
                                            

SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 04 DE NOVEMBRE 2015

ASSISTÈNCIA. Tots els regidors i regidores de la corporació excepte Sergi Pérez de VdC-
CUP

1. LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  NÚM.  13  del  30/09/2015;  14  del
14/10/2015; 15 DEL 14/10/2015; i 16 del 28/10/2015

S’aproven per unanimitat totes les actes anteriors.

2. NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR DE CAPELLADES

L’Alcalde (VdC-CUP) comenta que hi havia dues persones que optaven al càrrec però una
d’elles finalment s’ha retirat. Agraeix la dedicació i la voluntat de col·laboració per part de les
persones que d’una forma voluntària mostren les ganes d’ocupar aquesta plaça.
CiU expressa malestar perquè creu que el procés per l’elecció del nou jutge de pau no s’ha
fet del tot bé, tot i que s’han seguit els procediments legals.
ERC vol agrair a les dues persones que s’han presentat la seva vocació de servei. Reiteren
que el  candidat que ha quedat  és una persona de consens i  que s’ha pogut evitar una
votació confrontada entre dos veïns amb vocació de servei cap el poble.
PSC també agraeixen a les dues persones que optaven a la plaça la seva voluntat de fer-ho
i que el fet de que finalment només hi hagi una persona que hi opta facilita el consens i el
resultat final.
L’alcalde comenta que personalment està content pel resultat final, no creu que sigui un
conflicte el  fet que dues persones optin a una plaça i  que aquests processos no només
depenen de la voluntat de l’equip de govern.
CiU replica que tot i que sí depèn de terceres persones, però que l’alcalde hauria d’haver 
evitat aquesta situació.

Vots a favor: VdC-CUP, ERC, CiU i PSC. Per unanimitat el nou jutge de pau serà el sr.
Ramon Roca Farriol.

3. CONVOCATÒRIA  LICITACIÓ  DEL  SERVEI  DE  NETEJA  DELS  EDIFICIS
MUNICIPALS I CENTRES PÚBLICS I APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
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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



L’Alcalde (VdC-CUP) comenta que el preu de la licitació és més alt perquè s’han afegit 
noves zones de neteja en aquest servei. També s’han afegit una taula de control de l’activitat
i una clàusula per assegurar que els contractes laborals segueixen totes les pautes 
necessàries i obligatòries.
CiU consideren positiu que es tregui a concurs i votaran a favor.
ERC volen destacar com a positiu l’adequació a les noves realitats del municipi i l’atenció a 
les noves aportacions.
PSC també voten a favor perquè s’ha de millorar el servei.
L’Alcalde agraeix a tots els grups el seu vot favorable.

Vots a favor: VdC-CUP, CiU, ERC, PSC.

4. MOCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A L’APLICACIÓ
DEL TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ (TTIP), PRESENTADA
PER VILA DE CAPELLADES-CUP

L’alcalde (VdC-CUP) explica breument el que suposarà l’aprovació del TTIP. Entre d’altres 
qüestions argumenta que el tractat no respon a les necessitats socials de la població i s’està 
negociant amb molta opacitat. Entre les clàusules que conté el tractat es contempla que les 
transnacionals puguin demandar els Estats que s’hi oposin al TTIP, buidant de sobirania i 
capacitat de decidir als Estats.
CiU diu que aquesta moció conté moltes coses, amb algunes hi estan d’acord i amb altres 
no. Esmenten que en molts processos per afavorir el comerç a Europa hem sortit afavorits. 
Per tot això anuncien que el seu vot serà l’abstenció.
ERC votarà a favor ja que es  mostra en contra de que un tractat com aquest es pugui saltar 
els òrgans democràtics escollits per tothom.
PSC argumenta que és cert que el TTIP posa en entredit drets conquerits, com els laborals, 
però tot i les parts negatives del tractat encara no està aprovat i hi ha marge per actuar. 
Anuncien que també s’abstindran.

Vots a favor: VdC-CUP i ERC. Abstencions: CiU i PSC

5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2016

L’alcalde (VdC-CUP) argumenta que les modificacions són un exercici de responsabilitat del 
qual s’ha de beneficiar la població. Comenta que aquestes noves ordenances responen a 
una nova mirada de caràcter social i per això introdueixen bonificacions destinades als que 
tenen menys recursos. També hi ha bonificacions destinades a bonificar les energies 
renovables o la baixada d’un 10% a la taxa d’escombraries. 
CiU: Està d’acord en les modificacions de les ordenances, pensen que no són unes males 
ordenances i que milloren les que ja hi havia. Celebren la bonificació de l’IBI per famílies 
més vulnerables i d’altres.  La taxa de residus no hi estan a favor perquè creuen que encara 
es podria baixar més, però no hi votaran en contra perquè s’han acceptat propostes seves. 
S’abstenen.
ERC comenta que s’ha parlat de les modificacions però no del criteri general, les que no 
s’esmenten es congelen. Ressalten la regulació d’algunes taxes com ara la de parades i 
atraccions. També comenten que tots els grups s’han emplaçat a fer modificacions a la taxa 
de l’ICIO per més endavant.
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PSC les modificacions de caràcter social les compartim. Hi vam poder participar i vam 
aportar varies propostes. Entenen el criteri de prudència pel canvi de proveïdor en la taxa 
d’escombreries. Demanen un seguiment del servei per si cal adaptar  la taxa.
Alcalde agraeix el vot positiu del PSC. 
CiU comenta que tot i la baixada del 10% de la taxa d’escombreries, encara es podien haver
baixar més.

Vots a favor: VdC-CUP, ERC i PSC. Abstencions: CiU

6. EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDIT NÚM. 9/2015

L’alcalde (VdC-CUP) explica les modificacions de crèdit i  que aquestes ordenen algunes 
despeses que han sorgit durant l’exercici 2015.
CiU  posa de manifest l’excel·lent situació en què es van deixar les arques municipals. 
S’abstindran perquè no comparteixen que es gasti tant del romanent de tresoreria. 
ERC respon dient que precisament la majoria d’aquestes modificacions no les ha generat 
aquest equip de govern i que senzillament, com ha de fer qualsevol ajuntament, el que es fa 
és pagar allò que es deu. I que de l’import total d’aquestes modificacions només s’agafa del 
romanent de tresoreria menys de la meitat del total.
PSC votaran abstenció, reflecteixen moltes casuístiques diferents.

Vots a favor: VdC-CUP i ERC. Abstencions: CiU i PSC

7. CANVI  REPRESENTANTS  PARES  DE  L’AMPA  DE  LA  LLAR  D’INFANTS
“VAILETS” PER AL CURS 2015-2016

La regidora d’educació (VdC-CUP) explica el canvi de representants pares de l’Ampa de la 
llar d’infants vailets per al curs 2015-2016. Es vota el canvi de presidenta de l’AMPA i la 
reelecció del vicepresident
ERC agraeix als pares que representaran l’Ampa a la junta de govern de l’escola Bressol 
l’esforç i la seva dedicació.
PSC  s’expressa en el mateix sentit.

S’aprova per unanimitat

8. BASES  PER  A  L’ATORGAMENT  D’AJUTS  ECONÒMICS  PER  A  LA
PARTICIPACIÓ  EN  ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS  ESPORTIVES  CURS
2015/2016

La regidora d’educació (VdC-CUP) explica les bases per l’atorgament d’ajuts econòmics per 
a la participació en activitats extraescolars esportives. 
CiU celebra que s’hagi fet una segona convocatòria, demana que s’haurien de convocar les 
bases al setembre o abans per anticipar-se.  
ERC no creu que hi hagi cap problema en avançar l’atorgament d’ajuts.
PSC votarà a favor com en l’anterior legislatura.
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S’aprova per unanimitat

9. PRECS I PREGUNTES

CiU pregunta per la pilona del carrer pilar a l’alçada de la biblioteca i si ja s’ha informat al 
veïns.
Alcalde diu que es va fer un ban informant de la realització de les obres i indicant als veïns 
que ja podien fer la petició del comandament a l’Ajuntament per poder accedir al carrer. Una 
actuació més urgent a Casa Bas ha endarrerit el començament de l’obra de la pilona que es 
projecte per els següents dies.
ERC  comenta que la instal·lació de la pilona i l’actuació a la part de la teulada de la terrassa
de Casa Bas calia coordinar-la amb l’acabament del pla d’ocupació, que precisament ens 
determinava la quantitat d’efectius per poder fer una cosa primer i després una altra amb la 
major garantia possible.  
CiU fa un prec perquè es faci un informe des d’urbanisme per quantificar la part de la 
barquera que s’ha arranjat des de l’ajuntament i ho ha d’assumir el particular privat. Demana 
també acabar de pintar una separació de pintura vial d’aquest mateix accés. També recorda 
un prec anterior a aquest ple on demana posar una barana al safareig de la biblioteca per a 
impedir que hi caigui la canalla.
Alcalde comenta que valoraran l’informe d’urbanisme i que la barana del safareig també 
entra dins de les seves prioritats i que per això està dins a les tasques a realitzar per part de 
l’ajuntament.
PSC demana que s’estigui atent a les subvencions a que es puguin acollir els veïns per 
vehicles ecològics.

Precs i preguntes del públic. Finalitzen el precs i preguntes dels diferents grups polítics i 
es dona pas als precs i preguntes del púbic sense cap intervenció. Finalitza el ple.
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