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. 25 DE MAIG DE 2016
Assistència: totes les regidores de la corporació, tot i que en Carles Cuerva, del PSC, s’incorpora més tard (arriba a
la sala de plens just abans de començar el punt 5).

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 3 DE 27/04/2016.
Abans de debatre el punt, des de l’equip de govern es proposa incloure també la votació de l’acta núm. 2 del
16/03/2016, ja que al ple anterior s’havia retirat per un error d’impressió. El Sr. Alcalde fa constar que l’acta s’ha
enviat a tots els grups, però que per error no s’havia inclòs el punt a l’ordre del dia. Tots els grups s’hi mostren
favorables i es decideix incloure l’aprovació d’aquesta acta. Dit això, es passa a debatre l’acta núm. 2, en la que CiU
fa constar que no s’ha transcrit bé un dels punts i demana que es revisi. Pel que fa a l’acta núm. 3, cap grup i té res a
dir, i es passa a la votació de les dues actes.
L’acta núm. 2 del 16/03/2016 s’aprova per unanimitat.
L’acta núm. 3 del 27/04/2016 s’aprova per unanimitat.

2. DECRET D’ALCALDIA 2016/154.
L’Alcalde de Capellades, Aleix Auber, explica que es tracta d’un decret signat el passat 02/05/16 per tal de
prorrogar els serveis de la gestoria Fornells Consultors com a suport a l’àrea d’intervenció. Fa constar que es
prorroga el contracte fins que finalitzi el procés de contractació d’una nova interventora. Des de CiU es pregunta si
suposa alguna modificació del contracte o algun canvi de funcionament del servei. Des de l’equip de govern es
respon que es farà tal i com s’ha vingut fent fins a ara.
El punt és informatiu i per tant, no passa a votació.

3. RECURS DE REPOSICIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS
I CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE CAPELLADES.
Aleix Auber comenta que el punt pretén desestimar el recurs interposat per l’empresa Neteges Capellades després
del procés d’adjudicació del servei. Explica que una vegada presentat el recurs, s’ha demanat un informe (adjunt a
l’expedient) a la enginyera municipal en el que s’aconsella desestimar el recurs. Des de CiU es comenta que es
respecta el procés, però que s’abstindran, ja que tot i que estan d’acord a finalitzar-ho, expliquen que ells haguessin
mirat de resoldre-ho d’una altre manera. Des d’ERC, com a membres de l’equip de govern, donen suport al recurs.
Des del PSC, comenten que també s’abstindran, en la mateixa línia del que ja van exposar en l’anterior ple.
S’aprova. VdC-CUP i ERC a favor. CiU i PSC s’abstenen.
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4. MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM A CAPELLADES PRESENTADA PER L’EQUIP DE
GOVERN.
Es tracta d’una moció que es presenta a proposta de l’ANC. Es tracta d’una campanya que recolzarà una caminada
des de totes les comarques del principat, amb final a Montserrat, durant els mesos de juny i juliol. La moció insta als
ajuntaments a donar suport logístic als participants. En el cas de Capellades, degut al poc terme municipal que
travessa la caminada, la participació es limitarà a la senyalització del recorregut i donar suport mitjançant els cossos
de seguretat. Des de CiU es comenta que i tot i que hi estan d’acord, tenen un dubte tècnic, ja que a l’expedient no
queda clar si hi ha una aportació econòmica des de l’Ajuntament. VdC-CUP respon que en principi no es preveu cap
aportació, ja que des de l’ANC no s’ha demanat, però que en tot cas, en els propers dies es concretarà si finalment fa
falta, i que en cas afirmatiu, es tornaria a passar pel ple. Des d’ERC, es congratulen de la iniciativa de l’ANC i s’hi
mostren favorables. El PSC s’abstindrà.
S’aprova. VdC-CUP, CiU i ERC a favor. El PSC s’absté.

5. EXPEDIENT 2/2016 DE DESPESES EXTRAJUDICIALS.
Des de l’equip de govern s’exposa que es tracta d’una despesa de 7.762,92 € per fer front a factures d’electricitat
entre el 2010 i 2011. Aleix Auber explica que es tracta d’un comptador sense accés i que des de la companyia només
es feien lectures estimades, amb uns valor inferiors als reals. Ara s’ha fet un revisió i s’ha reclamat l’import que es
va deixar de facturar. CiU lamenta que passi i demana que es revisin tots els comptadors, per tal d’evitar que torni a
passar. ERC diu que es tracta d’un error tècnic i que no es pot fer res més que solucionar-ho. El PSC també lamenta
que arribi aquest imprevist. Finalment, des de l’equip de govern es puntualitza que l’Ajuntament no estava al corrent
de que el comptador no tenia accés i lamenta que la companyia no ho hagués informat, ja que d’aquesta manera, ara
no se n’estaria parlant.
S’aprova per unanimitat.

6. APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS PER A
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A FAMÍLIES RESIDENTS A CAPELLADES.
La regidora Susana Moreno, de l’equip de govern, explica que es tracta d’una subvenció de 3.000 €, compartida per
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, per tal d’ajudar a les famílies a pagar les quotes de les activitats
extraescolars. El punt serveix doncs, per aprovar les bases de presentació de sol·licituds. CiU ho valora positivament
i celebra que s’hagi augmentat respecte anys anteriors. Pregunten quina quantitat aporta l’ajuntament de Capellades i
demana també si la subvenció de DIBA està aprovada, ja que no han vist la carta d’aprovació. Finalment, també es
pregunten si caldrà aprovar les bases cada any, ja que de la manera com està formulat el punt, només serveix pel
2016. La regidora respon que està previst aprovar-ho cada any, amb l’objectiu de millorar-ho, però que si tothom hi
està d’acord, es pot modificar el text per tal que l’aprovació sigui definitiva. Explica que DIBA aporta 1.400 € (quasi
la meitat) i que faran arribar la carta d’aprovació als partits de la oposició. ERC està d’acord amb la modificació del
text. El PSC també hi dóna suport.
S’aprova per unanimitat.
7. APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA
SUBVENCIONS DESTINADES AL JOVENT DE CAPELLADES – EXERCICI 2016.

DE

Com en el punt anterior, la regidora Susana Moreno dóna explicacions del punt. Comenta que es tracta d’una
subvenció de 2.500 € aportada íntegrament per DIBA, per tal de fomentar activitats juvenils a la vila. CiU hi està
d’acord però diu que s’hauria de vigilar de no donar la subvenció a entitats que tenen recursos per fer l’activitat, que
hi ha d’haver transparència i que l’Ajuntament ha de ser coneixedor del projecte. Susana Moreno respon que ja es
fa, que en cada cas es demana un pressupost detallat de l’activitat i es valora. A més, normalment no es cobreix el
100% de l’activitat i que un requisit mínim es que aquesta sigui sense ànim de lucre. ERC diu que son unes bases
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joves i que s’aniran millorant any rere any. El PSC s’hi mostra favorable i demana que siguin curosos amb
l’atorgament.
S’aprova per unanimitat.

8. MOCIÓ PER LA RETIRADA DE L’ORDRE DE COPAGAMENT CONFISCATORI PER A
PERSONES AMB DISCPACITAT.
Es tracta d’una moció presentada pel grup municipal del PSC. Aaron Alcazar explica que la moció insta al Govern
de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i derogar amb caràcter d’urgència l’actual ordre de
copagament per a les persones amb discapacitat. Des del PSC s’explica que ells proposem aprovar una nova llei que
estableixi criteris més justos, perquè l’actual normativa és un atac directe a l’autonomia personal i a la dignitat de les
persones amb dependències. Segons la moció, es proposa demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el
finançament que estableix la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència. VdC-CUP explica que hi ha hagut molt debat sobre aquesta moció i que s’ha acordat votar els punts
per separat. Aleix Auber diu que és un moció densa i que sobrepassa el debat que es pot tenir en un Ajuntament.
Opina que s’hauria de fer una comissió de treball que ho debatés al Parlament, tal i com reclama la taula del tercer
sector. CiU està d’acord amb el que comenta l’alcalde i explica que han proposat una modificació del punt 1 de la
moció, que no ha estat acceptat pel PSC. ERC explica que vist que no s’arribava a un acord, van proposar votar els
punts per separat, amb l’objectiu de facilitat l’aprovació de la moció.
S’aprova. El PSC vota a favor de tots els punts. VdC-CUP, CiU i ERC s’abstenen en el punt 1 i voten a favor dels
punts 2 i 3.

9. PRECS I PREGUNTES.
Abans de començar el torn de precs i preguntes, CiU felicita a l’equip de govern per posar la fotografia del president
de la Generalitat a la sala de plens i les banderes de la Unió Europea.
-

CiU: explica que pel camí de la Font Cuitora baixa molta aigua i demana que es revisi si es tracta d’alguna
canonada trencada. El regidor Sergi Pérez respon que no en tenen constància i que ho miraran, tot i que creuen
que es tracta de surgència natural.

-

CiU: informa que al DOGC ha sortit una nova subvenció d’arqueologia. Des de l’equip de govern es respon que
ja n’estan al cas i que estan treballant per poder presentar-s’hi.

-

CiU: pregunta per la creació de la borsa de treball. L’alcalde respon que hi estan treballant i que de moment es
començarà amb un borsa específica de llocs de treball vacants a dins de l’Ajuntament.

-

CiU: pregunta si ja s’ha proveït la plaça de policia. El regidor Sergi Pérez respon que encara no s’ha fet.

-

CiU: demana novament l’informe de la modificació del subministrament de material entre les dues farmàcies.
Des de l’equip de govern es respon que encara no el tenen fet, que quan ho tinguin fet ja el donaran. L’alcalde fa
constar que encara estan dintre del termini de tres mesos per presentar-lo.

-

CiU: pregunta si l’equip de govern té previst cobrir la vacant de representant a la junta de la societat “La Lliga”.
El regidor Àngel Soteres explica que es farà una proposta, però que de moment ell mateix s’encarrega d’assistir a
les reunions de la junta i que s’està parlant d’inversions, condicionament d’instal·lacions, etc. CiU apunta a
l’equip de govern que seria interessant que el teatre disposés d’un conserge.

-

CiU: pregunta si a l’Escola Bressol s’han quedat famílies sense plaça. La regidora Susana Moreno diu que aquest
any s’ha quadrat, ja que s’han presentat el mateix nombre d’alumnes que les places que hi havia previstes, però
que s’ha d’estudiar, ja que en el futur hi podria haver més demanda.
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-

CiU: pregunta si les obres de la cuina de l’escola Marquès de La Pobla es faran durant el proper estiu i pregunta
també qui farà el projecte. La regidora Susana Moreno diu que es farà aquest estiu i que el projecte ja està fet per
l’arquitecte municipal, el Sr. Reyes, com a extern. CiU lamenta que no s’hagi fet amb tècnics de la casa i demana
el pressupost.

-

CiU: demana la valoració de l’execució de les obres de l’accés nord de la vila. El Sr. Alcalde li dóna els números
i explica que hi ha un diferencia positiva de 6.900 €. CiU diu que aquests diners s’haurien de gastar en l’obra
abans de tancar-la, per no perdre la subvenció. Aleix Auber respon que ja s’està estudiant.

-

CiU: pregunta per la instal·lació del semàfor al pas de peatons davant del nou supermercat Condis. El regidor
Sergi Pérez explica que la brigada ha començat amb els treballs previs, tot i que no hi poden dedicar temps
complet, ja que hi ha hagut altres urgències. Dit això, des de CiU es demana més celeritat i es posa en dubte que
sigui un projecte prioritari per l’equip de govern. Aleix Auber respon que està convençut que l’actual equip de
govern està treballant i ha solucionat molts més problemes amb un any al capdavant de l’Ajuntament que no pas
l’anterior equip de govern en els quatre anys de l’anterior legislatura. En el tema del semàfor, l’Alcalde diu que
es una prioritat i que si no s’ha pogut avançar ha estat per altres factors externs. Recrimina el to del regidor de
CiU.

-

PSC: pregunta si s’està treballant en el programa d’habitatge. El regidor Salvador Vives, de l’equip de govern,
explica que estan preparant la documentació i es publicitarà la setmana vinent.

-

PSC: explica que hi ha una zona molt malmesa a la Font Cuitora i pregunta si s’està arranjant. El regidor Sergi
Pérez respon que s’hi està treballant i que abans de l’estiu quedarà enllestit. Explica que s’hi instal·laran cartells
informatius.

-

PSC: pregunta per l’estat de la piscina municipal, el bar i les casetes. Des de l’equip de govern s’explica que
s’està arranjant la piscina i els equipaments que la rodegen, com els serveis higiènics de sota l’accés del Molí
Paperer. També explica que s’ha instal·lat una campana extractora nova al bar de la piscina i que se n’està
preparant la concessió abans de la temporada d’estiu. Finalment, explica que s’està estudiant regularitzar la
concessió de les casetes, tot i que de moment no hi ha cap proposta de modificació, tan sols s’està actualitzant el
registre d’usuaris i la llista d’espera.

No hi ha cap intervenció per part d’ERC, ni tampoc per part del públic.
Abans de donar per finalitzat el Ple, el Sr. Alcalde informe de les properes activitats que es celebraran a la vila, com
per exemple, les jornades destinades als refugiats. També explica que el proper divendres 27 de maig i durant la
setmana següent es celebrarà un nova edició de les Festes del Carrer.
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