SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 24 DE SETEMBRE DE 2008.
Abans d’iniciar el Ple es fa un minut de silenci per la víctima mortal del passat dilluns i des de l’equip de
govern es fa un parlament de condemna de l’atemptat com Ajuntament de Capellades.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
Les actes anteriors encara no estan finalitzades (acabades) i per aquest motiu fet queden pendents pel
proper Ple.
2. APROVACIÓ VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES.
Des de l’EG s’explica que aquesta es va sol·licitar durant l’any 2005 però per diversos motius es va
perllongar tot el procés. Per fi, i després de tant de temps, un cop signada amb la conformitat de
l’Ajuntament de Capellades, representants dels treballadors i sindicats, aquesta es presenta al Ple per tal de
que sigui efectiva a partir d’aquest mateix mes. Alhora, s’explica que tot i que hi surten reflectits, el
personal de l’Escola Bressol queda exclòs del conveni ja que ells/es estan subjectes a seu propi conveni.
Tanmateix, també queda exclòs tot el personal dels organismes autònoms que depenen de l’Ajuntament
com el Museu Molí Paperer, la Residència.... També es remarca que en l’acord serà vàlid per tot el 2008 i
que s’ha pactat amb els treballadors sobre la recuperació de la part endarrerida del 2008. Per últim, se’ns
explica que l’acord que se’ns va facilitar com a informació del Ple és lleugerament diferent del què avui
s’aprovarà. Per aquest motiu, es fa lectura de l’acord final, un acord comprès entre el 2008 i el al 2010, any
en què s’haurà de revisar i actualitzar.
Des de VdC-CUP es valora molt positivament el document que avui s’aprovarà ja que quantificarà, de
forma exacte i proporcional, els sous enfront les tasques realitzades. Un cop vista la valoració, es pot
copsar com hi havia bastants llocs de treball que estaven cobrant per sota el què s’estipula, i encara sobta
més que hi hagués gent que fent la mateixa feina estigués cobrant, com a sou base, molt menys que d’altres.
Per tant, creiem que el document ajudarà a què hi hagi una equitativitat entre els llocs de treball. També
veiem que hi ha diversos llocs de treball en els quals es cobra molt més del què tocaria, per això, creiem
que caldria fomentar la possibilitat d’augmentar de categories i d’incentivar a les persones afectades per tal
a que puguin complementar/millorar la seva formació.
El PSC es mostra content pel fet de què el document en qüestió per fi arribi a bon port, malgrat els retards.
Per altra banda, recorden que l’anterior equip de govern (ERC i PSC) va ser qui va impulsar la valoració i va
treballar per tenir-la, però diversos factors van impedir que es fes amb major celeritat.
Des d’ERC es donarà confiança a l’EG pel què fa a l’acord però es valora negativament el fet de no tenir
l’acord amb anterioritat al ple per poder estudiar-lo amb tranquil·litat. Des de VdC-CUP es recolza aquesta
crítica i es demana que no succeeixi més ja que no és el primer cop que passa.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
3. PRECS I PREGUNTES.
L’equip de govern:
- S’explica que per tal d’evitar la brutícia que hi ha a la vila, cal que tothom s’impliqui i és per això
que s’habilitaran uns espais per penjar cartells (uns pilons rodons, d’uns 2m d’alçada per 1 de
diàmetre aproximadament), aquests seran d’acer o ciment, se’n posaran quatre. ERC remarca que
cal anar en compte perquè les entitats capelladines no es trobin que els comerços no els deixin
penjar els seus cartells. Es respon que l’objectiu és evitar que s’enganxin cartells als contenidors i
parets. Des de VdC-CUP es veu bé però es creu que amb 4 no n’hi haurà prou, per tant, es creu
que com inici pot estar bé però que caldrà incrementar el nombre d’aquests.
- Biblioteca, s’explica que un cop tancat el període de presentació de projectes per tirar endavant la
nova biblioteca, s’han presentat 16 empreses. A partir del proper dilluns (29 de setembre) es farà
l’obertura de pliques per iniciar la contractació d’una empresa, amb la condició que abans de final
d’any es comenci a treballar i amb l’objectiu de tenir-la acabada pel primer trimestre del 2010, la
qual cosa només suposaria un retard de tres mesos respecte el projecte inicial. Des de la resta de
grups es rep bé la notícia i es desitja que aquest equipament torni a tirar endavant.
- També s’informa que es farà una reunió amb la comunitat de regants per parlar sobre el tema del
pou. Des de l’EG se’n es volia fer un de nou però a instància d’ERC i de la mateixa comunitat de
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regants es va obrir la possibilitat de compartir amb aquest el que ja tenen, connectant-los del tal
forma que quan un dels pous no funcionés es és tingués l’altre de suport.
S’informa que s’inicia la Piscina d’Hivern i que ja estan disponibles els fulletons amb les tarifes i
activitats que s’ofereixen. Com a novetat s’ha ampliat a 6 mesos l’edat de natació per a nadons i
s’ha canviat el terme ‘jubilats’ per ‘pensionistes’ per tal que més gent pugui tenir accés als
descomptes. Alhora, s’han contractat dos monitors. Des de PSC es recorda que es podrien
promocionar el cursos de formació que es porten a terme des del Consell Comarcal de l’Anoia es
per tal de formar la gent de la vila que mostri interès.

ERC:
P: En l’últim ple varem parlar sobre la ubicació del mercat, com està el tema? R: L’EG vol el mercat al
centre de la vila, entre Plaça Catalunya, C. del Pilar i Plaça de Missa, però cal normalitzar-lo i crear un
protocol de com establir-se., De moment quedarà en l’espai que ara té fins que quedi clar com
s’executaren les obres de la biblioteca. VdC va fer arribar les queixes dels firaires a l’EG els quals, en cap
moment han estat informats, dels motius del trasllat ni per quan de temps en faria efectiu. Per aquest motiu
es fa el prec per a què una persona en nom de l’Ajuntament vagi a explicar les intencions de l’EG.
P: Com està el mur del camp de futbol? R: El promotor de l’obra no l’ha executat bé i per tant, caldrà
enderrocar part d’aquest i tornar-lo a refer. Si el promotor no se’n fa càrrec, serà l’ajuntament qui ho
assumirà. A més a més, interessa tenir-ho acabat a finals d’any, ja que de cara al 1r trimestre del 2009 es vol
iniciar les obres dels nous vestidors del camp de futbol. P: VdC veu aquest fet amb preocupació. Des del
dia que es va aprovar l‘acord entre ajuntament i promotor hi va haver-hi crítiques. Es deia que aquest últim
no era seriós, i ara, ara es veu que no ha complert, esperem que com a mínim hagi d’assumir les despeses
que a partir d’ara es generaran R: L’ajuntament assumirà l’obra amb el posterior requeriment de les
despeses al promotor.
P: Es va preguntar a l’EG si per a les actuacions sobre el paviment de la Plaça Catalunya encara hi havia
responsabilitat per part de la constructora? R: No ho hem mirat, hem badat, ho mirarem i en el proper Ple
donarem explicacions.
VdC-CUP:
P: Què passa amb el cap de policia, ha plegat? Com resta organitzat actualment el cos de la Guàrdia
Municipal R: No, continua. S’ha canviat el seu horari i aquest segueix. Pel què fa al cos municipal, aquesta
està en procés d’esdevenir Policia Local i per aquest motiu actualment hi ha tres agents a la vila i quatre a
l’acadèmia de policia.
P: Se’ns va informar que es faria una reunió per estudiar una proposta de canvi de les tanques del Capelló,
aspecte sobre el qual tots hi estàvem d’acord, degut al risc que presenten actualment. A dia d’avui, encara
estem a l’espera de rebre la convocatòria per aquesta reunió, però donem per fet que ja se n’han triat unes,
no és aixì? R: És cert que ens havíem de veure però no hi varem pensar. Si voleu ens podem veure la
setmana vinent. No caldrà, matisa VdC. Des de l’EG s’explica que s’han escollit les més altes, però
aquestes només s’instal·laran on s’han col·locat les reixes de protecció del Parc Prehistòric, que són les
zones més perilloses.
P: Què passa amb el Tino, que només cobreix la meitat dels viatges? Com pot ser que succeeixi això
després d’haver canviat el trajecte urbà del bus per tal de que això no succeís? R: Estem al cas. La setmana
vinent ens reunirem amb l’empresa Montferri i després anirem a parlar amb transports metropolitans, per
veure que és el què està passant.
Amb aquesta darrera pregunta i sense haver-n’hi cap més per part del públic, s’aixeca la sessió a les 23.15h.

