
SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI URGENT. 27 DE FEBRER DE 2009. 

 

1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE.  

L’equip de govern explica que s’ha convocat el present ple per tal d’aprovar els plecs de clàusules particulars que han 
de regir els contractes amb les empreses que han de dur a terme les obres que es faran amb els diners provinents 
del FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local). Aquestes obres són: la millora de les instal·lacions del pou, la col·locació de 
la gespa artificial i l’ampliació de l’edifici de serveis del camp de futbol. L’equip de govern atribueix la urgència del ple 
a seva intenció de reduir temps en l’adjudicació de les mateixes. 

ERC mostra la seva sorpresa i desànim per la tendència no corregida que té l’equip de govern en el funcionament, 
mantenint la convocatòria de plens urgents. No entenen quina és la urgència del present ple. 

PSC excusa a la seva regidora Cristina Martínez i opina que si hi ha tràmits que s’han de passar per ple, cal fer-los. 

VdC-CUP explica que s’entén que les subvencions tenen els seus terminis, però apunta que fa 10 dies que 
l’Ajuntament i els seus regidors saben que s’ha concedit l’ajut i no s’entén perquè finalment s’ha d’aprovar a corre-
cuita. Sense deixar temps a poder estudiar la documentació ni de fer aportacions. Es mostra molest perquè el mateix 
va passar quan es van aprovar els projectes que calia presentar a la sol·licitud del mateix ajut.  

L’equip de govern excusa la precipitació al·legant que han volgut crear uns plecs de clàusules acurats, millorant en el 
possible els models que els va fer arribar de la Diputació de Barcelona. 

Passat a votació s’aprova la urgència del Ple per unanimitat. 

2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE DE L’OBRA CIVIL DE PREPARACIÓ DEL 
FERM I COL·LOCACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL, FINANÇAT PEL 
FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.  

El regidor d’urbanisme fa unes puntualitzacions sobre els plecs de clàusules particulars que seran comuns amb els 
tres projectes. Es valoraran amb una puntuació més alta aquelles empreses que el seu volum de contractació de gent 
a l’atur també sigui més alt, que tot i ser un requisit en aquest ajut, l’Ajuntament de Capellades ho valorarà més. 
També es valorarà molt positivament assignant-los més puntuació aquelles empreses que proposin millores als 
projectes, per sobre que les baixes en els preus d’execució. 

Dit això, s’explica que l’adjudicació del projecte de preparació del ferm i col·locació de la gespa artificial serà , tal 
com marquen les bases de l’ajut, per procés negociat amb publicitat, tramitació urgent,  amb un valor de 
359.375,39€ i un termini d’execució de 6 mesos. 

ERC explica que s’abstindran en tots els punts.  Entre d’altres puntualitzacions, afegeixen que hagués estat bé valorar 
i primar que el personal contractat a l’atur fos de Capellades. La Secretaria de l’Ajuntament respon que aquesta 
clàusula no s’hi pot afegir, ja que seria una clàusula anticonstitucional en el seu principi d’igualtat entre ciutadans. 
L’equip de govern afegeix que com que és un procés negociat també es tindrà en compte. 

PSC troba que aquest és una ajut molt positiu i que s’hi poden obtenir moltes millores. També comenta que cal tenir 
en compte l’entitat que majoritàriament utilitza el camp de futbol, cal interrompre el mínim possible la lliga dels 
equips de futbol de Capellades. 

VdC-CUP troba positiu la filosofia del FEIL, tot i que els sap greu que hagi estat un procés de sol·licitud tan poc 
participatiu. També s’abstindran en tots els punts com a protesta del funcionament que està portant l’equip de 
govern, especialment en aquest ajut. 

Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU, PSC i abstencions d’ERC i VdC-CUP. 

3. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ 
DE L’EDIFICI DE SERVEIS DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS, FINANÇAT PEL FONS 
ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.  

L’adjudicació del projecte de les obres d’adequació i ampliació de l’edifici de serveis del camp de futbol serà, tal com 
marquen les bases de l’ajut, per procés negociat amb publicitat, tramitació urgent, amb un valor de 379.753,64€ i un 
termini d’execució de 8 mesos. 



Els partits de l’oposició expliquen el sentit del seu vot amb els mateixos arguments que el punt anterior. Així, passat 
a votació, s’aprova amb els vots a favor de CiU, PSC i abstencions d’ERC i VdC-CUP. 

 

4. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE LES 
INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ DE XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I 
INSTAL·LACIONS D’EQUIPS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA, FINANÇAT 
PEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL. 

L’adjudicació del projecte de millora de les instal·lacions de distribució de xarxa d’abastament d’aigua potable i 
instal·lacions d’equips per la millora de la qualitat de l’aigua serà, tal com marquen les bases de l’ajut, per procés 
negociat sense publicitat, tramitació urgent, amb un valor de 214.129,99€ i un termini d’execució de 4 mesos. 

PSC vol que a l’hora de convocar les empreses a participar en el concurs es tingui en compte aquelles empreses que 
col·laboren amb l’Ajuntament en els moments que aquest té una urgència 

ERC i VdC-CUP expliquen el sentit del seu vot amb els mateixos arguments que el punt número 2. Així, passat a 
votació, s’aprova amb els vots a favor de CiU, PSC i abstencions d’ERC i VdC-CUP. 

 

A les 22:00h s’aixeca la sessió. 

 


