
SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINÀRIA. 14 DE GENER DE 2009. 

 

1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE. 

Des de l’Equip de Govern (EG) s’explica la urgència del Ple, s’argumenta que pel que fa al punt 6 és 
necessari tenir-lo aprovat abans de la setmana vinent ja que les obres de la nova biblioteca 
s’iniciaran passada aquesta data. Pel que a als punts 2, 3 i 4 són projectes que es volen presentar dins 
el Fons Estatal d’Inversió Local i aquest es tanca el 24 de gener, els projectes s’han executat amb 
urgència i adaptant-los al que exigeix el fons. Pel que fa al punt 5, al anar lligat directament als punts 
2 i 3, i tot i que està designat pel PUOSC pel 2011 s’ha decidit executar-hi abans i així tancar 
l’inversió en el camp de futbol municipal.  

Des d’ERC es respon que no s’acaba d’entendre la urgència ja que encara queden 10 dies per el seu 
venciment, i que aquest dies haguessin servit per parlar amb més informació i poder aportar 
quelcom. 

EL PSC entén la urgència però també troba a faltar i creu que hagués estat bé veure’ns abans per 
parlar-ne entre tots dels projectes a tirar endavant, i més saben que el Fons Estatal va surti el 2 de 
desembre, i el 10 de desembre l’EG va anar a la Diputació a informar-se. 

VdC-CUP, tot i dir des de l’EG en la comissió informativa de fa 24 hores que això es podia fer en 
Junta de Govern, però es feia un Ple per tal de fer-nos partícips. La veritat és, que no s’ha contat 
amb nosaltres per res, sense poder opinar sobre quins projectes prioritzar i consensuar els 
projectes a fer. La veritat es que la sensació que tenim és la de venir al Ple a fer de claca. A més 
creiem que l’excusa d’haver hagut de corre per fer els projectes denota una mala planificació de 
l’equip de govern ja que són projectes que des de l’inici de la legislatura ja estaven encarats.  Per 
últim, esperàvem reunir-nos per parlar del tema i no ha estat així. Malgrat això, des de la nostra 
agrupació som conscients que són projectes importants per Capellades i votarem a favor de la 
urgència per tal de que el Ple es pugui celebrar però ens abstindrem en les votacions de tots dels 
projectes.   

ERC afegeix que ja a 9 de desembres se’ns va comentar que ens hauríem de reunir, també es va 
tornar a comentar que es faria la reunió entre totes les forces polítiques el 21 de desembre a la 
ràdio. Al final no s’ha fet la reunió i ens trobem aquí sense haver pogut donar la nostra opinió en els 
projectes. Com VdC votarem la urgència però ens abstindrem en la votació dels punts 2,3 i 4 que 
són els que va al Fons. 

Passada a votació la urgència s’aprova amb el vots favorables de CiU i PSC i les abstencions d’ERC i 
VdC-CUP. 

2. APROVACIÓ PROJECTE D’OBRA CIVIL DE PREPARACIÓ I COL·LOCACIÓ DE 
GESPA ARTIFICIAL D’ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ. 

CIU explica el projecte: consisteix en l’instal3lació de gespa artificial, amb la prèvia preparació del la 
base amb la incorporació d’un sistema de recollida i reutilització de les aigües pluvials. Té un cost 
amb IVA inclòs de 359.375,38€ amb un termini d’execució de 6 mesos. 

ERC: com ja ha dit s’abstindrà. 

PSC: votarà favor ja que és una ocasió immillorable per millorar l’instal·lació municipal. 

VdC-CUP: creiem que és una millora necessària i urgent, com ja es va parlar a l’inici de la legislatura 
era una prioritat d’actuació després de l’intervenció pactada que es va fer al pavelló, s’estava 
treballant en buscar finançament i el Fons ha estat una grata sorpresa. Malgrat això, pels arguments 
expressats en l’aprovació de la urgència ens abstindrem 

Passat a votació s'aprova amb els vots a favor de CiU i PSC i les abstencions d'ERC i VdC-CUP. 



3. APROVACIÓ PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI 
DE SERVEIS DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS. 

CIU explica: el projecte tracta de l’enderroc de les edificacions que no poden adaptar-se a la 
normativa vigent (antics vestidors), i l’adequació i reforma a la normativa (vestidors menys antics), 
més l’ampliació sobre aquest d’una nova planta on hi haurà el local social del club, uns lavabos, un 
despatx i la cafeteria. El cost amb IVA inclòs és de 379.753,64€ amb un termini d’execució de 11 
mesos. 

ERC: té un dubte administratiu de si aquest projecte era el que anava a PUOSC i a FEI, i el Fons 
Estatal no permet cofinançament. CIU respon que no és aquest el que té finançament de PUOSC i 
FEI sinó el projecte que del punt 5, el qual quedarà cobert i sobraren diners per destinar altres 
projectes de millorar de carrers. ERC no acaba de veure clar o si més no sembla que el projecte 
que aprovem sigui el mateix que va anar a PUOSC i FEI, tot i això per lo argumenta a, l’inici del Ple 
s’abstindrà. 

PSC: votarà favor ja que com ha dit abans és una ocasió immillorable per millorar de cop el camp 
municipal d’esports. 

VdC-CUP: ja que ha sortit el tema, tot i no ser del punt que parlem, ens sentim indignats i 
preocupats de nou al veure que sempre que sobren diners d’algun projecte, no es pensa en el 
projecte de l’Escorxador Jove per tal de que el jovent d’una vegada per totes pugui gaudir d’un espai 
com cal. CiU respon que s’hi ha pensat en destinar quelcom del Fons o del que sobri de PUOSC al 
tema de l’escorxador però ja es veurà ja que s’està buscant finançament per una latre banda i de fet 
ja s’han rebut 76.000€ per començar a apuntalar l’edifici i a més aviat s’obrirà un espai jove a l’antic 
esdifici de correus. VdC replica que el que demana és un espai pel jovent com cal i no un pedaç com 
el que es vol obri, el qual porta més de mig any de retrà, ja que és va dir que s’obriria pel juny de 
2008.  Veiem que de nou el jovent és a la cua. Però bé ara estem parlant del punt 3 el qual veiem bé, 
però tal i com hem argumentat en el punt 1ens abstindrem. 

Passat a votació s'aprova amb els vots a favor de CiU i PSC i les abstencions d'ERC i VdC-CUP. 

4. APROVACIÓ PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D’ELEVACIÓ I 
DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I 
INSTAL·LACIÓ D’EQUIP DESCALCIFICADOR PER A L’ELIMINACIÓ DE L’EXCÉS 
DE SULFATS. 

L’equip de govern (CiU) explica el  projecte, el qual té l’objectiu de renovar i millorar les 
instal·lacions de la xarxa de subministrament d’aigua municipal, aconseguint una millor qualitat 
d’aigua de boca, un millor funcionament i un control i rendiment del sistema millors, així es podrà 
realitzar una correcte gestió de l’abastament i garantir la innocuïtat de l’aigua de consum. És 
condicionarà la cambra del l’actual pou, la caseta i els aparells de mesura i de cloració, es millorar el 
tractament de l’aigua (cloració, disminució continguts de sulfats i duresa de l’aigua). Es col·locarà un 
tub piezomètric, comptadors de volum de sortida del pou i dipòsits, es substituiran vàlvules i 
s’instal·laran canonades independents d’entrada i sortida d’aigua del dipòsit de la Font Cuitora. Tot 
això té un cost amb IVA inclòs de 214.129,98€ amb un termini d’execució de 4 mesos. És un 
projecte que no llueix però que cal fer. 

ERC: són coses que calen fer tot i que CiU insinuï que no llueix, però estant i cal fer-les. 

PSC: ho troba bé i a més si és millora la qualitat de l’aigua millor. 

PSC-VdC: ho trobem bé però com ja hem expressat el nostre vot serà l’abstenció en tots el punts 
del Ple. 

CIU: val a dir que s’havia pensat en posar en el Fons Estatal un punt de l’Escorxador Jove però es va 
optar per no fer-ho i millorar la qualitat de l’aigua de boca. 

Passat a votació s'aprova amb els vots a favor de CiU i PSC i les abstencions d'ERC i VdC-CUP. 



5. APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU EDIFICI VESTRIDORS I 
SERVEIS DEL CAMP DE FUTBOL. 

Pel que fa a aquets projecte s’aprova avui per així coordinar-ho i executar-ho amb la resta de 
projectes que afecten al Camp de Futbol. Aquest projecte té un cofinançament de PUOSC i FEI 
(xarxa BCN) i l’ajuntament haurà de posar el 10% restant. El pressupost és de 258.483,17€. Es 
tracta dels nous vestidors que aniran situats al fons del camp de futbol passades les grades cobertes. 
S’instal·laran plaques solars per esclafar l’aigua, també un doble circuit d’aigua per aprofitar l’aigua 
de les dutxes en els lavabos.  

ERC argumenta que aquest projecte no té un condicionant administratiu i no calia passar-ho avui 
per voler coordinar les actuacions del camp de futbol. Per tant tot i lo explicat no ho comparteixen. 
En aquet punt també s’abstindran.   

PSC troba bé que es faci tot alhora i votaren a favor. Alhora mostra preocupació pel mur que s’ha 
fet, ja que ha caigut. Sobre el mur VdC-CUP creu que és vergonyós el que ha passat per part del 
promotor, primer pujant-lo tort i ara un cop pujat es cau per no tenir la força de contenció que 
devia, amb el perill que ha comportat. CiU explica que el promotor ha de presentar un nou projecte 
i fer el mur en 2 mesos. 

VdC-CUP: pel que fa a la votació ens abstindrem com ja hem argumenta a l’inici. 

Passat a votació s'aprova amb els vots a favor de CiU i PSC i les abstencions d'ERC i VdC-CUP. 

6. PLA DE SEGURETAT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

CiU explica que la construcció de la Biblioteca s’iniciarà la setmana vinent, primer tallant el carrer 
del Pilar i la Canaleta, on s’instal·larà un túnel per tal de facilitar el pas de vianants i que aquest sigui 
amb la major seguretat, ja s’ha parlat amb la quasi totalitat de veïns i en el que queda de setmana 
s’acabarà de fer. 

ERC: en aquest punt si que votarem a favor, per què si que veiem la urgència, a més és un projecte 
del qual si que estem més que informats i amb prou temps ja què aquest era un projecte que ve de 
l’anterior legislatura. 

PSC: votarà a favor i que espera ja tenir-la quan abans millor. I alhora vol tornar a agrair a l’equip de 
govern que s’hagi fet seu el projecte i el tiri endavant. 

VdC-CUP: creiem que aquets Pla es podia haver aprovat en el darrer Ple, ja sabíem que s’iniciarien 
al gener les obres i com ja hem dit a l‘inici ens abstindrem.  

Passat a votació s'aprova amb els vots a favor de CiU, ERC i PSC i l’abstenció de  VdC-CUP. 

 

Amb aquest últim punt es dóna per aixecada la sessió, la qual al ser extraordinària no té torn de 
precs i preguntes, no per els grups polítics ni per el públic. 


