SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 30 D’ABRIL DE 2008.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Abans d’aprovar les actes es passa a votació la inclusió d’un punt més en l’ordre del dia que havien
descuidat referent al projecte del pavelló poliesportiu, tots els grups hi estant d’acord i s’accepta la inclusió.
Es presenten dues actes per aprovar en aquesta sessió, la corresponent a la sessió ordinària del dia 20 de
febrer i l’acta corresponent a la sessió extraordinària del ple del dia 27 de febrer. Després de les
modificacions i correccions fetes en les dues actes que fan els regidors s’aproven per unanimitat.
2. CONTRACTACIÓ D’UN AVAL DESTINAT A GARANTIR LA PARTICIPACIÓ ECONÒMICA
DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES EN L’OBRA PORTADA D’AIGUA EN ALTA A LA
COMARCA DE L’ANOIA 2A. FASE, TRAM: LA POBLA DE CLARAMUNT-IGUALADA.

L’Ajuntament de Capellades ha de contractar un aval per tal de fer front a les obres de portada d’aigües del
sistema Ter-Llobregat (ATLL) fins a la Font Cuitora. Un aval per import de 254.366’20€. L’Ajuntament ha
contactat amb tots els bancs i caixes de la vila per tal de que facin les seves propostes, en comissió
informativa s’acorda contractar-ne la més beneficiosa per l’Ajuntament, Caixa Catalunya en aquell moment.
En el ple es presenta l’oferta del BBVA, aquesta nova oferta és la més beneficiosa.
CiU, ERC i PSC voten a favor.
VdC-CUP tot i estar d’acord amb l’opció més favorable per l’Ajuntament, no està d’acord amb la
interconnexió de xarxes, a més cal tenir en compte que l’aigua prové d’un sistema hídric sobreexplotat (rius
Ter i Llobregat). Tampoc veu clar que l’aigua s’hagi de portar fins a la Font Cuitora quan l’aigua de l’ATLL
tant sols a de ser per ús industrial. Capellades només té una xarxa de distribució i des de l’emplaçament
final es connectarà a la xarxa existent, quan el que hauria de ser, és la construcció d’una segona xarxa. Per
aquest motius es votarà en contra.
Des de l’equip de govern es respon que no es vota el tipus de distribució sinó l’aval, i que un cop feta l’obra
caldrà executar la fase de la doble xarxa, tal i com diu el projecte.
3. APROVACIÓ TARIFES TAXI PER A L’ANY 2008.

Ha estat presentada a l’Ajuntament una memòria econòmica-financera referent al servei de d’autotaxi al
Municipi de Capellades, que assigna les tarifes per l’any 2008. Aquesta memòria ha estat redactada des del
gremi de taxistes i es presenta a quest Ple per tal de que sigui aprovada. En ella és fixa el increment en un
4’5%.
Des de VdC-CUP es pregunta que com és que la tarifa ha estat feta pel gremi de taxistes i no pas des del
propi Ajuntament. Es respon que com Ajuntament no es tenen prou recursos per fer-la i que des del gremi
es pot fer molt millor.
ERC creu que aquesta tarifa es més concreta i millor que abans que es feien en funció de l’IPC i més a ull.
S’aprova per unanimitat.
4. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN PER AL
CURS 2008-2009.

S’explica que és necessari fer-ne la sol·licitud per tal de continuar desenvolupant el Pla Educatiu de L’Entorn
(PEE), enguany es tramitarà la prorroga per el curs 2008-2009. Aquesta seria la darrera prorroga, ja que el
PEE està previst per tres anys, tot i això des del Departament es va informar que amb quasi tota seguretat
s’allargarà el PEE per tres cursos més.
Tots els grups polítics troben molt important continuar amb el PEE i estant a favor de continuar
desenvolupant-lo, per tant s’aprova la sol·licitud de pròrroga per unanimitat.
5. RARTIFICACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA
DEIXALLERIA MUNICIPAL.

S’informa al Ple que es va aprovar per Junta de Govern l’aprovació del Pla se Seguretat de la Deixalleria per
tal de poder iniciar les obres.
VdC-CUP argumenta que espera que la urgència d’aprovar el Pla per comissió faci que les obres estiguin
finalitzades pel mes d’Octubre tal i com marquen el terminis.
S’aprova per unanimitat.
6. CONVENI RESOLUCIÓ CONTRACTE BIBLIOTECA.

Des de l’Equip de Govern s’explica com s’han desenvolupat les negociacions amb l’empresa constructora de

la nova biblioteca per tal rescindir el contracte. Des de que CiU va entrar a governar la confiança envers
l’empresa era inexistent així com a la inversa; per aquest motiu les obres no van avançar i un cop ratificat
per Ple que la Biblioteca s’havia de fer tal i com estava previst, l’equip de govern ho va assumir i va prendre
les accions pertinents per que així sigui. Les negociacions no han estat fàcils però s’ha redactat un conveni
on tant l’empresa com l’Ajuntament no hi surten perdent en excés.
Des del PSC s’alegren de l’acord i es dona confiança a l’actual equip de govern esperant que no es demori
en el temps.
ERC no està d’acord amb la resolució final, la qual ha provocat un any d’endarreriment. No s’entén com una
empresa que era competent per fer l’obra segons els tècnics ara no ho és. Per això es creu que no s’ha
portat bé la negociació, creuen que l’equip de govern ha treballat en la direcció equivocada.
L’equip de govern replica: quina és la direcció? Confiaven en l’empresa, però vistos els procediments i
accions fetes en aquesta i altres obres, calia rescindir el contracte.
Des de VdC-CUP s’argumenta que un cop finalitzat aquest procés que s’ha allargat en el temps, ara cal que
el concurs per l’obra, la nova adjudicació i l’inici de les obres sigui el més curt possible. L’Equip de Govern
respon que així serà.
Passat a votació, voten a favor CiU, PSC i VdC-CUP, i en contra ERC
7. RATIFICACIÓ PROJECTE “PLA MUNICIPAL D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ
EXTERIOR EXISTENT EN EL MUNICIPI DE CAPELLADES.

Aquest Pla va ésser retirat en el darrer Ple ordinari per tal de millorar-lo, després d’una reunió entre tots el
grups polítics i la tècnica responsable, aquesta va rebre les aportacions que es van fer i les va incloure en el
Pla. Aquest Pla que un cop aprovat, l’Ajuntament el penjarà en la seva web.
Aquest punt, és una ratificació i no pas una aprovació ja que aquesta es va fer per Junta de Govern per tal
de poder entrar-lo a temps per accedir a les subvencions.
S’aprova per unanimitat.
8. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL.

Aquest projecte és el final de l’avantprojecte sobre el qual s’estan fent les obres de millora, en ell estant
incloses les propostes de millora que des de VdC-CUP es van fer arribar via moció al Ple, després de parlar
amb les entitats que utilitzen diàriament el pavelló. Aquesta moció va ser retirada amb el compromís de
reunir-se l’Equip de Govern i VdC-CUP per parlar-ne.
Aquest projecte es basa en la reforma i ampliació dels vestidors del pavelló, i l’adequació del terrat per tal
de fer en ell els lavabos i el gimnàs.
S’aprova per unanimitat.
9. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL (VESTIDORS LAVABOS, GIMNÀS I CAPTACIÓ SOLAR
TÈRMICA) 1A. FASE.

En l’informe de l’arquitecte municipal s’explica que la primera fase de l’obra, la qual fa referència a la zona de
vestidors la durà a terme la brigada d’obres de l’Ajuntament ja que està capacitada per fer-ho.
S’aprova per unanimitat.
10. MOCIÓ A FAVOR QUE L’AERÒDROM DE CALAF-SALLAVINERA, ES CONSIDERI COM A
AERÒDROM AUXILIAR I ES DESTINI EXCLUSIVAMENT A LES ATENCIONS
D’EMERGÈNCIES I EXTINCIÓ D’INCENDIS, ADEQUANT EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE
L’AERÒDROM A LES NECESSITATS I CARACTERÍSTIQUES CORRESPONENTS AL SERVEI
QUE ES PROPOSA ASSIGNAR-LI.

Des de l’Ajuntament de St. Pere Sallavinera s’ha entrat a l’Ajuntament de Capellades una moció de suport
per tal de que “es consideri com a aeròdrom auxiliar i es destini exclusivament a les atencions
d’emergències i extinció d’incendis, adequant el projecte d’ampliació de l’aeròdrom a les necessitats i
característiques corresponents al servei que es proposa assignar-li”.
Tots es grups es mostren favorables a la moció i a les limitacions d’ús que aquesta moció preveu.
Tot i això des de VdC-CUP s’ha volgut entrar en contacte amb una plataforma del territori que està en
contra de qualsevol ampliació per saber-ne el motius. Això no ha estat possible i per tant VdC-CUP
s’abstindrà.
Passat a votació s’aprova amb els vots favorables de CiU, ERC i PSC i l’abstenció de VdC-CUP.

11. MOCIÓ DE SUPORT AL PROCÉS D’INDEPENDÈNCIA DE KOSOVO.
El grup d’ERC de Capellades va entrar a l’ajuntament una moció el passat 25 de febrer, per tal de donar
suport al procés d’independència de Kosovo.
Des de VdC-CUP “opinem que la declaració d’independència del 17 de febrer ve imposada des de fora, no
ha estat escollida pel poble i converteix a Kosovo en una colònia de la comunitat internacional. Kosovo està
sota tutela de l’ONU i el control de l’OTAN. Els Estats Units van instal·lar la immensa base el “Camp
Bondstell”, des on poden realitzar pràctiques, moure forces, infiltrar tropes... convertint aquest territori en
la més gegantesca base militar de Washington fora dels EEUU. El partit democràtic de Kosovo està format
per ex-membres de l’UÇK. Aquest s’entrenaven en camps nord-americans situats a Albania i la CIA els hi
subministrava armes. A més l’UÇK manté àmplies relacions amb ALQAEDA. Per tant, davant de totes
aquestes contradiccions i la nostra voluntat d’autodeterminació de tots els pobles que així ho vulguin,
votem en contra de la moció i demanem un referèndum pel poble kosovar, sense ingerències exteriors”.
Un cop feta aquesta reflexió la resta de partits no hi van estar d’acord argumentant que el parlament havia
decidit la independència.
Passat a votació s’aprova amb el vots a favor de CiU, ERC i PSC i el vot en contra de VdC-CUP.
12. MOCIÓ PERQUÈ L’ACTUAL AJUNTAMENT INICIÏ UN PROCÉS DE CANVI DE L’ACTUAL
ESCUT.

VdC-CUP , en nom de l’Assemblea de Joves de Capellades (AJC) presenta una moció que proposa un canvi
de l’actual escut. Volen que aquest procés sigui participatiu de manera que els i les vilatanes de la vila puguin
participar de l’elecció d’un escut més representatiu de la població capelladina. La proposta de l’AJC proposa
l’antic escut república on el barret del Capelló, la Bassa i el Molí Paperer en formaven part, però en cap cas
vol imposar-ne aquest.
Abans de llegir la moció des de VdC-CUP es demana que la defensa d’aquest la pugui fer un representat de
l’AJC present en el Ple, ja que són ells qui han treballat la moció i podran explicar-la millor, a més es recorda
que en anteriors cops això havia succeït. Des de l’Equip de Govern es denega aquest aquesta petició. VdCCUP no entén ni està d’acord amb aquest posicionament poc democràtic i treballarà per canviar el ROM de
l’Ajuntament per facilitar la participació dels ciutadans.
Després d’aquesta discussió, VdC-CUP inicia la lectura de la moció i un escrit que l’AJC fa arribar per
argumentar un mica més la moció, on s’explica que l’actual escut que tots veiem als carrers, reafirmat el
1978; com l’escut oficial de l’Ajuntament, del 1988, fruit de l’estudi heràldic proposat per Armand de Fluvià;
no van està sotmesos a cap referèndum. Per aquest motiu proposen que s’iniciï un procés de canvi on la
ciutadania pugui decidir i votar el seu propi escut.
L’equip de govern defensa el manteniment de l’actual escut llegint l’informe d’Armand de Fluvià.
ERC argumenta que per ells la legitimitat d’un escut no depèn de la història si no del que decideix cada
govern en representació del seus ciutadans. D’altra banda, també esmenta que les paraules “canvi d’escut”
haurien de ser “revisió se l’escut”, podent contemplar la possibilitat de mantenir l’actual. Per últim, els
comenta a l’AJC que en la moció hi troben a faltar el plantejament que proposen pel procés de canvi de
l’escut.
El PSC argumenta que amb ells ja els hi sembla bé l’escut actual i per tant voten en contra.
Passat a votació: A favor VdC-CUP i ERC i en contra CiU i PSC, per tant la moció no prospera.
13. ES DÓNA COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 65/2008 RELATIU A NOMENAMENT
ALCALDE ACCIDENTAL DEL DIA 20 AL 25 DE MARÇ.
Des de l’Equip de Govern s’informa que l’alcaldessa va estar fora de la vila durant sis dies el passat més de
març, per la qual cosa va ésser alcalde accidental en Josep Carreras. La resta de grups es donen per
assabentats.
14. PLA LOCAL DE JOVENTUT

Des de l’Equip de Govern s’explica breument el Pla Local de Joventut i les oportunitats que aquest donarà a
la vila. És un Pla ambiciós que busca donar resposta i solucions a molts dels problemes del jovent capelladí,
s’ha ampliat l’edat, que va dels 12 als 34 anys. I per últim feliciten a la tècnica per la feina feta.
Des d’ERC també és vol felicitar a la tècnica per la tasca feta i estan contents del Pla. En el mateix sentit es
pronuncia el PSC.
D’altra banda, des de VdC-CUP estan contents que aquest Pla ja sigui una realitat. Era un dels objectius que
es tenien en el programa per què en ell es marquen les mancances i necessitats del jovent, i una d’aquestes
és la necessitat de tenir un espai pel jovent, que Capellades ha de ser l’Escorxador. El problema ara són

econòmics ja que des del Departament de Joventut es destinen 2 milions d’euros per enguany a tot
Catalunya i el nostre pla en demana 1,5 milions. Per tant, es preveu dificultats per tirar endavant un Pla tant
ambiciós.
Des de l’Equip de Govern s’explica que puja tant degut a la infraestructura -rehabilitar l’Escorxador- i per
aquest motiu aquesta es farà en tres fases. D’altra banda, al mes de juny s’espera tenir enllestit un punt
juvenil a l’antic espai de correus, per iniciar així activitats destinades al jovent de 12 a 16 anys.
Passat a votació s’aprova el Pla per unanimitat.
15. PRECS I PREGUNTES.
CiU

Inicia el torn de precs i preguntes per informar que s’han reunit amb el veïns de la Roca del Batista per
explicar-los que hi ha un romanent del PUOSC de 18.000€ que l’utilitzaran per arranjar l’espai. En aquesta
reunió van fer una aproximació del que podria costar a cada veí. Esperen poder aprovar en ple aquestes
retribucions especials abans de l’estiu.
També explica que des de la regidoria d’Urbanisme s’ha parlat amb la Diputació de Barcelona per tal
d’elaborar un “Pla Especial de protecció d’elements patrimonials”.
També demana a VdC-CUP que no digui que l’Ajuntament és el promotor del projecte d’urbanització de la
Font de la Reina, tal com ha fet en el seu darrer escrit; ja que la iniciativa d’aquest projecte és privada.
VdC-CUP:

P: Tal com es va parlar en el passat Ple. Se sap si els propietaris del restaurant de la Font de la Reina tenien permís
per fer el moviment de terres en el seu terreny? R: Saben que tenien un permís d’obres de l’any 2007. Es
buscarà la llicència.
P: Quina és la posició de l’Ajuntament vers la Font de la Reina, ara que urbanisme han tornat a parar el procés? R:
Queden a l’espera si el propietari compleix amb els requeriments d’urbanisme i si és així, l’equip de govern
li donarà suport.
P: Es farà la modificació dels estatuts de la residència, tal com se’ns va prometre el passat octubre quan es decidien
els representants? R: Han estat fent consultes jurídiques i ara començaran el procés de canvi.
ERC:

P: Estan contents que es treballi amb la finalització de la urbanització de la roca del Batista i es recorda que
hi ha un termini de 3 mesos. R: Es demanarà una prorroga
P: En l’ordenança d’estalvi d’aigua es volia incloure bonificacions en forma d’exempció del permís d’obres en els
casos que es vulguin introduir mecanismes estalviadors d’aigua. Legalment, la fórmula correcta per dur a terme
aquesta bonificació és en les ordenances fiscals, així que presentarem una per el proper Ple, demanen que es revisin
i s’introdueixin. R: Es tindrà en compte
P: Han desaparegut de la web municipal els números de “la casa de la vila” anteriors a l’actual equip de govern.
Quin és el motiu? R: No hi ha cap mala fe, es desconeixia, es mirarà i es provarà de tornar-les a incloure
PÚBLIC:

La Tècnica redactora del Pla Local de Joventut agraeix el reconeixements dels diferents partits i aclareix que els
2.000.000€ per tot Catalunya en subvencions són per infraestructures, la qual cosa no repercutirà negativament a
la sol·licitud d’activitats.
L’AJC demana que l’Ajuntament es replantegi el fet que les entitats no puguin parlar en el moment del Ple on surt el
tema que els afecta. Destaquen l’elevat símbol religiós de l’escut de Capellades i amb especial èmfasi els dels
carrers, que no són l’oficial i discriminen a molta part de capelladins. Es dirigeixen a l’equip de govern per comentarlos que l’informe heràldic també se l’han llegit i no hi veuen un argument per no obrir un procés de consulta i canvi.
Per últim es dirigeixen al PSC per dir-los que no és un argument vàlid dir que no vols obrir un procés de canvi de
l’escut perquè ja els agrada el que hi ha.
Tant aquest Ple, com tota la resta de plens de la present legislatura, els podeu consultar al web:
www.viladecapellades.cat.
Si vols rebre les rodes i els plens al carrer per correu electrònic envia’ns la teva adreça a:
info@viladecapellades.cat.

