en pensen fer,
perquè ara ens porten aquesta modificació per la de cartró, però, i l’orgànica?,
perquè més enllà d’algunes campanyes, que bé podríem titllar de ridícules, no
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s’ha vist cap resultat real en aquest sentit, com ja els he dit de la fracció
orgànica, amb altres sí, però en aquest, el de l’orgànica, que és el més crític,
segons el nostre criteri, encara no.

És presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, bé, jo recordo, fa anys, quan
Igualada intentàvem ser una mica de model en quant a ser dels pioners en
portar a terme, bé, per exemple, la recollida de fracció orgànica a la ciutat
d’Igualada, vam ser de les primeres, a Catalunya, amb implantar-ho en un barri
de més de 10.000 habitants, que va ser tota la zona de Set Camins i part del
Poble Sec, i Junta de Residus va creure amb la ciutat d’Igualada com a ciutat
pilot per a portar a terme, com començaria a anar la recollida de la fracció
orgànica, no!, i això no fa quatre dies, això estic parlant de l’any 97, o si no
recordo malament, l’any 98, vol dir que, de la manera que vam començar, avui
hauríem de ser un exemple modèlic en quant, com a mínim, si més no, amb la
xifra de la recollida de fracció orgànica a la nostra ciutat, no ha estat així, vol dir
que els respectius governs municipals, a la nostra ciutat, no han fet massa els
deures, clar, això no fa, reitero, fa bastants anys. A veure, convindrem que, bé,
jo crec que l’igualadí, la igualadina s’ha de resignar, en el sentit de que és, una
mica, l’assignatura pendent, tot el què fa referència a, vaja, la gestió del servei
de recollida d’escombraries, la recollida selectiva, residus domiciliaris, etc., etc.,
per què dic això?. Si tirem una mica enrere, tirem d’hemeroteca, l’actual
contracte que tenim amb Fomento de Construcciones y Contractas mitjançant,
també, aquesta empresa mixta en què l’Ajuntament d’Igualada hi participa, i
que aquest contracte, el nou contracte, doncs, es va adjudicar, va començar a
comptar a partir de l’1 de gener de 2011, si tirem una mica més enrere, jo
recordo que a l’any 2007, 2008, el Grup Municipal del Partit Popular aquí en
aquest Ajuntament érem els únics que demanàvem fer un concurs, un nou plec
de clàusules administratives, particulars i tècniques per arreglar, d’una vegada
per totes, les constants i contínues millores de contracte que havíem anat fent
perquè anaven sorgint nous temes, com és el cas que porten a aprovació avui.
I ens vàrem quedar sols, bé, al final es va fer, doncs, amb el contracte que
tenim en vigor avui, en vigor des de l’any 2011 i que no ens acaba aquesta
concessió administrativa fins el 31 de desembre del 2022, no!, bé, doncs
suposo que, tots convindrem que Igualada és una ciutat que ha millorat en
quant a neteja, jo sí que sóc oposició constructiva, en aquest sentit, he
d’admetre que ha millorat, però també sóc oposició que fa crítiques sempre
amb un sentit literalment, amb el sentit d’oposició constructiva, perquè dic això,
perquè hem millorat però hem de seguir millorant molt més, s’ha de seguir
millorant, la ciutat, no està de la manera que entenem que hauria d’estar. Aquí
s’ha plantejat, estem pagant, realment, pels serveis que porta a terme aquesta
prestació de serveis que ha de fer aquesta concessió administrativa amb
aquesta empresa adjudicatària del servei?, aquesta és la gran pregunta.
Seguiran els igualadins pagant més per residus que són seus i que,
segurament, una part, desconec el percentatge, no són seus, és a dir, tots
sabem que part dels residus, de rebuig, de la ciutat d’Igualada, a vegades no
tenim clar els viatges que es fa, precisament, a Tivissa, doncs quina part
pertoquen o no pertocarien a la ciutat d’Igualada, però és que ara, degut a la
implantació, per part del Consell Comarcal de molts municipis que fan el porta a
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porta, que hi ha molts ciutadans, han dit, és una bona iniciativa, que aplaudim, i
per cert, també hem votat favorablement, però sí que és veritat que alguns
ciutadans diuen “oh, a l’hora que em venen a buscar, al meu municipi, el
rebuig, el vidre, el cartró, no sóc a casa, què hauré de fer?, cistelleta al cotxe i
quan arribi a Igualada, que els contenidors estan oberts, tirar-ho i dipositar-ho
allà?”, vol dir que també comportarà una factura més important a aquest
Ajuntament que pagarem tots els igualadins, és a dir, ara els igualadins també
pagarem, una part, no sé el percentatge, d’una part de deixalles de rebuig que
pertoquen..., bé, exercim la capitalitat, no!, pagarem més per residus que no
seran de la ciutat d’Igualada. Bé, tot això és un repte important, els
percentatges en recollida selectiva han millorat el què hauríem d’haver esperat,
des de, reitero, l’any 98 que vàrem implantar, a prova pilot, la recollida de
fracció orgànica a determinats barris de la ciutat i estant a l’any 2018, tenim el
percentatge que tenim, evidentment aquí suspenem i hem de millorar.
Segurament, el què ens haurem de plantejar, a finals de 2022 que hi hagi, qui
tingui la responsabilitat de govern, és si realment s’haurà de seguir amb aquest
criteri de l’empresa mixta, perquè realment, dues preguntes, fins a quin punt
controlem i, a vegades, si aquí tenim dubtes amb la primera pregunta, potser és
millor anar a la típica, clàssica i tòpica concessió administrativa amb una
empresa i cenyir-nos com a Administració a l’aplicació d’aquell contracte amb
virtut del plec de clàusules administratives, particulars i tècniques que, per això
l’Administració Pública ja té la manera que té. Clar, entenem que s’ha de fer el
què vostès estan fent, però la pregunta és, no s’hagués pogut, abans d’arribar
al punt d’haver de portar a terme una ampliació econòmica, des d’avui, 2018
fins a l’any 2022, un increment de 2.071.000 € que, dividit pels 4 anys que
queden de concessió equival a 517.000 € que no recordo ara, exactament, la
xifra de padró que tenim de recollida d’escombraries domèstiques, però si no
recordo malament, eren 13 o 14.000, amb corregeixen si m’equivoco?, tant és,
compto 15.000, comptaré 15.000, que era menys, eh!, això suposa un
increment de la taxa d’escombraries pel conjunt de famílies o d’unitats
familiars?, home, una part sí que suposarà, una part sí, evidentment, una part,
doncs, clar, si ara, en aquests moments paguem 106 € per llar, doncs, no sé
com quedarà traduït, a 115, 120? No ho sé!, però en tot cas, a nosaltres ens
hagués agradat que, abans d’arribar, és a dir, estem absolutament d’acord amb
la millora del servei, però entenem que, segurament, com a Ajuntament i
participant de manera directa a l’empresa mixta, amb l’empresa que té
l’adjudicació del servei, s’hagués pogut, segurament, mirar de portar a terme
millores que no es traduïssin tant directament amb aquesta repercussió
econòmica. Reitero, la ciutat ha de millorar, i, segurament, reitero, al 2022 sí
que s’haurà de fer, absolutament, un contracte de màxims, per tal d’intentar
evitar, amb la mesura del possible, anar al què sempre hem fet, constant i
contínuament, des d’aquest Ajuntament, que són ampliacions de servei del
contracte o d’un dels contractes o el contracte més important que tenim en
aquest Ajuntament. En conseqüència, el nostre vot serà d’abstenció.
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 Partit Demòcrata de
Catalunya, 8 vots d’abstenció dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana
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de Catalunya, Socialistes d’Igualada, Decidim Igualada i Partit Popular de
Catalunya i 2 vots en contra del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) del total de 21 Regidors, que de dret i fet composen la
Corporació, S’APROVA la proposta de en tots els seus termes.

PART NO RESOLUTIVA
9. MOCIONS NO RESOLUTIVES, PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
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:
9.1 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE DECIDIM IGUALADA,
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR I PARTIT DEMÒCRATA DE CATALUNYA EN SUPORT AL
PROFESSORAT DE L’IES PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA
9.2 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR, DECIDIM IGUALADA I ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PLA MUNICIPAL PER A
LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA D’IGUALADA
9.3 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, DECIDIM IGUALADA, CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR I
PARTIT DEMÒCRATA DE CATALUNYA EN SUPORT AL JOVE IGUALADÍ
JOAN MANGUES INVESTIGAT PER HAVER ESCRIT UN TUIT
El Sr. Castells diu que passaríem a llegir una moció que presenten els Grups
Municipals de Decidim Igualada, Esquerra Republicana de Catalunya,
Candidatura d’Unitat Popular (Cup) i Partit Demòcrata de Catalunya en suport al
professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca; una moció que presenten
els Grups Municipals de Candidatura d’Unitat Popular (Cup), Decidim Igualada i
Esquerra Republicana de Catalunya per al desenvolupament d’un Pla Municipal
per a la Recuperació de la Memòria Històrica d’Igualada, i una moció dels Grups
Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Decidim Igualada, Candidatura
d’Unitat Popular (Cup) i Partit Demòcrata de Catalunya en suport al jove igualadí
Joan Mangues investigat per haver escrit un tuit
En aquests moments, quan són les 23:13 hores es realitza un recés en la
Sessió Plenària.
En aquests moments, quan són les 23:31 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 pels Grups
Municipals.
A continuació es passen a tractar les mocions esmentades.
9.1 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE DECIDIM IGUALADA,
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR I PARTIT DEMÒCRATA DE CATALUNYA EN SUPORT AL
PROFESSORAT DE L’IES PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA
Per ordre de la Presidència es dóna lectura per part del Sr. Castañé de la
moció no resolutiva següent:
“El dilluns de Sant Jordi, 23 d'Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans
de comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació
envers nou docents de PINS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons
aquesta, els dies 2 i 20 d'octubre de 2017 alguns professors del centre haurien
vexat els fills de guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat als
cossos de seguretat de l'Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que
se'n va fer es va prendre en consideració les declaracions del professorat
realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil, que negaven
taxativament aquelles infonamentades acusacions.
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de
d'octubre es van fer partint dels valors que promou i reivindica l'escola pública
catalana: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Tot i que fins a dia d'avui
no s'ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el
mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per
generar espais de trobada entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA,
amb l'objectiu d'abordar la situació, contrarestar el relat esbiaixat que s'estava
projectant i garantir la intimitat de l'alumnat.
El dia 27 d'octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als
representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a
terme les pertinents indagacions i que no s'havia trobat cap indici d'actuació
indeguda. Alhora, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les
famílies implicades i al Director de l'Institut a una trobada, a la qual les famílies
afectades no s'hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar òrgan màxim responsable de la cura de la convivència en el centre i en el ,que
hi tenen representació el professorat, les famílies, els alumnes i l'Ajuntament
aprovava per assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les
greus acusacions contra el professorat i es defensava la professionalitat dels
docents.
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a
l'alumnat com als docents. Malgrat tot, enlloc d'arxivar el cas, la Fiscalia ha
impulsat l'inici d'un procediment judicial tant desorbitat com inadequat - utilitzant
els qualificatius del Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018.
Així, el dia 24 d'abril, després de l'aparició en premsa de la denúncia de la
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Fiscalia, l'assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint
sempre la intimitat i el respecte d'uns i altres.
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i
fotografies del professorat afectat (EI Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns
mitjans de comunicació en clau d'escarni i d'instrumentalització política,
causant l'assenyalament del professorat implicat, però també dels alumnes que
s'hi citen, danyant a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada
divulgació ha desatès tota ètica, en no respectar la presumpció d'innocència i
limitar-se a una reproducció mecànica de la denúncia.
D'altra banda, el Govern de l'Estat va enviar dos secretaris d'Estat per a reunirse amb les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels
fets, sense tan sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari,
per endurir la seva ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments
per investigar més suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la
pròpia fiscalia.
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense
fonament per tal d'utilitzar el procés d'El Palau - juntament amb el de La Seu amb l'objectiu de desacreditar el model educatiu públic català, atribuint-li una
funció adoctrinadora i promotora d'una divisió inexistent, atemorint tota la
comunitat educativa, per convertir-los en símbol d'un suposat trencament de la
convivència a Catalunya, les mostres de suport es multipliquen.
Per tot plegat proposem el següent acord al ple Municipal:
- Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de PINS
El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en
situació similar.
-Demanar l'immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat
d'El Palau i d'altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació
contra docents de l'escola pública catalana.
- Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre
professorat. Que es faci públic l'informe de la inspecció educativa que
exonerava el professorat d'El Palau i es doni suport públic al professorat.
- Exigir que s'aturi la campanya de criminalització dels docents i l'ofensiva
contra l'ensenyament públic català, que és l'escola de tots i totes.
- Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre
totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de
pobles de l'Estat espanyol, Europa i el món.”
INTERVENCIONS
És presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, bé, és evident que davant la
situació delicada que, malauradament està vivint el conjunt de Catalunya, degut
a certes formacions polítiques que proposen sortir fora l’Estat de Dret i no
respectar, com passa en totes les democràcies les lleis bàsiques i prioritàries
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d’un país, com és una llei fonamental, que és la Constitució Espanyola, doncs,
evidentment, sorgeixen moments de certa tensió i de certes equivocacions
d’uns i altres, en general. Però sí que des del Grup Municipal del Partit Popular
no ho podem votar favorablement aquesta moció, en primer lloc perquè,
primera, no érem testimonis en primera línia de què va passar o va deixar de
passar, creiem i sempre hem cregut en la justícia, creiem amb la separació de
poders, executiu, legislatiu i judicial, i, evidentment, en el moment en què hi ha
una denúncia de Fiscalia sobre el què, jo no sé si realment va passar o no, bé,
denúncia de la Fiscalia dient que determinat alumnat fa identificar a la classe,
una escola pública, a les persones que eren fills de Guàrdia Civils, doncs,
entenem que no és l’escola, l’educació que tots volem, entre altres coses
perquè aquí tots parlem de la igualtat, en aquest cas, com no pot ser d’altra
manera, de la igualtat dels alumnes. Si realment és veritat o no, que aquests
professors, jo no ho sé, van qualificar als Guàrdies Civils, ho trec dels mitjans
de comunicació, “d’animals, gossos rabiosos o salvatges”, en presència dels
seus fills, alumnes d’aquest centre, doncs, evidentment, entenem que la
Fiscalia hagi actuat, i fins i tot, estem d’acord que la Fiscalia hagi actuat amb
les competències que té en aquests moments i que seguirà tenint. El què
nosaltres volem és que hi hagi pau, civisme, concòrdia i convivència, si és que
això és el què vol tothom, i evidentment, jo sempre he dit, en aquest mateix
Saló de Sessions, la bona feina que fa la majoria de professorat a l’escola
pública i concertada de Catalunya, però amb aquesta moció, en concret, aquí
sembla que ja es vulgui exonerar, en tot cas, que investigui la justícia, crear
molta més justícia i el nostre Grup, en aquest cas, serà contrari.
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 Partit Demòcrata de
Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Socialistes d’Igualada,
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i Decidim Igualada i 1 vot en contra del
Grup Municipal de Partit Popular de Catalunya del total de 21 Regidors, que de
dret i fet composen la Corporació, S’APROVA la moció no resolutiva en tots els
seus termes.
9.2 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR, DECIDIM IGUALADA I ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PLA MUNICIPAL PER A
LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA D’IGUALADA
És presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, abans de res, fer constar en acta
que la presentem conjuntament amb Decidim Igualada i el Grup d’Esquerra
Republicana. Bé, la moció que presentem pretén desenvolupar un Pla
Municipal per a la Recuperació de la Memòria Històrica a Igualada, té una part
expositiva força llarga, que m’estalviaré de reproduir fil per randa, en tot cas, sí
que, expressar el sentit últim de la intenció d’aquesta moció, pensem que la
memòria històrica és un àmbit a preservar per part de qualsevol poble, per part
de qualsevol societat, en l’àmbit local d’Igualada creiem que, per bé que
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existeixen algunes iniciatives, potser algunes de més aïllades, d’altres amb més
continuïtat, a dia d’avui no es compta, diguem, en un marc estratègic o en un
marc que defineixi, doncs, quines haurien de ser les prioritats, com a municipi o
com a institució municipal que hauríem de preservar, que hauríem d’intentar
aprofundir, investigar, analitzar i difondre, per tal que les generacions presents i
també les futures, doncs, tinguin consciència de en quin espai vivim i també de
quins fets històrics ens han permès, doncs, assolir, diguem-ne, diferents
aspectes de la realitat que a dia d’avui vivim, i especialment, també, doncs, tots
aquells vinculats, de manera especial, doncs, amb la lluita per les llibertats i
pels drets civils del nostre poble. Atenem, també, a que en aquest mateix
plenari, fa cosa d’un any i escaig, si no l’erro, també es va procedir a una
modificació del cartipàs i es van atribuir les funcions de, diguem-ne, de vetllar i
empolsar polítiques de memòria històrica a una de les Regidories per delegació
de l’Alcalde, pensem que fora bo, que, d’alguna manera ens emplacéssim, tots
plegats, i és el sentit últim d’aquesta moció, no deixa de ser aquest, el
d’emplaçar-nos a posar fil a l’agulla, en aquesta matèria, que pensem que és
indispensable que també, doncs, en el marc legislatiu català, doncs, també
s’encomana a les institucions públiques el vetllar per l’aprofundiment i la difusió
d’aquest tipus de coneixement entre les nostres societats, que nosaltres
estimem, també, que és especialment important, en les generacions més joves,
però no només, i bé, també atenent a que recentment s’ha donat a conèixer,
diguem-ne, una relació aprovada pel Parlament de Catalunya, de víctimes del
Franquisme, segons la qual, doncs, més de 270 ciutadans d’Igualada van patir
un procediment judicial militar, durant la dictadura franquista, i 14 d’elles van
ser executades. Bé, és tot un cúmul de realitats, de coneixements i de
situacions que pensem que caldria articular d’una manera coherent i donar-li un
impuls digne, el què pensem que es mereix, més enllà, doncs, d’algunes
qüestions puntuals que s’hagin pogut fer des de l’Ajuntament o des de la
Societat Civil. Per tot això proposem que l’òrgan competent estudiï les següents
mesures, i passo a llegir la part expositiva dels acords.

Per ordre de la Presidència es dóna lectura per part del Sr. Mateu de la moció
no resolutiva següent:
“Atès que Catalunya té una llarga trajectòria de lluita per les seves llibertats i de
defensa de les seves institucions, que li foren arrabassades el 1714, des de
mitjan segle XIX, el catalanisme, les lluites obreres, els corrents liberals i el
moviment republicà i federal foren el germen de la cultura democràtica a
Catalunya i de la lluita per les llibertats, la justícia social i la recuperació de les
institucions d'autogovern.
Atès que la primera i la segona repúbliques marquen els moments culminants
d'aquesta lluita i són els antecedents immediats del marc democràtic actual,
essent la dictadura de Primo de Rivera i, sobretot, la del general Franco que
suspengueren de nou aquestes llibertats i portaren a terme una forta repressió
política, cultural, social i nacional a tot l'estat espanyol.
Atès que l'article 54 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix en primer
lloc l'obligació de la Generalitat i els altres poders públics, entre ells els
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ajuntaments, de «vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria
històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i
la lluita pels drets i les llibertats democràtiques» i disposa que «amb aquesta
finalitat han d'adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al
reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució
com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l'autogovern de
Catalunya».
Atès que la preservació de la memòria històrica d'un país és l'expressió de la
seva llibertat, esdevenint la reivindicació del compromís polític de la ciutadania
per la conquesta de les llibertats en una manifestació de cultura democràtica i
així ho demostren els estats amb més tradició democràtica.
Atès que apel·lar al passat per comprendre el present i afrontar el futur és un
signe de cultura política de les societats desenvolupades, sent una demostració
de virtut pública a la qual els representants de la sobirania popular no poden
renunciar.
Atès que el consistori igualadí té un deure vers la seva població en la
recuperació i preservació de la seva memòria històrica, vetllant i mantenint-la
per tal de donar testimoni de la resistència i la lluita pels drets i les llibertats
democràtiques. principis democràtics que també van ser bandera per a molts
igualadins i igualadines des de la II República fins a la l'actualitat.
Atès que segons la llista publicada per l'Arxiu Nacional de Catalunya rere la llei
11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
aprovada pel Parlament de Catalunya, més de 270 ciutadans d'Igualada van
patir un procediment judicial militar durant la Dictadura de Franco, 14 de les
quals van ser executades.
Atès que aquestes persones encara no han rebut cap homenatge, malgrat
haver quedat anul·lats els seus judicis segons la llei 11/2017 i que encara
existeixen a Igualada carrers, estàtues, institucions i plaques que commemoren
i reivindiquen les polítiques franquistes, polítiques totalment contràries als
principis democràtics.
Atès que a Igualada manca l'articulació d'un conjunt d'accions consistorials
destinades a continuar la tasca de recuperació de la memòria històrica local
realitzada per iniciatives personals i la "Biblioteca de la Memória", que
contribueixen a la investigació, la difusió i la reflexió i revisió entorn dels fets
històrics del segle XX, així com a la recollida de testimonis relacionats amb la
vida quotidiana de les generacions que van viure a l'Igualada del segle XX:
costums, oficis, formació, activitats culturals i de lleure, etc.
Atès que la recuperació de la memòria històrica local ha de ser una tasca
encapçalada pel consistori contribuint en la investigació, la difusió i la reflexió
entorn dels fets històrics del segle XX, posant un especial èmfasi en els
períodes del canvi de segle, amb la Segona República, la Guerra Civil i el
Franquisme, però abastant també tot el període de la transició a la democràcia
fins a l'actualitat.
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Atès que l'Ajuntament hauria de potenciar les accions que ja es porten a terme
per diversos actors de la ciutat fent créixer les sinergies entre els diferents
agents que ja treballen la memòria històrica local, junt amb agents de
l'associacionisme com de la mateixa administració. Atès que la recuperació de
la memòria històrica també hauria de ser un procés actiu i participatiu que
aportés un coneixement generat per mitjà de la interrelació de persones de
diferents camps i de diversos sectors socials.
Atès que l'Ajuntament hauria de generar els temps i els llocs necessaris per als
intercanvis de coneixements i experiències entre sectors diversos que permetin
enriquir els resultats i estimular el pensament crític.
Atès que el consistori no pot oblidar la vessant educativa per tal de difondre els
coneixements adquirits als col·lectius més joves i afavorir el traspàs de valors.
Atès que l'Ajuntament tampoc pot oblidar que la recuperació de la memòria de
la ciutat ha de tenir una plasmació directa en el patrimoni material de la ciutat.
Per tot això proposem que l’òrgan competent estudiï les mesures següents:
1. L'Ajuntament d'Igualada impulsarà l'elaboració d'un Pla Municipal de
Recuperació de la Memòria Històrica amb l'objectiu d'investigar, recuperar i
difondre els esdeveniments més rellevants de la memòria local en tots els seus
àmbits, tant polític, cultural, econòmic, com social.
2. El Pla contindrà unes mesures concretes a través de les quals l'Ajuntament
esdevindrà actor actiu en la divulgació d'aquests coneixements històrics locals
entre la ciutadania en general i especialment als col·lectius més joves, en
col·laboració amb els centres educatius i amb serveis o entitats juvenils.
3. L'Ajuntament d'Igualada iniciarà d'ofici tots els tràmits necessaris per
intervenir la simbologia franquista i antidemocràtica encara existent a la ciutat
d'Igualada, siguin plaques commemoratives, estàtues o altres denominacions
públiques de tribut a persones o fets contraris a la defensa de la llibertat, la pau
i la democràcia.
4. L'Ajuntament realitzarà un acte públic de reconeixement i memòria a totes
les persones igualadines represaliades o assassinades degut a polítiques
antidemocràtiques, amb especial esment a les víctimes del franquisme, i
ubicarà una escultura o monument en la seva memòria en un espai rellevant de
la ciutat.
5. L'Ajuntament d'Igualada cercarà un espai rellevant de la via pública de la
ciutat per establir-hi el nom de "1 d'octubre" en tribut i record d'aquesta jornada
de mobilització històrica i de compromís cívic amb les llibertats democràtiques
del nostre poble.”
INTERVENCIONS
És presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que és difícil d’explicar amb tant
poc temps, perquè és clar, aquí ens dediquem a presentar propostes no
resolutives, mocions, que es diu molt en poc temps, però que mereix una, si
més no..., bé, tornem a la Guerra Civil, que és el què... la recuperació de la
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Memòria Històrica, recuperar, per part d’aquest Ajuntament, que ho trobaria bé,
en part, eh!, el problema és que precisament hi ha actituds i actituds que,
segons quins països han fet unes actituds per, precisament, evitar que tornés a
passar el què no volia ningú que passés, no!, està clar que, malauradament a
Espanya, hi va haver una guerra civil, que, evidentment, no agrada a ningú,
una guerra civil és una guerra entre germans, tots convindrem que tots hem de
fer els màxims esforços per, precisament, aprendre del passat i que això no
torni a passar mai més. Clar, aquí diuen “treure plaques...”, i tot això, bé, no ho
sé, a Alemanya, als Camps de Concentració els han conservat, per què?,
precisament perquè forma part de la història i precisament per evitar que torni a
passar la desgràcia o la disbauxa que hi va haver en períodes de la Segona
Guerra Mundial, no!, doncs aquí, bé, no ho sé, ho poso com a element de
reflexió, eh!. En tot cas, a la part resolutiva vostès diuen “Impulsar l’elaboració
del Pla Municipal de Recuperació”, escolti, això ho compartiríem, ara, vostès
aquí, en la part, no la resolutiva, en la part expositiva, clar, ja comencen a
parlar que segons quin bàndol era antidemòcrata i els altres eren els
demòcrates, en conseqüència vostès aquí ja comencen a separar, perquè
aquesta memòria històrica d’aquest Ajuntament d’Igualada també parlarà dels
que van ser assassinats per anar a Missa?, o perquè eren empresaris?, o
perquè creien en la religió?, o perquè...., també en parlarà aquesta Memòria
Històrica d’això?, perquè aquí de la manera que ho diu, aquests ja són els
antidemòcrates, segons vostès, llavors, clar, no ens dóna, pràcticament, gens
de marge, no!, no ens dóna gens de marge en el sentit de que vostès aquí ja
fan distincions per si es pertanyia a un bàndol o a l’altre. Jo reitero, aquestes
mocions expressades en tant poc temps, en tot cas, recuperació, però, bé, que
es parlés de tot, no!, també parlarà de quan uns determinats grups anaven a
cremar esglésies i anaven a assassinar capellans, al clero, etc., també parlaran
dels 18 que els van venir a buscar i els van anar a assassinar a la Pobla, per
part dels bàndols del front d’esquerres?, també en parlarà d’aquesta memòria
històrica?, és a dir, no volem entrar en aquestes dinàmiques, nosaltres, reitero,
i perquè consti en acta de manera clara, diàfana i transparent, estem per la
pau, la convivència i aprendre dels errors del passat, entre tots plegats per,
precisament, evitar tot aquest tipus de malaurades situacions que va viure el
conjunt del nostre país.
El Sr. Castells diu que l’he avisat abans per aprofitar el temps que ha gastat en
la moció anterior i així hem compensat. Abans de passar la paraula, que té un
minut per replicar, al portaveu, en nom del Govern dir que votarem
favorablement en aquesta moció, en el benentès, també, que entenem que
hem intentat, des del Govern, també, posar aquest apunt a la Memòria
Històrica i hi va haver, recordin, fa uns mesos un acte, jo penso que va ser molt
emocionant, amb la placa de l’stolpersteine, vam ser dels primers Ajuntaments,
tot i que n’hi havia alguns que ja ho havien fet, com Navàs i altres municipis,
però que l’hem posat aquí a Igualada i penso que era un acte de
reconeixement i que feia justícia, en aquesta Memòria que penso que hem de
preservar. Hi ha coses que no compartim, el fet de fer un Pla Municipal de
Recuperació de la Memòria Històrica, no sé si el Memorial Democràtic, si els hi
preguntem si algú en té, ens diran si en tenen o no, ho esbrinarem, jo no sé si
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algú en té, però en tot cas ho mirarem, sé que des de la Diputació de Barcelona
també hi ha algun moviment, perquè ens puguin ajudar a fer-ho, lògicament, i
per tant, ho estudiarem, votem a favor perquè estem d’acord en què hem de
preservar la memòria històrica, teníem la voluntat, també, ja els hi avanço,
també, de mirar de fer alguna cosa en aquest sentit, atès que el Cementiri Vell
d’Igualada, l’any vinent complirà 200 anys i per tant, aprofitant també, aquest
fet podem fer algun acte, també, vinculat allà, respecte a les plaques que
vostès reclamen, amb tota la raó, de la Falange en els pisos, si no recordo
malament, hi havia, constava de 24 plaques de Protecció Oficial, i se’n van
retirar 14, en queden 10 per treure, lògicament nosaltres ja tenim, fins i tot el
Regidor m’ho ha anat a buscar, tenim aquesta placa que és el què es posa ara,
però ho han de fer els propietaris dels edificis, no podem, nosaltres, fer-ho com
a Ajuntament, i en tot aquest sentit, seguirem insistint en què això es faci, i per
tant, a eradicar, de la memòria d’Igualada, també, aquestes plaques. Per altra
banda, absolutament, comparteixo, 100 % el fet de que en algun espai, en
algun lloc de la ciutat, hi hem de posar algun memorial respecte al què va
passar l’1 d’octubre, va ser, jo penso, un moment que ha de ser recordat
d’alguna manera, i per tant, el què hem de fer és, amb les entitats, amb qui
sigui convenient, algú es pot imaginar amb l’Ateneu, hem de mirar a veure que
podem fer, atès que va ser allà l’epicentre on es va visualitzar més que això no
ho feien ni unes persones ni uns partits, sinó que ho feia el poble, visualitzar, ja,
alguna actuació que reivindiqui una jornada que va ser històrica i aprofitarem,
lògicament, el primer aniversari per a poder-ho fer, per tant, ja els hi anirem
explicant cap on podem destinar aquest projecte. Per tant, votarem
favorablement, amb el benentès de que no, fil per randa, compartim tota la
moció, però sí que l’esperit que mana el compartim totalment.
És presa la paraula pel Sr. Mateu per dir que, en tot cas, doncs, satisfets que la
moció s’aprovi, ho estarem més quan s’acabi aplicant algun dels acords que
aquí hi figuren, respecte a la part aquesta dels acords pensem que no són cap
cosa de l’altre món, quan el Sr. Agramunt parla de les dues bandes, és a dir, en
tot cas, aquí sí que es fa un reconeixement explícit de les represaliades o
assassinades degut a certes polítiques, perquè no han tingut mai un
reconeixement digne, en 40 anys de dictadura, ni en posterioritat en aquesta
transició tant modèlica, el partit al qual vostè mateix pertany, per exemple, s’ha
negat, en reiterades ocasions, a condemnar aquests actes. En tot cas, jo estic
molt satisfet de veure aquest canvi d’opinió en el qual vostè no vol treure les
plaques perquè no es torni a repetir aquesta disbauxa, en tot cas pensàvem
que, potser el motiu de no voler-les treure podia ser un altre, però estem
gratament satisfets de que això sigui així, i només dir que, això, més enllà de si
el memorial democràtic o no al memorial democràtic, és a dir, nosaltres
pensem que sí que és important, que en determinats fets de la història i també
donar especialment importància al fet que les generacions a venir també han
d’entendre, i nosaltres mateixos hem de ser conscients de que moltes de les
realitats que a dia d’avui podem gaudir, com a llibertats o com a drets, o com a
altres assoliments que, en societat, hem fet, han estat, doncs, gràcies a
determinades lluites i actituds que creiem que cal posar, també, sobre la taula.
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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 20 vots a favor dels Grups Municipals de Partit Demòcrata de
Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Socialistes d’Igualada,
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i Decidim Igualada i 1 vot en contra del
Grup Municipal de Partit Popular de Catalunya del total de 21 Regidors, que de
dret i fet composen la Corporació, S’APROVA la moció no resolutiva en tots els
seus termes.
9.3 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, DECIDIM IGUALADA, CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR I
PARTIT DEMÒCRATA DE CATALUNYA EN SUPORT AL JOVE IGUALADÍ
JOAN MANGUES INVESTIGAT PER HAVER ESCRIT UN TUIT
Per ordre de la Presidència es dóna lectura per part del Sr. Conill de la moció
no resolutiva següent:
“Aquest dilluns 28 de maig el jove igualadí Joan Mangues ha hagut d'anar a
declarar al jutjat d'instrucció número 12 de Madrid com a investigat per un
delicte de calúmnies i injuries per haver fet un tuit denunciant la mort d'un
manter senegalès al barri madrileny de Lavapiés. Juntament amb Mangues,
estan encausades cinc persones més, entre les quals una regidora d'Ahora
Madrid i el portaveu del Sindicat de Manters i Llauners de Madrid. En concret,
el jove igualadí va respondre a una piulada de l'alcaldessa de Madrid, Manuela
Carmena, on va assegurar: "Manuela, que Mmame Mbage no ha mort, l'han
matat a pals'. Per aquest tuit tres col·lectius de la policia local de Madrid
(l'Associació de Policia Municipal Unificada (APMU), el Col·lectiu Professional
de Policia Municipal i el Sindicat Col·lectiu Professional de Policia Municipal)
van presentar una querella per "injuries i calúmnies".
La situació supera el surrealisme atès que Mangues en cap moment va
mencionar a la policia local de Madrid, ni en aquest ni en cap altre tuit, fet pel
qual fa totalment inadmissible atribuir-li els delictes d'injúries i calúmnies ja que
no hi ha de manera explícita cap persona o col·lectiu "injuriat" o "calumniat".
Aquest és l'enèsim cas d'una situació d'absoluta repressió contra aquells
ciutadans i ciutadanes que fan ús del seu dret de llibertat d'expressió i que
alhora veuen perseguides les seves opinions i expressions emparades en
aquest dret constitucional. L'onada repressiva contra els catalans i les
catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a
vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal de silenciar
qualsevol signe de diferència o dissonància política. L'estat i el bloc del 155,
està sotmetent als ciutadans i ciutadanes del nostre país a una pèrdua
accelerada dels drets i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que
es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d'aquesta nova injustícia, sumada a la dels presos polítics, cantants,
humoristes, tuitaires i en definitiva qualsevol persona que es veu perseguida
per la seva llibertat d'expressió i que està sotmesa a l'amenaça i el càstig
repressiu, aquest ajuntament
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ACORDA
PRIMER. Mostrar el suport de l'Ajuntament d'Igualada al jove igualadí Joan
Mangues, perseguit de manera injusta i antidemocràtica per haver publicat un
tuit que en cap cas és constitutiu de cap delicte i que s'emmarca dins de
l'estricte exercici d'un dret constitucional com ho és la llibertat d'expressió.
SEGON. Exigir l'arxivament del cas o l'absolució incondicional del Joan
Mangues.
TERCER. Exigir el respecte absolut dels drets civils i polítics de tots i cadascun
dels ciutadans i ciutadanes sens perjudici de la seva inclinació ideològica,
pensament polític o militància política.
QUART. Comunicar al jutjat d'instrucció número 12 de Madrid, a la fiscalia
general de l'estat espanyol, als col·lectius Associació de Policia Municipal
Unificada (APMU), el Col·lectiu Professional de Policia Municipal i el Sindicat
Col·lectiu Professional de Policia Municipal, l'aprovació d'aquesta moció.”
INTERVENCIONS
El Sr. Conill continua dient que ara vindrien els acords, però aprofito un
moment els tres minuts de marge, senzillament per aportar que, una mica en
nom del Joan Mangues, que és membre de les JERC d’Igualada, doncs, un
agraïment una mica solemne, diguéssim, aquí al Ple, per tot el suport que ha
rebut dels Grups Polítics, de les entitats, de la ciutadania i de la ciutat en
general, amb aquest desagradable episodi que ell ha viscut i que
malauradament, en aquest país, vària gent està patint i ell, al menys, dins de la
dificultat, ens ha demanat que ho transmetéssim, que s’ha sentit recolzat per la
ciutat, per les seves entitats, que alhora celebrem que ens mantenim en una
ciutat, al menys, activament viva. A partir d’aquí llegeixo els acords que
aquesta moció presenta.

És presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, bé, anunciar, en aquest cas,
llegint detingudament la part expositiva i resolutiva, en tot cas, el què sí que és
evident és que el què publica en el seu tuït el Sr. Mangues, literalment, segons
el què diu aquí, és “no ha mort, l’han matat a pals”, bé, jo, pel què puc seguir
com a qualsevol de vostès, com a qualsevol ciutadà és que aquesta notícia era
falsa, en conseqüència, la notícia i el comentari, òbviament desafortunadíssims,
no!, a nivell individual, aquesta opinió, a nivell d’opinió personal. Òbviament
estem a favor de la llibertat d’expressió, com no pot ser d’altra manera, però
entenem que tampoc tot si val, per entendre’ns, i no ho dic per l’objecte de la
moció, sinó pel paràgraf, l’últim paràgraf de la part expositiva que parla de
sumar dels presos polítics, al meu entendre polítics presos, cantants,
humoristes, tuitaires, etc., i tots sabem que les xarxes socials tant informen,
com, malauradament, també desinformen, no!, prova d’això és que a nivell
legislatiu també es vol crear una agència per a contravenir aquestes
desinformacions que es porten a terme en les xarxes socials. I per acabar, molt
ràpidament, en tot cas, estem en un Estat de Dret, el Sr. Mangues es pot
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defensar, com no pot ser d’altra manera, així com també estaven legitimats la
Fiscalia General de l’Estat per a portar a terme aquest procés, i a partir d’aquí,
reitero, màxim respecte a la justícia i, en tot cas, avançar que el nostre vot serà
el d’abstenció.
El Sr. Castells diu que, en nom del Govern, anunciar que votarem
favorablement. La llibertat d’expressió és sagrada, entenem que és així, el què
li estan fent passar a aquest noi, entenem que no té nom, fer-lo anar a declarar
a l’Audiència Nacional quan hi ha mils de maneres, ja no tan sols el fet d’anar a
declarar, sinó que podrien fer-li fàcil i fer-lo declarar des d’aquí, si és que ho
havien de fer que, al nostre entendre, no s’havia de fer. En tot cas vàrem poder
acompanyar-lo aquí, a la plaça de l’Ajuntament, comparteixo amb el Sr. Conill
el recolzament de la gent i que la gent no entén què està passant, per tant,
també, donar ànims, també, a la seva família, als seus pares que estan molt
preocupats, i esperem que tot acabi com esperem que acabi, que és en un no
res, perquè, la llibertat d’expressió, al nostre entendre ha de ser sagrada.
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 Partit Demòcrata de
Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Socialistes d’Igualada,
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i Decidim Igualada i 1 vot d’abstenció del
Grup Municipal de Partit Popular de Catalunya del total de 21 Regidors, que de
dret i fet composen la Corporació, S’APROVA la moció no resolutiva en tots els
seus termes.
10- PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIONS
És presa la paraula pel Sr. Agramunt per dir que, molt ràpidament, era per
preguntar, com estava, bé, des d’aquest Grup Municipal, vàrem entrar, per
registre d’entrada, en data del dia 8 de maig, una notificació, dirigida a vostè,
com a Alcalde de la ciutat, a la Sra. Secretària de la Corporació demanant,
preguntant al Govern Municipal les següents preguntes per tal de ser
contestades, en primer lloc, quin és l’import total que tenia contret la Generalitat
de Catalunya amb el nostre Ajuntament en data 31 de desembre de 2017 i, en
segon lloc, quin és el desglossament, per apartats, d’aquest deute i la seva
antiguitat, era per saber com estava la tramitació d’aquest escrit.
El Sr. Castells li diu que el termini acaba el 8 de juny, i abans del 8 de juny té el
compromís que vostè tindrà aquesta informació, d’acord. Si no hi ha cap més
prec ni cap més paraula, demanaria, doncs, si els hi sembla bé, li demanaria,
atès que s’acaba ja l’oportunitat de que consti en acta la intervenció, li
demanaria a l’Honorable Consellera Sra. Chacón, si vol dirigir unes paraules de
comiat en aquest Ple. Àngels, tens la paraula.
És presa la paraula per la Sra. Chacón dient moltes gràcies, bé, el
nomenament m’ha estat comunicat pocs minuts abans de venir aquí al Ple, i es
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poden imaginar que pots projectar moltes maneres, no!, d’acomiadar-te o de
deixar de ser Regidor, però aquesta us asseguro, que no estava d’allò
planificada i t’agafa per sorpresa per bé que, en aquests darrers dies hi havia la
possibilitat, però t’agafa una mica així en fals, no, i més ara aquí en el Ple,
doncs, hi ha un conjunt de sentiments que has de gestionar que són
complexos. I és, precisament, amb aquesta improvisació que he de fer, perquè
evidentment, no tenia el discurs preparat, que penso, doncs, parlar-vos com a
persona, no!, com a Àngels i, perquè penso que, apart de polítics, per damunt
de tot som persones, i començo la meva intervenció, que serà d’agraïments, en
general, doncs, agraint a l’Alcalde, Marc, jo no venia del món polític, tenia,
doncs, abans, la meva vida professional dedicada al sector privat, i quan em
vas convidar a participar en aquest projecte, també llavors, amb un cert grau
d’inconsciència, molt menor del què potser tinc ara, doncs vaig dir que sí, que
volia participar en aquest projecte i t’he d’agrair molt, moltíssim, doncs,
l’oportunitat que m’has donat, la teva confiança, el teu entusiasme, la teva
lleialtat, la teva generositat, l’esperit crític, també, perquè ets una persona
crítica i així ho has de ser, però quan parlo de generositat ho dic perquè el gest
d’acceptar que fos nomenada Directora General d’Indústria no tothom ho
hagués acceptat i, evidentment, doncs, a l’acceptar, també, i compartir i animar
a que entomi aquesta nova etapa com a Consellera, de veritat, penso que és
un gest de generositat molt i molt gran, hem estat plegats en aquest projecte
durant molts anys, i hem posat molta il·lusió, molt entusiasme i sé el què
significa, també, per mi, ja dic, estic, evidentment, emocionada també, però
només tinc una paraula i és “gràcies”, ha estat un privilegi treballar i seguir
treballant al teu costat, que no hem de perdre pas el contacte. El segon
agraïment és pels companys de Govern, i aquí, doncs, un record pels que no hi
són, en Josep Miserachs i en Joan Torras, disculpeu-me, però us he dit que us
parlaria com a persona i així ho estic fent, no!, podem obviar els segons 15
estadis que ens passen a la vida, però aquests no, i els meus companys d’ara,
no!, els de l’anterior mandat i els d’ara, que, cadascun, amb la seva, doncs,
manera de ser, han estat, també, molt generosos, especialment en aquesta
etapa que no he tingut la dedicació complerta, demano perdó, doncs, per si
alguna vegada hi ha hagut alguna paraula no adequada o us he traslladat part
de la feina i és, també, un plaer estar amb vosaltres, dels quals és un goig
aprendre, tant a nivell personal com professional, realment és molt i molt
satisfactori. També agrair a l’equip tècnic de tota la Casa, evidentment, pel
tracte que sempre he rebut, i permeteu-me l’equip més directe, no!, la gent
d’Ignova Ocupació, doncs, l’Elisabet Pelfort, la part Internacional, doncs, el
Dani, quan estic anomenant només als caps de servei, però sé que és tot
l’equip, és que no acabaríem, no!, l’Anna Rivera, amb tota la part de formació i
especialment amb el tema de Xarxes ACTE, dèiem Dani Castejon, la part
d’internacional, i la Nati Belenguer, doncs, que ha fet i està fent de connexió
perquè els meus horaris, doncs, fins ara no eren gaire normals i feia d’enllaç,
tant amb tots els Regidors com totes les entitats. Evidentment, també, als
Grups de l’oposició, perquè crec que, també, malgrat les diferències
ideològiques que puguem tenir, les diferències de projecte, doncs, també tots
aprenem de tots, crec que compartim una cosa, i és la voluntat de fer
d’Igualada una ciutat millor, cadascú des de la seva òptica, agraeixo moltíssim
el to que heu tingut i, repeteixo, amb diferències, eh!, i a nivell personal hi ha

Ple Ordinari 29/05/2018
Pàg-102

regidors amb qui hi ha més connexió i menys, però, de debò, moltes gràcies a
tots els que us heu apropat sempre amb esperit constructiu, crític, però
constructiu, i sobretot, doncs, d’una manera molt afable, correcte, repeteixo,
des de la distància, de vegades, de posicionaments, moltes gràcies a tots,
també de tots, he aprés d’alguns de vosaltres, porteu molts anys aquí a
l’Ajuntament, sou veterans i de debò que també he aprés de vosaltres. I què
m’emporto en aquest comiat?, doncs m’emporto l’orgull i la satisfacció d’haver
treballat per aquesta ciutat, doncs, amb més o menys encerts, segur que també
amb errors, però hi he posat la millor de les meves ganes, ho sabeu, les hores,
la intenció, el millor que he pogut, m’he entregat a aquesta ciutat, estic molt
contenta i aquest és un treball d’equip, no ho sé, doncs, dels projectes que hem
fet a nivell universitari, l’evolució que ha fet la ciutat, també en polítiques actives
d’ocupació, doncs, la conjuntura ha ajudat, però, ben de segur, també, que part
de la feina que han fet els Serveis d’Ocupació d’Ig-nova, doncs ha fet que
tinguem un nombre d’atur molt, molt inferior del què teníem quant vam entrar,
evidentment, també, aquesta obertura de mires que hem tingut, també, com a
Govern, doncs, participant en projectes internacionals projectant el nom de la
ciutat arreu. Molt agraïda, també, als agents econòmics, espero tenir la ocasió
de transmetre’ls a tots ells el meu agraïment, i projectes que hem compartit. A
tants i tants ciutadans que s’ha apropat, doncs, o bé per a criticar, o bé, doncs,
per encoratjar i per felicitar, doncs uns et feien reflexionar, els altres, doncs, et
feien costat i et feien, també, més fort, en alguns moments difícils que hi ha
hagut. He viscut moltíssim la ciutat, jo crec que m’emporto, també, estimo molt
més Igualada, l’he entès molt bé, hi ha un munt de records d’actes, de
participacions amb entitats que sempre m’acompanyaran, no!, allà on vagi, i,
evidentment, doncs, amb tot l’honor i el privilegi que ha estat ser Regidora, ha
estat un gran honor ser Regidora d’aquesta ciutat, amb la mateixa
responsabilitat, dedicació vull servir, ara, al meu país, agrair als Presidents que
m’han fet confiança, ser molt conscient que som Consellers amb una situació
anòmala, i és que tenim Consellers a la presó, exiliats, tinc, també, molt present
el projecte de país que volem, he estimat Igualada, però, també, més que mai,
estimo Catalunya, moltíssim, el meu país Catalunya, i bé, no m’estenc més
perquè acabaríem, repeteixo, les emocions, ara, acabarien aflorant potser
massa, però les meves paraules son “GRÀCIES COMPANYS!, GRÀCIES
IGUALADA!”.
I no havent-t’hi més assumptes a tractar quan són les 00:22 hores del dia 30 de
maig de 2018 l’Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta acta que
signen l’Alcalde i la Secretària acctal.,

La Secretària acctal.,

L’Alcalde,

