
SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 30 DE SETEMBRE DE 2015.

ASSISTÈNCIA. Tots els regidors i regidores de la corporació.

1.  LECTURA I  APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  ANTERIORS  NÚM.  11  I  12  DEL 29/07/2015  I  DEL
02/09/2015 RESPECTIVAMENT.

Després de les correccions i modificacions corresponents, s’aproven les dues actes per separat i per unanimitat.

2. DECRET D'ALCALDIA NÚM. 333/2015

En aquest decret d’alcaldia s’informa del nomenament  del primer tinent alcalde, el  Sr.  Àngel Soteras, com
alcalde accidental durant una setmana a l’agost.

3. MODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL

L’equip  de govern apunta  que,  tal  i  com es  va  informar  a  la  comissió  informativa,  es  proposa  canviar  la
categoria d’un lloc de treball,  de peó a oficial  de primera especialitzat  paleta.  Aquest  canvi  té el  vistiplau
d’intervenció i sercretaria, i l’objectiu és que es puguin realitzar petites feines d’obra sense haver de contractar
obrers externs.

Convergència: s'està d'acord amb en fer aquest canvi, i de fet, es comenta que és quelcom que també haurien fet
ells.  
PSC: també s’hi mostren a favor..

S’aprova per unanimitat.

4. MOCIÓ DE SUPORT A L’ ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA I ADHESIÓ A LA XARXA DE
MUNICIPIS ACOLLIDORS PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CORPORACIÓ. 

Es presenta la moció que s’ha treballat a través de l’equip de govern i de l’oposició. Aquesta moció contempla
que  Capellades  s’adhereixi  a  la  xarxa  de  municipis  acollidors,  així  com instar  a  organismes  superiors  els
recolzament  i  les  mesures  necessàries  per  facilitar  l’acolliment  de  les  persones  refugiades.  Tanmateix,
contempla la necessitat d’ampliar el concepte de persona refugiada, per a que inclogui persones que es veuen
obligades a abandonar el seu país per motius socioeconòmics.

Convergència: comenten que van proposar una moció amb la que es trobaven més còmodes però votaran a 
favor. Amb un si crític, per un article i una discussió semàntica, hi ha una diferència important entre immigrant i
asilat. Es comenta que a Catalunya ni a Europa hi cap tothom, i que ells es consideren cristians però també són 
realistes. Si s’aproven les mocions s’han de dur a terme, proposta de fer servir la partida sobrant de joventut i el 
pis en propietat de l’ajuntament per donar-ho al Fons de Cooperació.
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Amb aquesta publicació, Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular vol acostar a la ciutadania el què es parla
en el Ple Municipal, tot transmetent-vos-ho de forma resumida i lleugera. amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el 
que en ells es debat i les postures preses per tots nosaltres. Alhora, volem animar-vos a assistir-hi i participar-hi  
activament en el torn obert de paraula.
Pots trobar tots els plens a: www.viladecapellades.cat



ERC: comenten que votaran a favor. Ells també han fet modificacions. Diuen que no faran diferències entre 
immigrants i asilats, ja que la solidaritat s’hauria d’ampliar.

PSC: també votaran a favor. Insten a que es persegueixi la moció.

VdC: s’està treballant per a fer un registre de voluntaris, per oferir pisos buits amb lloguer social, reforç escolar,
etc. s’està en contacte amb el consell comarcal pel tema de l’acollida.
El pis de propietat de l’ajuntament té humitat i s’ha de reparar l’electricitat, i que és per emergències socials, i 
no per estances de llarga durada.
La partida sobrant de joventut sobrant, cal estudiar on es destinarà.

S’aprova per unanimitat.

5. RESCISSIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS FORM.

Des de l’equip de govern s’exposa que s’ha de fer una regularització de la recollida del rebuig. Fins ara ho feia 
l’empresa CGM. Ara entre RCV i FORM l’ajuntament s’estalviarà 2200€/mes, per la recollida, transport i 
neteja dels contenidors. A més de contenidors nous i una campanya de sensibilització. A l’ajuntament està tota 
la informació.

Convergència : ho celebren ja que fa temps que es mirava. Com s’haurien d’orientar les campanyes de 
reciclatge. La subrogació qui l’haurà de pagar. Es farà contracte d’un any? Consell comarcal  o es 
municipalitzarà el servei?

VdC: tenim una comarca on els índex de reciclatge són molt baixos, s’hauria de mirar més endavant
Tema subrogació es diu que no hi ha contracte, CiU respon que 20/30 anys pagant no hi ha contracte però si 
relació contractual.

ERC: votarà a favor. Comenten el tema municipalització. Es començarà amb el consell comarcal  juntament 
amb Carme i ha veure com va per fer-ho Capellades sol o no o municipalitzar.

PSC: Votarà a favor, però quan es faria i si molestaria als veïns.

L’equip de govern es dona un mes de marge.

S’aprova per unanimitat

6. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS JOVES, EXERCICI 2015. 

La regidora de joventut  exposa la  resolució de la concessió de la subvenció per  a  joves,  elaborada per  la
comissió formada per la mateixa regidora, el regidor de cultura, el tècnic d’educació i la secretària. 
En aquest cas,només hi va haver una entitat que va presentar un projecte: el Fes-te KP Jove. A partir de l’anàlisi
del projecte es van estipular els següents barems: 29 punts dels 50 possibles. Per tant s’atorga un 58% del total
de la subvenció (1450€).

Convergència: demanen celeritat per a que els joves no esperin la subvenció més del conte. El que sobra 
d’aquesta partida s’hauria de destinar al Fons de Cooperació o a alguna altra entitat que treballés amb el suport a
les persones refugiades.

S'aprova per unanimitat.

7. PUNT D’URGÈNCIA: ALEGACIONS AL PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DE CATALUNYA
2020.
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El PSC va presentar a la resta de partits les al·legacions que volien incorporar al pla de transport de viatgers de
Catalunya,  que  afectaven  directament  a  la  comarca  de  l’Anoia.  En  aquest  sentit  l’equip  de  govern  també
incorpora algunes i assumeix la resta. 
Les al·legacions van orientades a millorar el transport públic de l’Anoia tant en qualitat com en quantitat, així
com millorar l’accés a les estacions.

Convergència: a favor. Celebren que sortís el canvi d’estació als plans de transport.

ERC: A favor. En contra de lo del canvi d’estació, ja que diuen que el canvi era del pla que volia fer el ‘Gran 
Claramunt’. Donen les gràcies a PSC pel tema connectivitat.

PSC: diuen que ja ho portava al seu programa. diuen que és important aprofitar la Generalitat quan donen plans 
d’aquests.

S’aprova per unanimitat.

7. PRECS I PREGUNTES

- Convergència: demana que es faci una mostra de rebuig pel tema de les imputacions del Mas i 
companyia. Fer seguiment de a veure que es pot fer.
El  concurs de neteja va ser retirat per que?

Resposta- per un tema de coordinació, hi havien clàusules noves i per això no es va presentar a comissions 
informatives, per al proper ple.

- Convergència: amb les pluges fortes dels últims mesos el col·lector del final del carrer divina pastora 
amb ronda Capelló i cau molta aigua, s’hauria de fer alguna cosa.

Resposta- també preocupa a l’equip de govern i als tècnics, s’ha demanat un informe per veure quan costa 
reparar la canonada trencada, i ficar-hi solució.

- Convergència: Connectivitat, el camí a Vallbona peatonal, el que travessa el riu.

Resposta- amb Vallbona ja s’està parlant del camí Ral. S’ha de visitar l’ACA i fer un pla amb temps.

- Convergència: Alguns veïns tenen malestar per el consum d’estupefaents pel carrer, per si s’ha de parlar
amb la policia o que.
Ja han passat els 100 dies de gràcia i que passa amb el tema de la pilona del carrer Pilar

Resposta- abans també hi havia pressupost, però ara hi  ha projecte i aquest mes ja estarà per començar a fer.

- ERC: El regidor de cultura comenta que ja hi havia una subvenció de l’altre equip de govern de 40000 
per arreglar la façana del molí paperer, s’ha demanat una altra de 10000€ i s’està concursant les obres.

- PSC: Des de l’ajuntament s’hauria de demanar fer un estudi sobre la c-15 el tram que passa per sota de 
Capellades pel tema sinistralitat.
Hi ha un parell de carrers amb esborranys on han caigut varies persones.

- Públic:  El tema voluntariat per a suport a les persones refugiades, si ja està en marxa

Resposta- de moment encara no, quan estigui s’informarà per poder-se apuntar. Es comenta que aviat les 
persones voluntàries podran inscriure’s a l’Ajuntament i exposar els recursos que poden oferir.

Arribats a aquest punt es dona per tancada la sessió del Ple de l’Ajuntament.
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