
SESSIÓ DE PLE ORDINARI.  16 DE GENER DE 2008. 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

Hi han dues actes per aprovar, la corresponent a la sessió ordinària del dia 19 de desembre i l'acta 

corresponent a la sessió extraordinària del ple del dia 28 de desembre. Després de les modificacions en 

l'acta que fan els regidors dels diferents grups s'aprova per unanimitat. 

 

2. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES I EL SR. RAIMON 

BRUQUETES LLORT (PERI VINYA ALTA) 

Aquest punt arribar al Ple després de retarir-se de l'anterior ja que des de l'oposició no s'estava d'acord amb 

el conveni resultant, i es sol·licitar que es regís a l'informe de l'arquitecte municipal. Passat el mes arriba al 

Ple sense cap canvi, es a dir, tal i com es va deixar el darrer cop. El conveni consta entre d'altres de la 

construcció d'un mur per limitar la caiguda de terra al camp de futbol i el pagament a l'ajuntament d'una 

quantitat 12.000€ per part del promotor.  

Des  que de L'Equip de Govern (CiU) s'exposa que després de l'evolució que s'ha seguit en aquest any està 

d'acord i satisfet amb el conveni. 

Un cop comunicat això s'obre el torn de paraules i repliques: 

ERC: Manifesta que tal i com varen dir continuaren votant en contra ja que el conveni no es just ni s'ajusta 

als tractes fets inicialment per l'anterior equip de govern (ERC-PSC), i alhora fan constar el precedent que 

assenta per a futurs tactes. 

PSC: creuen que després de parlar-ne amb el promotor i intentar arribar a un acord i consensuat aquest, 

s'ha de tirar endavant i pel que es va parlar anteriorment no difereix molt. 

VdC-CUP: Es notifica que es votarà en contra, ja que com a grup d'esquerres no poden estar d'acord amb un 

conveni on els interessos privats prevalguin per sobre dels públics, i més quan l'arquitecte municipal ha 

estipulat la quantia a pagar entre 15.844€ i 17.844€, a part de la construcció del mur. Alhora creiem que 

l'erro es que no hagués res escrit que reflectís els tractes fets per l'anterior equip de govern. 

CiU: el regidor d'urbanisme respon que demanar per demanar es gratuït, però aquest tema es urgent i cal 

tirar-lo endavant, i que per la petita diferència de 3.000€ no compensa allargar-ho més. A més, si hi havia 

una proposta millor s'hauria d'haver reflectit i quan ells van arribar a l'equip de govern no vani trobar res 

escrit. 

ERC: vol deixar clar que actualment això no passaria ja que la llei no ho permet i que s'estarà cobrant una 

compensació econòmica inferior. 

Es donen per acabades les discussions i es passa a votació on CiU i PSC voten a favor. En contra ERC i VdC-

CUP. 

 

3. INICI DE L'EXPEDIENT DE DELIMITATCIÓ I EL NOMENAMNET DE LA COMISSIÓ DE 

DELIMITACIÓ MUNICPAL. 

Des de la Generalitat s'està elaborant els mapes municipals i comarcals de Catalunya per tal de determinar 

els límits territorials dels termes municipals i comarcals. Per això cal que es creïn les diferents comissions 

amb els municipis que delimiten amb Capellades, es par això que cal aprovar per Ple la creació de la 



comissió i els/les representants de la vila que a proposta de l'equip de govern seran l'alcaldessa i el regidor 

d'urbanisme i la regidora D'ERC Núria Mora, amés de l'arquitecte municipal i la secretaria. 

Es posa a votació i s'aprova per unanimitat. L'explicació del votes la següent: 

PSC: fa constar que no ens podem permetre ni un pam de territori ja que quasi no en tenim. 

VdC-CUP hi vota a favor i troba positiva la proposta de l'equip de govern donant peu a que una regidora de 

l'oposició entri en la comissió. 

 

4. PRECS I PREGUNTES 

S'inicia el torn obert per a que els grups de l'oposició i el públic assistent faci arribar els seus precs i 

preguntes a l'equip de govern. 

  

ERC: 

P: Com esta el tema de la renovació de polisses d'assegurances d'aquest Ajuntament?  R: s'ha canviat 

d'asseguradora (MAPFRE) ja que les cobertures són superiors a les de l'anterior (FIATC). 

P: Per què el Saló de la Infància no va obrir més dies feiners? R: El Saló es va desmuntar el dia 28 ja que 

s'havia de muntar la Festa de Cap d'Any i tant sols va quedar un dia feiner sense cobrir.  

P: S'ha parlat amb el grup de l'Escorxador Jove? R: Si, amb diverses persones. 

 

PSC: 

P: Com és que el pont dels gronxadors de la bassa es fix?  R: Per seguretat ja que constantment estava 

malmès. 

P: EL PSC informa que hi ha un trapa malmesa a l'alçada del pas elevat que hi ha al C/Miquel i Mas arribant 

a la Plaça Espanya. 

 

VdC-CUP: 

P: Com és que el Saló de la Infància d'enguany ha esta el d'entrada més cara?. R: No es cert, ja que tot i l 

apujada d'1€ en l'entrada per a nens i nenes, no es cobrava entrada als pares. 

P: Com es troba l'operari que va patir un accident laboral, es van prendre les mesures de seguretat?. R: Es 

troba bé i recuperant-se tot i que va patir una fractura complicada. Alhora no tenen constància de que no es 

prenguessin les mesures, però que estant a l'espera de rebre l'informe. 

P: S'.informa que en l'obra del C. Abat Muntades s'ha envaït la via i no espot passar a peu. També, al C de la 

Mercè s'han esborrat les línies d'aparcament i això fa que la gent aparqui on vulgui. R: S'bre lo primer s'hi 

ha actuat i ja ha d'estar arreglat, en el segon cas la brigada està pendent de fer-ho. 

P: VdC-CUP ha presentat una moció sobre els transgènics i espera i sol·licita que passi en el proper Ple 

ordinari, a part s'enviarà via mail a tots les grups polítics per tal de que la tinguin. R: No hi haurà problema 

perque entri però estaria bé redactar-ne una de conjunta. 

P: Per últim, com està el tema de la construcció de la nova Biblioteca? R: Encara no s'ha resolt el problema 

en l'empresa constructora, es a dir no hem rescindit el contracte, però s'està treballant per aconseguir-ho. A 

part estem es contactes amb d'altres empreses, a les quals hem demanat pressupost. 

 



 

Públic: 

P: Una representant de l'Assemblea de Joves de Capellades (AJC) pregunta a l'Equip de Govern sobre 

l'Escorxador Jove i el seu ordre en les prioritats de sol·licituds de subvenció en el PUOSC 2008-20011: Estant 

en aquest en cinquena posició de prioritats i essent bastant probable que no es rebin quasi res de 

subvenció, quines alternatives es donen per fer viable el projecte? R: El PUOSC no es l'única opció d'accedir 

a subvencions per aquest tipus d'infraestructura i estem treballen per aconseguir-ne per altres vies. 

P: Núria Bonfill, ex responsable de la Piscina en l'anterior equip de Govern, vol puntualitzar que l'obertura de 

la Piscina Blava per recol·lectar diners per la Marató era simbòlica i es feia per iniciativa dels treballadors.  

 

Amb aquesta darrera intervenció s'aixeca la sessió. 

 

 


