SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 18 DE MARÇ DE 2009.

1.

LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.

Es presenten les actes corresponents de les sessions ordinàries del 30-12-2009 i la del 14-01-2009, també l’acta de
la sessió extraordinària –urgent– del 27-02-2009. Després de les modificacions que fan els regidors s’aproven per
unanimitat per els regidors presents en cada una de les sessions.
2.

APROVACIÓ PRESSUPOSTOS MUNICIPALS EXERCICI 2009.

Aquest punt es posposar fins l’arribada de l’interventora moment en el qual s’inicià. La mateixa interventora explica
que els pressupostos eren de contenció ajustats a la situació actual, són austers i caldrà fer-ne el seguiment pertinent
per anar-los quadrant, controlant molt la despesa. L’Equip de Govern (CiU) afegeix que són uns números estables,
els quals marcaren la base per anar treballant i s’aniran ajustant a la realitat. Afegeixen que vista la situació de l’estat
de comptes de l’Ajuntament s’haurà d’anar cap un Pla Econòmic Financer i depèn com s’acabarà en un Pla de
Sanejament.
Per tal d’informar-vos us detallem el següent resum del pressupost per a l’exercici de 2009:

A part d’aquest quadres extrets del pressupost també us volem explicar que en relació a l’últim pressupost aprovat
(2006) observem que hi ha una diferencia despesa d’un 500.000€ menys, i pel que fa als ingressos s’observa una
disminució d’aquets de quasi 900.000€. Però el que sobta més é la diferencia d’inversions reals, essent en el 2006 de
1.500.000€ i ara tant sols 111.032€, Val a dir que la despesa extraordinària del Fons Estatal d’inversió Local (FEIL),
que són prop d’un milió d’euros, no pot entrar dins el pressupost, i bàsicament amb aquest es farà quasi tot el que
s’hagi de fer en aquest 2009.
ERC explica que un pressupost a part d’esser un document contable també és una declaració política de que vol fer
l’EG. Abans de valorar-los volen agrair la predisposició dels tècnics per aclarir dubtes i explicar quins han estat els
criteris per fer unes coses o d’altres.
Dit això, ERC observa que s’ha infravalorat l’aportació del Pla Educatiu de l’Entorn, però se’ls ha dit que la previsió
està feta en base al que segur que es gastarà i després es faran les modificacions de pertinents, cosa que entenem tot
i això no veuen on estant les subvencions per beques de menjadors, llibres, etc. que serveix per que Serveis Socials
pugui donar resposta a la demanda. L’interventora aclareix que això està dins les 100.000€ de subvencions per
entitats.
Es pregunta pel conveni entre La Lliga i l’Ajuntament per la gestió, CiU clarifica que es fa des de l’Ajuntament per
tant ha de sortir.
També es pregunten d’on sortiren diners per els nous convenis que es signen, es respon que d’altres subvencions.
Alhora es constata que no surt reflectit tant l’aportació de Xarxa de Diputació ni la del PUOSC, CiU explica que
s’han de fer les modificacions pertinents i un cop fetes s’introduiran en una modificació de pressupost.
Pel que fa a l’Abric Romaní, hi ha la previsió d’obrir aquets any però no surt contemplat. CiU: no surt perquè s’està
fent l’estudi i funcionarà com a fundació (essent un organisme autònom de l’ajuntament).
Pel que fa a la previsió d’ingressos veiem una incongruència en les llicències i es preveu un gran augment pel
cobrament de multes, la qual cosa denota que s’hauran de posar moltes multes per cobrir les expectatives.
ERC fa el suggeriment de destinar més a despesa social ja que es veu clarament que es destinarà menys que en
d’altres exercicis i caldrà fer malabarismes, per això proposem que es redueixi el nombre de Cases de la Vila. Alhora
ens sobta la pujada de cost que té la policia local en el pressupost, creiem que és excessiu i ens preguntem en que
ens limitarà per fer d’altres coses. També veiem que el pou no surt per la qual cosa donem per suposat que no es
farà. CiU respon que tot i tenir el permís el pou no es farà. Per acabar ERC fa la reflexió de que els pressupostos
denoten poca ambició en previsió d’inversions.
PSC inicia la seva argumentació deixant clar que aquest són les primers pressupostos que aprova l’EG de CiU en la
present legislatura i que s’ha perdut l’oportunitat d’asseure’ns a tots i elaborar-los conjuntament, i altre cop han tirat
pel recte sense ser conscients de la realitat de l’Ajuntament.

Sobre els pressupostos des del PSC es creu que no serà possible arribar a la quantia d’ingressos previstos.
Alhora veuen que l’elaboració d’aquests dificulta la tasca de l’oposició, ja que tot i està fets, tècnicament, de forma
correcta, no es veu clarament on van les diferents partides al quedar englobades en grans àrees sense determinar la
quantia determinada, en el model antic de pressupost això no passava i quedava més clar.
Dit això el PSC s’abstindrà per que aquest no són les seus pressupostos.
VdC inicia la seva intervenció agraint a l’interventora la feina feta, tant en l’elaboració del pressupost com a l’hora
d’aclarir-nos els dubtes que li hem formulat. Alguns dels arguments que enumerarem han estat esmentats però
creiem aportar punts de vista diferents. Així doncs, creiem que els pressupostos són la declaració d’intencions de
l’equip de govern, la seva acció i forma de fer política, tant al fer-los com per després aplicar-los. I en fer-los veiem
que van a la seva sense fer-ne partícip ni a la resta de forces de l’ajuntament ni a la pròpia ciutadania, i no creiem que
estiguem demanant res de l’altre món si municipis com Figaró Montmany ho fa des de fa temps en quasi tot el
pressupost, o d’altres com Sabadell o Mataró ho fan en alguns dels capítols, i molts d’altres que estant preparen un
Pla Pilot per veure’n com es pot fer, però a Capellades de res de res. I per a VdC es cabdal que així siguin.
D’altre banda veiem clarament que l’aposta de CiU en aquest any és la Policia Local la qual es du la major quantia de
diners, entre sous de personal (314.000€) i inversions en material (27.000€), a part de l’inversió en un espai per tal
de que tinguin la seva comissaria pròpia (35.000€), més d’un 11% del pressupost municipal pel 2009.
Continuant en la Policia Local es preveu que aquesta sigui una font d’ingressos important, ja es preveu una pujada del
165% en recaptació per multes, passant dels 24.000€ que es varen recaptar en el 2007 a 64.000€ pel 2009, ui pel que
fa a grua es pretén passar dels 250€ d’ingressos al 2007 a preveuran pel 2009 5.000€, el que vol dir que la política
repressiva va a més, sense parlar ja de la imatge agressiva que denota el cos de policia amb un dels seus vestits.
Pel que fa al compliment de l’acord presentat per VdC mitjançant una moció que requeria que durant el 2009
s’actués en l’entorn de la Bassa, i que fou aprovat en Ple el passat 2008, tant sols veiem una partida de 1000€ amb el
quals poca cosa es podrà fer per dignificar un espai que porta prop de 10 anys per a mitges.
Sobre la Deixellaria tant sols veiem una partida per comparar contenidors, però no veiem per enlloc una partida
destinada a la seva gestió, això vol dir que directament s’aposta per una gestió externa? Havíem de parlar-ne? CiU
respon que des de l’EG s’aposta per que ho gestioni una empresa externa que seria la mateixa que fa la recollida de
brossa.
Pel que fa a personal des de la nostra agrupació no veiem malament el fet de que un 48% del pressupost es destini a
aquest, i més tenint en compte que són els que fan funcionar l’institució en el dia a dia; a part el tant per cent és
elevat degut a l’aprovació del nou conveni dels treballadors/es de l’ajuntament i sumat a que en el pressupost no hi
ha quasi inversions.
Ja per acabar ens sorprèn la quantia a la qual s’eleva la neteja –abocador, recollida de trastos,...- puja 372.376€ (un
9% del pressupost) creiem que cal que la ciutadania conegui aquestes dades, fent públics els costos i engegant
campanyes pedagògiques de reducció.
Volem acabar deixant clar que VdC-CUP no votarà a favor d’uns pressupostos mentre aquest no siguin participatius,
i no tant sols per part de les forces aquí presents, sinó participatius per a tots les i les vilatanes. Val a dir que des de
la nostra candidatura no hem presentat una alternativa de com fer-ho, cosa que volem fer. Per aquest motiu, i per
tot lo argumentat ens abstindrem.
Un cop finalitzada la intervenció de tots les grups, des de l’EG es reitera que aquest és un document de treball, el
qual s’haurà d’anar revisant i fent-ne les modificacions pertinents per encabir futures partides que poden arribar al
llarg de l’any.
Passat a votació s’aprova amb el vot a favor de CiU, les abstencions de PSC i VdC-CUP i el vot en contra d’ERC.
3.

APROVACIÓ PROVISIONAL CONTRIBUCIONS ESPECIALS ROCA DEL BATISTA.

En el Ple del passat 30 de desembre de 2007 es va parlar que quedaven pendents les contribucions especials fins que
hi hagués una millora d’aquetes, després de buscar diverses opcions s’han rebaixat modificat lleugerament alguns
aspectes i donant l’execució l’obra a la brigada municipal. S’ha tornat a parlar amb el veïns i estant d’acord, aquesta
obres s’iniciaren en uns 15 dies.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
4.

APROVACIÓ ORDENANÇA GENERAL CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS.

L’EG explica que aquest és un document sobre el qual es basaren a partir d’ara per assignar la quantia a percebre en
base de subvencions per entitats o particulars, amb transparència i uns criteris estables per a tots igual. Són uns
principis bàsics -bases reguladores-, ara queda la feina de redactar-ne els específics (per entitats esportives, culturals,
etc.).

Des d’ERC es troba correcte el text. Puntualitzen que en l’article 14 afegir: cal notificar-ho directament a les
entitats. Per últim destaquen que es podria obviar en l’exposició de motius les referències constitucionals, sembla un
pel desproporcionat.
PSC també el veu bé però que cal tenir en compte el canvis suggerits.
VdC puntualitza que no estant modificats els canvis que es varen parlar en comissió informativa, són el referents a
l’article 10 i 11, des de l’EG es reconeix l’error i es reitera l’acceptació, prenent-ne nota per modificar-ho tal i com
s’havia quedat. Essent així, VdC està total ment d’acord.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
5.
ACCEPTACIÓ DELS AJUTS INCLOSOS I NORMATIVA EN EL QUINQUENNI 2008-2012
DEL PUOSC.
Es tracta d’acceptar la subvenció que va esser donada a l’Ajuntament de Capellades per el Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (de la Generalitat), cal acceptar-ho i després ja es notificaren els canvis que hi hauran.
Tot els grups es manifesten d’acord amb acceptar-ho i passat a votació s’aprova per unanimitat.
6.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS CONCEDIDES PEL PLA DE CONCERTACIÓ 2008-2011 DE
XARXA DE MUNICIPIS, DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Es tracta d’acceptar la subvenció que va esser donada a l’Ajuntament de Capellades per la Diputació a través de la
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, cal acceptar-ho i després ja es notificaren els canvis que hi hauran.
Tot els grups es manifesten d’acord amb acceptar-ho i passat a votació s’aprova per unanimitat.
7.

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE L’EDIFICI DE SERVEIS DEL PARC PREHISTÒRIC.

Es tracta del nou edifici que s’ubicarà en el jardins de “tall de meló” del capelló. L’EG explica el compromís que tots
el grups polítics van assumir a inicis de legislatura per tirar endavant el parc, i com després de varis contactes i
reunions per valorar-ne el tipus d’edifici i consensuar-ne un. Al final amb el model escollit es conserva més zona
verda que abans, i es creu que serà un edifici que revaloritzarà la zona i donarà més viabilitat econòmica al parc.
S’entén que ERc no acabi de veureu clar, com van dir en la comissió informativa prèvia al Ple, però això faria que tot
s’enrederís, a part la zona alternativa per ubicar-ho està protegida. D’altre banda l’edifici final es més reduït en part
per la previsió de fer el Museu del Neandertal. Aquest projecte es presentarà al fons FEDER per cobrir el que manca
fins arribar al 500.000€, i des de Governació es veu bé.
ERC agraeix que des de l’EG se’ls hagi demanat l’opinió, cosa rara en aquesta legislatura. Malgrat tot, entenen que no
s’ha valorat l’alternativa donada per ERC, ni s’ha tingut en compte, ni s’ha pogut contrastar les dues opcions, per tant
s’ha parlat però no se’ns ha escoltat. CiU respon que si que els han escoltat però que no els han convençut, a més es
més segur l’emplaçament triat. ERC continua argumentant que ara es tard però que durant 5 mesos s’ha pogut fer u
no s’ha fet, i p’er ells la seguretat no és un argument ja que modificant el recorregut també la tindríem, si de cas és la
modificació de recorregut l’argument.
PSC seguint la línia de complir els compromisos que es signen i vistes les modificacions que té el projecte hi estant
d’acord.
VdC creu que el resultat final del projecte fruit de la participació de les diverses forces, el qual ha tingut en compte
la reducció de l’edifici, integrant-lo més en la zona verda i no serà reduint-ne l’impacta visual, és correcte. Alhora
puntualitzen que a VdC no se l’hi ’ha fet mai arribar una alternativa i que sempre s’ha treballat sobre la que hi havia,
poder si es buscava quelcom de diferent calia haver-ho notificat fermament. Per tant, valorem positivament el
resultat final i esperem que s’executi quan abans millor.
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU, PSC i VdC i l’abstenció d’ERC.
8.
APROVACIÓ PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
ROCA DEL BATISTA.
Es tracta d’adjudicar l’obra que s’esmentava ne el punt 3 del pressent Ple a la Brigada Municipal.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

9.
APROVACIÓ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE D’OBRA CIVIL DE
PREPARACIÓ DEL FERM I COL·LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL.
Es l’estudi de seguretat que han elaborat els tècnics de la casa, cal aprovar-lo per així poder tirar endavant les obres
quan abans millor, un cop adjudicades aquestes. El PSC pregunta si es factible i s’ha valorat fer una tanca que permeti
jugar abans d’acabar-ne totes les actuacions. CiU respon que els tècnics diuen que no. ERC apunta que s’hi els
tècnics diuen que no cal valorar-ho.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
10.
MOCIÓ DE SUPORT A PRESENTAR EL GRUP DE MESTRES DE L’ANOIA AL PREMI
D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA-2009 EN L’APARTAT D’INSTITUCIONS, PER PART DE
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES (PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIU).
Es tracta de donar suport al Grup de Mestres de l’Anoia per optar al Premi d’Educació en l’apartat d’institucions
com a reconeixement per la tasca feta al llarg dels anys, de formació i pedagogia.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
11. MOCIÓ PER LA SUSPENSIÓ DE LES EXPULSIONS DE LA UAB (PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES-CUP).
Aquesta moció entrada el mes de gener per VdC semblava quedar fora de context amb el temps passat, però per
desgracia amb els incidents lamentables passats en el dia d’avui ha tornat a l’actualitat. Des de VdC es defensa que cal
obrir un diàleg ferm, la retirada dels expedients sancionadors i comunicar-ho a totes les parts implicades.
ERC creu que en l’acord tercer cal afegir que es demani també al Govern Espanyol, ja que al 2010 s’exhaureix la
homologació i és ell qui en té la competència. També afegiria que cal mantenir l’autonomia de les autoritats
universitàries sense ingerències exteriors. Per últim afegiria a la moció la retirada del reglament franquista del 1954
al qual es fa referència. VdC accepta aquestes modificacions.
PSC i CiU argumenten que acceptades aquetes modificacions ho veuen bé.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
La moció la podeu trobar a la web: www.viladecapellades.cat apartat institucional/mocions.
12.
MOCIÓ CONFLICTE EXISTENT A PALESTINA PELS ATACS D’ISRAEL (PRESENTADA
PEL GRUP MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES-CUP I EL GRUP MUNICIPAL PSC).
VdC explica que, malgrat el temps passat de l’entrada de la moció, 20 de gener i tot lo succeït és cabdal que des de
les diverses institucions mostrem el nostra posicionament envers el conflicte a Palestina. També s’explica que vist
que el PSC també havia entrat una moció sobre el mateix conflicte, i després de parlar-ne amb ells han refós els
acords, afegint l’acord tres de la moció del PSC a la moció que varem entrar.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
La moció la podeu trobar a la web: www.viladecapellades.cat apartat institucional/mocions.
13.
MOCIÓ CONTRA L’EMPRESONAMENT DE DAVID SÁNCHEZ VEÍ DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS (PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES-CUP).
Aquest amoció va esser entrada el passat 21 de gener, tot i que per sort per ,’afectat el cas ha estat arxivat, es creu
important que s’aprovi ja que els mateixos regidors de VdC conjuntament amb d’altres regidors d’altres CUPs són
part querellant contra la jutgessa Isabel Gallardo per la seva actuació. En la moció es sol·licita que l’Ajuntament de
Capellades es manifesti a favor de la petició popular de llibertat d’en David, que es faci arribar la resolució al mateix
implicat així com al jutjat i la jutgessa i que es notifiqui l’acord al Ministeri de Justícia i a la Presidència del govern.
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC i VdC, i l’abstenció de CiU.
La moció la podeu trobar a la web: www.viladecapellades.cat apartat institucional/mocions.
14.
MOCIÓ PRESENTADA PER LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE LA COMARCA DE
L’ANOIA EN EL MARC DE LA CAMPANYA ENGEGADA PER CEAV I CONFAVC (PRESENTADA
PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU).

Es tracta d’una moció en la qual es demana que la factura de la llum del 2009 no sobrepassi l’IPC, que s’obrin vies de
diàleg per tal de negociar la tarifa de l’últim recurs que preveu la Normativa Europea i donar comptes a les entitats
propulsores i al govern de la Generalitat.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
15. MOCIÓ PER LA LAÏCITAT (PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VILA DE CAPELLADESCUP).
Es tracta d’adherir-se com Ajuntament al conveni de col·laboració que la Generalitat va signar amb la Lliga per la
Laïcitat, assumint-ne i aplicar com a municipi el que diu el present conveni renovat el passat 5 de febrer, en el qual
s’insta a separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós, a banda de
comunicar-ho a la Generalitat i a la pròpia Lliga per la Laïcitat. Des de VdC s’afegeix a aquesta explicació que es
tracta de deixar clar la realitat aconfessional de l’ajuntament on el culte o fe a qualsevol religió es quelcom de
particular.
CiU entén que s’està en un estat no confessional però que tenim una realitat cristiana que no es pot obviar i que el
conveni pot impedir-ne l’execució de depèn quins actes com la Festa major d’hivern, la festa major.... Des de VdC es
respon que no és això el que diu el conveni, les nostres festes són quan són i continuaren així però com a institució
no tenim per que renovar vots per posar un exemple.
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC i VdC, i el vot en contra de CiU.
16.
MOCIÓ PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT D’IGUALADA AMB REFERÈNCIA A
L’ATORGAMENT DE LA CREU DE ST. JORDI A L’ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA
L’ANY 2009 (PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU).
Es tracta de donar suport al Gremi de Traginers D’Igualada per optar a la Creu de St. Jordi com a reconeixement
per la tasca feta al llarg de tots els anys d’existència del gremi.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
17.
MOCIÓ PER LA DEFENSA DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
CATALANA AMB ÚS DE MATERIALS PIROTÈCNICS (PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
VILA DE CAPELLADES-CUP).
VdC explica que la present moció ha part d’esser entrada per ells com a grup ha estat realitzada amb la gent del
Dimonis de Capellades, amb els quals després de rebre dos mocions sobre el tema varem contactar per redactar-ne
una, els Dimonis van fer constar que calia fer referència al Correfoc de Capellades a banda, de defensar el grups de
cultura popular i tradicional amb ús de materials pirotècnics i en contra de la directiva europea. Per aquets motiu un
dels acords es el compromís de l’ajuntament de Capellades a fer perdurar la cultura tradicional amb foc a la vila, tal i com
s’ha fet fins a dia d’avui i sigui quin sigui el resultat final d’aquesta normativa. Alhora VdC és conscient que la resta de
forces havien valorat presentar una moció sobre el tema, però que vista la moció presentada per nosaltres s’han
abstingut, la qual cosa denota que és una moció de tots.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
La moció la podeu trobar a la web: www.viladecapellades.cat apartat institucional/mocions.
18.
MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A TENIR UN ESTAT
PROPI DEL POBLE CATALÀ (PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC).
ERC explica que tot i haver succeït ja la manifestació no està de més que com ajuntament ens posicionem a favor de
la present moció per l’importància que té el fet de poder decidir a tenir un estat propi.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
19. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ
DE L’EDIFICI DE SERVEIS DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS.
Es l’estudi de seguretat que han elaborat els tècnics de la casa, cal aprovar-lo per així poder tirar endavant les obres
quan abans millor.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

20.

PRECS I PREGUNTES.

ERC:
- Sobre la Deixalleria, quin calendari té previst l’EG? R: CiU respon que no es tenen els contenidors per poder-la
obrir, i que s’aposta per una gestió externa com s’ha explicat abans. Alhora manca fer el reglament de funcionament
i ús. Aquests són els passos a seguir i després ja parlarem de dates.
- Sobre el mur del camp de futbol, com està la situació? R: EG respon que hi ha hagut un canvi d’escenari i es
planteja al promotor que pagui el mur i ja el farà l’Ajuntament per tal de no demorar-ho més.
- ERC recorda que l’ordenança d’Aigua no està penjada ni a l’ajuntament ni a la web, i cal fer-ho. CiU respon que a
dia d’avui no cal per que no estem en cap període d’excepció., i que quan s’entri es penjarà. Pel que fa ala web s’està
treballant per posar-la activa quan abans millor.
PSC:
- Sobre els afegits que es posen als carrers quan s’aixequen o es produeix un forat, cal revisar-ne la bona execució ja
que s’aixequen tots i elevar les fiances per sino es fan bé ja que es una constant. CiU estant al cas i per això s’ha
doblat la fiança.
VdC-CUP:
- Quina explicacions us van donar en la reunió que vareu tenir amb Transports metropolitans sobre el Tinu i el tren?
S’han afegit 5 viatges més per les franges més conflictives i on hi havia més demanda. A part d’això des de Transports
no es preveu cap intervenció més ja que no es factible per ells, d’altre banda com ajuntament no podem fer res més
ja que no podem assumir competències que no ens toquen.
- Sobre la Font de la Reina, un cop caducat el termini obert per el projecte que es presentar, que es preveu fer? Hi
ha veïns que volen que hi hagi un projecte alternatiu sobre la zona, i nosaltres com creiem que caldria finalitzar el
camí de baixada al qual li manquen uns 50 metres per arribar a baix, també millorar-ne el camí de terra per a
vehicles i limitar-ne l’accés de vehicles pesats, alhora caldria buscar opcions per tal d’entrar a les subvencions que et
poden donar gràcies a la Llei de Barris. R: CiU respon que poder si que a vegades el camí no s’arregla tot el que
caldria, i que es cert que cal finalitzar el camí de baixada però que es fa el que es pot, també volen deixar calr que si
es fan millores el veïns hauran de pagar la part pertinent. VdC replica que com és lògic hauran de pagar la part
proporcional, però cal tenir una alternativa, ara que no s’executarà el Pla que volien fer i no oblidar-nos de nou
d’aquest barri.
- Sobre la policia, VdC vol remarcar que la seva imatge agressiva amb una de les seves indumentàries i alguna de les
actuacions d’ells no afavoreix gens ni mica a la imatge de proximitat que des de l’EG es deia que es volia donar al
cos. R: CiU respon que no ho veu així i que un dels policies sobre el qual hi ha hagut queixes ha deixat el cos ja que
li finalitzava el contracte.
- Pel que fa al tema de la Caserna, des de VdC ens sentim enganyats per l’equip de govern ja que se’ns va dir que es
sol·licitava, però no se’ns va dir que només es demanava una part d’ella i tant sols per ús policial, creiem que amb al
mancança d’espais aquest espai s’hauria de destinar a ús social. R: EG replica que no és cert que s’hagi enganyat a
ningú, ja que varen dir que la demanaven per la policia, cos que necessita un espai on poder tenir unes oficione si on
poder atendre la gent com cal.
Públic:
- S’insta a l’ajuntament a recuperar el repetidor de Miramar per ús municipal i així tenir uns ingressos extres. CiU
respon que aquets no està en el terme municipal de Capellades i per tant no el podem reclamar.
- S’explica que s’ha entrat un instancia a l’ajuntament informen de que al local de Digicape hi ha una càmera, a la qual
se li pot activar l’àudio, que està connectada “online”, pel que no es creu que sigui el millor lloc per que es reuneixin
el membres de VdC tal i com l’EG els ha autoritzat. VdC respon que ells es reuneixen allà on l’equip de govern els hi
faciliti l’espai, i que no tenen cap problema en canviar de lloc sempre, es més ho prefereixen. CiU diu que buscarà un
altre espai per evitar problemes, però que al poble hi ha mancança d’aquest.
- Pel que fa l’ordenança de subvencions hagués estat bé que es constés amb al participació de les entitats alhora
d’elaborar-la. CiU respon que és un text genèric i base sobre el qual s’han d’elaborar les específiques. VdC afegeix
que per elaborar les específiques si que creu important que es parli amb les diverses entitats, no ho veu tant en el
text aprovat avui, el qual és més legalista i genèric.
Amb aquesta darrera intervenció finalitza el Ple a les 24.00h

* A la nostra web trobareu tot els Plens de la present legislatura en l’apartat institucional dins de mocions.

