SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 12 DE NOVEMBRE DE 2008.
Es destaca l’absència en aquest Ple d'un membre d'ERC, la junta electoral central encara no ha autoritzat la
substitució del regidor després de la renúncia de Ricard Rius en el passat ple.
1.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.

Es deixa pendent d'aprovació pel proper ple, s'ha entregat massa tard als regidors i no han tingut suficient
temps per llegir-la.
2.

APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2009.

La proposta de l'equip de govern per les ordenances fiscals per l'any 2009 és incrementar les de l'any 2008
de la següent manera:
• En un 2% els impostos, que inclou: l'IBI, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i impost sobre
activitats econòmiques;
•

En un 4% l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres;

• I un 4,5% les taxes, que inclou la taxa de llicències urbanístiques, la taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions, taxa per prestació de
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, taxa pel servei
de clavegueram, taxa de recollida, tractament i eliminació d'escombraries, taxa de subministrament d’aigua,
taxa per ocupació de subsòl, el sòl i a volada de la via, taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de subministrament que afectin la generalitat del veïnat, taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol mena, taxa per la llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer, taxa pe expedició de
documents administratius, taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públics i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, preu públic visites museu,
preu públic per assistència i estada en llars d'infants, taxa per concessió de llicències i control de la publicitat
dinàmica, taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública, preu públic per l'ocupació de la via pública per industries i activitats al carrer i ambulants, preu
públic per l'ocupació d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, taxa per utilització del servei de
publicitat de l'emissora municipal, taxa pels serveis d'hostaleria de l'alberg municipal, taxa per l’ocupació de
terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues.
L'equip de govern explica que el criteri seguit ha estat l'increment de l'IPC de setembre. Com s'ha fet els
anys anteriors. Argumenta que aquest és un ajuntament que dóna molts serveis i tots són deficitaris, molt
per sobre de l'IPC, però com que les puges serien excessives, han decidit pujar l'IPC per les taxes i el 2% els
impostos, excepte l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que s'apuja el màxim permès, un 4%.
ERC, demana que la puja no sigui de l'IPC de setembre, si no que s'apliqui el d'octubre que ha sortit el
mateix dia que el ple i és de 3,6%. També critica el poc realisme emprat en els estudis econòmics per les
taxes i impostos. Creu que aquests estudis són cada cop menys fiables i demana més cura a l'hora de fer-los.
PSC, creu que l'increment aplicat hauria de baixar una mica.
VdC-CUP, dóna suport a ERC quan sol·licita que l'increment de les taxes sigui en l'IPC d'octubre. També
aprofita per fer una crítica als estudis econòmics, creu que no han servit de massa ja que la puja ha estat
totalment arbitraria i independent dels mateixos. D'altra banda, no entén quin criteri s'ha seguit per
sol·licitar el 2% d'increment en les taxes. També argumenta que es produeix una paradoxa en el fet
d'augmentar més la taxa de serveis bàsics com la llar d'infants que l'impost sobre la construcció.
L'equip de govern fa un recés de 5 minuts per estudiar la proposta presentada. En retornar, fan saber al ple
que mantenen la seva proposta inicial.
ERC i VdC-CUP expressen que essent així votaran en contra les ordenances fiscals

PSC, expressa que li sap greu no arribar a un acord, tot i així entén que aquests són les ordenances de
l’equip de govern i per tant s’abstindran.
Passat a votació s’aprova amb 6 vots a favor, 4 en contra i dues abstencions.
3.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL LLAR
D’INFANTS CURS 2007-2008.
La regidora de Benestar Social explica al ple que la Generalitat de Catalunya ha atorgat la subvenció anual
per la llar d’infants. Enguany ha atorgat 1800€ per plaça, comptant amb 102 places, la subvenció d’enguany és
de 183.000€.
Passat a votació s'aprova per unanimitat.
PRECS I PREGUNTES.
ERC:
P: Un parell de botigues obertes aquesta setmana a Capellades no compleixen amb la normativa de normalització
lingüística que diu que la retolació dels comerços ha de ser en català, fa el prec que se’ls sigui comunicat i que facin
el canvi R: Així se’ls comunicarà.
VdC-CUP:
P: Tot i que es va dir en el ple anterior, encara no s’ha produït el tancament del parc del carrer Lluís Companys per
evitar que els vehicles hi estacionin. R: Avui mateix s’havia de fer, finalment no ha pogut ser, però no es trigarà
gaire més.
P: Quan començarà a treballar la nova interventora? Quan aquesta comenci es deixarà de treballar amb les
empreses que s'utilitza actualment? En el pròxim ple es podria fer saber als presents quin és el cost de les dues
empreses que actualment fan la feina d'intervenció a l'Ajuntament? R: La nova interventora començarà a
treballar el dia 17 de novembre. Tot i que no hi ha dates, les empreses Fornells i Olivé i Camps deixaran de
treballar per l'ajuntament un cop la nova interventora s'hagi posat al dia de la situació i l'estat de
l'ajuntament. Esperen que el traspàs sigui ràpid, ja que tot i la bona feina que han fet aquestes empreses,
creuen que la comptabilitat d'un ajuntament s'ha de portar internament. Per altra banda no hi haurà cap
problema per indicar el cost d'aquestes empreses.
P:El dia 14 o 15 de novembre s'acaba el termini de la notificació per que l'empresa Atmetller fes la insonorització
del seu local. Si arribada aquesta data i no s'ha complert, es cessarà l'activitat? R: Si, si el dilluns no han
insonoritzat el local es cessarà l'activitat, no s'han posat en contacte amb l'ajuntament i tot i que se'ls ha
donat diferents alternatives no les han acceptat.
P:Es demana que la moció entrada aquest mateix dilluns a l'ajuntament pel qual es demana que es presentin
al·legacions del Pla director de la Conca d'Òdena com Ajuntament de Capellades sigui tractada abans que finalitzi el
termini de presentació. R: Després del ple es buscarà un dia per poder parlar sobre aquest tema.
L’equip de govern:
• En resposta al prec del ple passat sobre que les llums del capelló que estaven obertes els dies laborables, l'equip
de govern informa que això ha estat provisional per la comprovació d'una reparació en les mateixes llums.
• Informen al ple sobre l'atorgament d'un ajut de 8.900€ per part de la Generalitat de Catalunya per aplicar el
pla contra la contaminació lumínica.
Sense cap més pregunta finalitza el Ple.

