
SESSIÓ DEL PLE ORDINARI.  18 DE JULIOL DE 2007 
 

En el segon Ple ordinari constava de 6 punts, un dels quals l’equip de govern 
volia retirar el punt 5 abans d’iniciar la sessió, ja que no havia fet la comissió 
informativa i els grups de l’oposició no estàvem d’acord en la proposta que ells 
presentaven, el punt tractava sobre els nomenaments del representants de 
l’Ajuntament en els organismes col·legiats i fundacions o ens. VdC – CUP no 
estava d’acord amb la retirada, ni en votar els representants tots alhora. 
S’acorda que en el proper Ple es passarà i es votaran els patronats un per un. 
Es porta a votació la retirada del punt, essent el resultat de 6 vots a favor i 7 
abstencions. 

En el punt 1 del Ple, aprovació de l’acta anterior s’observen alguns errors i es 
fan constar, la secretaria agafa els errors i els canviarà. 

El punt 2, sobre el tema de l’aprovació del conveni urbanístic entre 
l’Ajuntament i la Societat Conforsa per fer pisos (a la cruïlla entre C. Fondo 
amb C. Joan Castells). Fem constar que trobem bé el conveni pel que fa al 
manteniment de l’edifici i la indemnització aconseguida per l’ajuntament, però 
que no veiem lògic que en cap moment s’hagués plantejat el fet de destinar 
dos o tres edificis a preu taxat o de protecció oficial,  per aquest motiu hi 
votarem en contra. La votació queda amb 11 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 2 
en contra VdC – CUP).  

El punt 3, que es refereix al canvi en el POUM per tal de poder fer l’edifici 
abans esmentat, l’argument és el mateix i la votació queda igual que abans, 
11 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 2 en contra de VdC – CUP.  

El punt  4, sobre l’aprovació del canvi de terrenys en el polígon de la Barquera, 
per fer que dues confrontades del mateix propietari quedin amb un 
repartiment idèntic de metres quadrats però amb una distribució més 
uniforme, la votació es de 13 vots a favor (tots els grups). 

Per últim en el punt 6 de precs i preguntes es formulen les següents: 

VdC – CUP: 

1- P:A petició de l’AJC es pregunta: Que es té previst fer en l’edifici on abans hi 
havia correus i si es té en compte que hi ha un antic safareig que cal 
conservar? R: Serà destinat a dotacions municipals, però no se sap de quins 

tipus, pel que fa el safareig es té en compte i es respectarà. 

2- P: Es pregunta s’hi haurà algun membre de l’equip de govern treballant per 
l’ajuntament a mitja jornada o sencera i quin sou es té previst que cobri o 
cobrin, recordant el que varen dir durant les eleccions. R: En principi 

l’alcaldessa treballarà a mitjà jornada i el sou encara no està definit i s’està 

mirant. 

3- P: Es pregunta sobre la problemàtica que té un grup de músics que integren 
una orquestra simfònica i que es troben en la nostra vila per preparar unes 
actuacions? Alhora  s’explica que es troba coherent que no hi hagin diners per 



paga’ls-hi res, a més tenint en compte que han informat d’això a inicis de juliol. 
Tot i això no s’entén que no hi hagi voluntat per buscar un lloc on puguin 
dormir les 32 persones que no es poden encabir en l’alberg. R: Van venir amb 

moltes exigències, han anat rebaixant-les però les escoles no són lloc per 

dormir i a més tenim molta feina i no pot ser. P: Sorpresos pel fet de no donar 
solució per tenir molta feina, fem el prec de que com a mínim es parli amb ells i 
s’expliqui que Capellades vol que això es continuí fent aquí el proper estiu i 
que de cara al proper any ho demanin amb més temps. R: Prenem nota i ho 

farem. 

4- P: Preguntem amb quina aigua es dur a terme el reg de les zones 
enjardinades, recordant que està en vigor el decret de sequera, el qual diu 
que no es pot fer amb aigua de boca. R: Es fa amb aigua de boca i que per 

tant no s’està aplicant el decret de sequera però que prenen nota i s’intentarà 

fer quelcom al respecte. 

5- P: Es comenta que justa abans del túnel de Casa Bas hi ha una fuita 
d’aigües fecals que afecte al carrer amb les olors que desprèn. R: Es beu que 
el tub que hi ha no dona a l’abast, dissabte han d’anar a mirar-s’ho i s’està a 

sobre per arreglar-ho. 

ERC: 

1- P: Es pregunta sobre el projecte de la Roca del Batista i la sibvenció que hi 
ha , (65%), si s’ha alguna cosa per aconseguir el que manca . R: S’explica 
afecte a Vilaseca S.A., que hi ha unes altres obres que també li afecten i s’està 

parlant amb ell per veure com s’arregla.  

PSC: 

1- P: Pregunten sobre la deixalleria, s’explica que hi ha una  subvenció al 100% 
de l’obra i que no es pot deixar perdre, que pensen fer? R: S’està al cas i que 
s’aprofitarà la subvenció. 

Públic: 

1- P: En Morera (exregidor de Medi ambient) pregunta que tenen pensat fer 
amb els 1000 reductors de cabdal que hi ha a l’Ajuntament. R: Volien parlar 
amb tu per veure que tenies pensat però que no hem tingut temps. També 

expliquen que poder els repartiran amb el programa de la Festa Major. El Pep 
Valles diu que de programes n’hi ha 2200. Per tant es veu que no hi ha prou 
difusors. VdC – CUP diu que poder el millor seria fer una campanya anunciant 
que l’ajuntament té aquests difusors i que aquella gent que ho necessiti pot 
passar a recollir-ne un per l’ajuntament. R: S’agafa la proposta i s’estudiarà. 

2- P: En Morera pregunta que ja que es segur que es construirà on ha d’anar la 
biblioteca per què no treuen la pancarta que diu que no es construeixi que va 
penjar CiU. R: Es respon que traslladaran la proposta al grup de CiU, que clar, 
som nosaltres. 

Amb aquesta darrera pregunta s’aixeca la sessió. 


