SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI-URGENT. 27 DE FEBRER DE 2008.
1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE.
L’equip de govern exposa que l’aprovació que es portarà a terme en aquesta sessió es podia haver
fet de diverses maneres, com per exemple el decret d’alcaldia; però vist el malentès de l’aprovació
del PUOSC han preferit fer un ple extraordinari-urgent.
ERC anuncia que s’abstindrà, no cal arribar als límits. La convocatòria d’aquest ajut estava oberta
des de finals de desembre, no potser que la sol·licitud s’hagi d’aprovar a dos dies abans de que
caduqui. No poden permetre que es segueixi treballant amb aquesta dinàmica.
VdC-CUP també se suma a l’abstenció. No es pot treballar amb aquesta urgència amb temes que en
un inici no ho requerien. A més la convocatòria del ple ha estat d’avui per avui i hi ha regidors que
l’han rebut a les sis de la tarda.
L’equip de govern comenta que sempre s’ha treballat amb aquesta dinàmica, en l’actual i en el passat
equip de govern.
S’aprova la urgència del ple amb els vots a favor de CiU i PSC i amb les abstencions de ERC i VdCCUP.
2. SOL·LICITUD DE NECESSITATS ÀMBIT DE SUPORT A LES INFRAESTRUCTURES
AL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT
2008-2011.
Després que en el passat ple ordinari l’ajuntament de Capellades s’adherís a EL Pla de Concertació
Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. Un pla mitjançant el qual la Diputació de
Barcelona dóna ajuts econòmics als municipis.
Les prioritats de l’equip de govern es mantenen igual que en el PUOSC:
1.Centre del Parc Prehistòric, 2. Reforma de les instal·lacions del camp de futbol, 3. Arranjament del
C/Oló, Pl. Sant Jaume i carrer Canaleta, 4. Obres del Poliesportiu, 5. Escorxador i 6. Museu del parc
prehistòric.
ERC es lamenta perquè al igual que en el PUOSC, l’equip de govern no ha volgut parlar amb
l’oposició per les prioritats. També remarquen que per fer les coses amb presses hi ha dos errors, la
subvenció acaba el 2011 i hi ha dos projectes sol·licitats pel 2012. S’abstindran.
PSC exposa que aquesta no és la seva prioritat, però que no votaran en contra, s’abstindran.
VdC-CUP comenta que amb els gestos que s’estan fent des de l’equip de govern són de poques
ganes de parlar. Votaran en contra, però no és un vot en contra de la subvenció, tot i no estar
d’acord en les prioritats; és un vot en contra per l’equip de govern i la seva manera de fer.
S’aprova amb els vots a favor de CiU, les abstencions d’ERC i PSC i els vots en contra de VdC-CUP.
3. SOL·LICITUD ADHESIÓ AL PLA TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ.
El Pla Territorial per a l'Ocupació de l'Anoia acorda actuar de forma coordinada, concertada i

planificada en el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació a la comarca de l'Anoia.
ERC pregunta si l’equip de govern té clar cap a on es vol encarar el pla, creu que essent un pacte a
nivell supramunicipal hauria d’estar destinat a projectes comuns. El regidor de l’àrea comenta que
aviat hi haurà una reunió a Igualada on s’explicaran les regles de joc i es podrà concretar cap on
s’anirà, els agradaria que s’enfoqués cap a la promoció econòmica del Parc prehistòric.
VdC-CUP creu que la proposta de l’equip de govern, encara que no sigui una proposta en ferm, és
una bona línia d’actuació.
S’aprova l’adhesió per unanimitat.

