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

SESSIÓ DE PLE ORDINARI 23 DE DESEMBRE DE 2013

ASSISTÈNCIA: Tots els regidors de la corporació, excepte PSC.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 8 I 9 DEL 16/10/2013 I 27/11/2013.
Després d’algunes esmenes per part de l’oposició, s'aproven per unanimitat.
2. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’EDIFICI SITUAT A LA PISCINA MUNICIPAL.
S’informa de la situació del contracte de l’Ajuntament amb la societat ARFEBE S.L. per l’explotació de l’edifici situat
a la piscina municipal, on actualment hi ha el restaurant CHUP’S. Aquesta societat té un deute acumulat de prop de
80.000€ amb l’Ajuntament per no haver fet efectiu el pagament del lloguer des de fa més de dos anys. Fa un any, quan
es va detectar el problema, es va acordar que l’Ajuntament descomptaria prop de 30.000€ d’aquest deute, en concepte
de reformes que s’havien fet al local, i que donarien marge de temps per pagar la resta, a la espera de que el restaurant
remuntés. Però en canvi, no només no s’ha començat a saldar el deute, sinó que aquest ha crescut, ja que en el darrer
any tampoc s’ha pagat el lloguer. A banda d’això, la societat s’ha mostrat hostil davant les reiterades reclamacions de
l’Ajuntament i fins i tot ha posat una demanda en contra d’aquest. Davant d’això, i vist que no hi ha garanties que es
pugui revertir aquesta situació, l’Ajuntament es veu obligat a rescindir el contracte. VdC-CUP critica el fet que no
s’hagi actuat abans, ja que el deute s’arrossega des del 2008. ERC està d’acord que es tiri endavant el procés, ja que fins
ara totes les negociacions eren de paraula i aquest procés permetrà que les dues parts es manifestin clarament.
Passat a votació, aquest s'aprova per unanimitat.
3. NOMENAMENT DE LA SRA. ANNA GABARRÓ I BARTROLÍ EN ORGANISMES COL·LEGIATS QUE
SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE: PATRONAT ORGANISME AUTÒNOM MUSEU MOLÍ PAPERER
DE CAPELLADES / SOCIETAT LA LLIGA (COMISSIÓ GESTORA DEL CONVENI).
Un cop nomenada com a nova regidora en l’últim ple, manca el nomenament com a representant de l’Ajuntament als
organismes externs. No hi ha cap explicació per part de l’equip de govern, ja que són els càrrecs que ocupava la seva
predecessora, ni tampoc hi ha cap comentari per part de la oposició.
S'aprova per unanimitat.
4. REVOCACIÓ DE L’ACORD NÚM. 4 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30/01/2013 SOBRE
L’EXTINCIÓ DE DRETS FUNERARIS DE LES QUATRE FILERES DE NÍNXOLS DE LA PART ANTIGA
DEL CEMENTIRI, FILERES 84, 85, 86 I 87.
S’explica que l’aprovació d’aquest punt serveix per deixar sense efecte i arxivar l’anterior acord de ple que permetia
extingir els drets funeraris d’aquestes fileres, que eren necessaris per poder fer un accés a la part nova del cementiri.
Aquest fet, va provocar desavinences entre l’Ajuntament i les famílies afectades, ja que aquestes no volien traslladar les
restes dels seus familiars. Davant de la impossibilitat d’arribar a un acord, l’equip de govern decideix tirar enrere
aquesta extinció i no realitzar aquest accés. Expliquen que aquest punt serveix per desafectar els nínxols i que més
endavant, es modificarà el projecte.

VdC-CUP celebra que es faci així i comenta que ja s’havia dit que no s’estava tractant bé el tema. Recorda que en els
darrers plens ja ho havia posat de manifest i que fins i tot havien votat en contra de l’adjudicació, com a protesta per la
manca d’acord amb les famílies. Critica que s’hagi arribat a aquest punt, però també agraeix que s’hagi rectificat i
esmenat a temps l’error. ERC també lamenta que s’hagi dut d’aquesta manera, amb tant poc tacte. Tot i així,
manifesta que els hi sembla trist que no es pugui fer el projecte com estava previst. CiU respon que s’ha actuat
correctament, però reconeix que no s’ha fet bé la comunicació amb les famílies i demana disculpes als afectats.
S'aprova per unanimitat.
5. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2013. DESPESES EXTRAJUDICIALS.
Des de l’equip de govern s’explica que es porta a ple l’aprovació d’un paquet de factures extrajudicials per un valor de
618.294,72€, necessaris per posar al dia els comptes de l’Ajuntament. VdC-CUP anuncia que seguirà en la mateixa
línia d’abstenir-se en la votació com sempre ho ha fet quan s’han presentat factures d’aquest tipus, ja que no volen
oposar-se al sanejament dels comptes, però critica que es segueixin generant tantes factures extrajudicials, fet que
demostra una mala gestió econòmica dels darrers anys. En aquesta ocasió però, lamenta que hi hagi prop de 300.000€
que encara no s’hagi aclarit a quines factures correspon. ERC també critica aquest fet, i remarca que això és fruit de
que no s’hagi fet bé el traspàs del càrrec d’intervenció. Ells però, diuen que votaran en contra, precisament per això.
S’aprova. CiU a favor. ERC en contra. VdC-CUP s’absté.
6. MOCIÓ PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE SUPORT A L’ACORD PER LA CONSULTA PER DECIDIR
EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA.
S’explica que és una moció de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) i es llegeix el contingut de la mateixa. Des
de l’equip de govern demanen el suport de tots els regidors i lamenta que no hi sigui el PSC per tenir el màxim de
suport. VdC-CUP comenta que com que és una moció de l’ACM el format no és el més adient per presentar-ho des
de l’Ajuntament i lamenta que no s’hagi fet com a pròpia, amb la participació de tots. Posa en dubte que s’hagi
d’incloure el fet que la consulta es faci des de la legalitat de l’estat espanyol i també lamenta, una vegada més, que no
es tingui en compte la totalitat del territori del Països Catalans. ERC també comenta que no havien entès com es
presentaria la moció, però que hi està d’acord.
S'aprova per unanimitat.
7. PRECS I PREGUNTES.
Abans de donar pas a la resta de partits i al públic, l'equip de govern fa balanç de com ha anat l’any, i celebra que la
majoria de punts portats a ple s’acostumin a aprovar amb el màxim de suport.
VdC-CUP pregunta com és que la Biblioteca resti tancada fins al 8 de gener, ja que són unes dates de vacances que
molts escolars podrien gaudir-ne. CiU respon que a la biblioteca antiga sempre s’havia fet així, per descans del personal
i que aquest calendari estava previst d’abans d’inaugurar els nous equipaments i que per tant, s’ha mantingut així.
Comenta que s’estudiarà aquest fet de cara als propers anys.
VdC-CUP pregunta per què no es retransmet el ple per la radio. CiU respon que el tècnic que se n’ocupa fa vacances i
que no han cregut necessari buscar un substitut.
VdC-CUP pregunta com és que la pilona del carrer Major no funciona. Expliquen que el pas a aquest carrer està obert
i que és perillós en un carrer tant transitat. CiU respon que hi ha una avaria, que ja està detectat i pendent d’arreglar.
ERC no té cap prec ni cap pregunta.
Des del públic, una persona afectada per la extinció dels nínxols del cementiri, agraeix la rectificació de l’Ajuntament.
Finalment, des de l’equip de govern es fa una felicitació per les festes de Nadal i es dóna per finalitzat el ple.

