SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI. 31 DE MARÇ DE 2009.
I
SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI. 16 D’ABRIL DE 2009.

S’expliquen els dos Plens extraordinaris conjuntament, ja que en el primer es va tractar l’adjudicació provisional i en el
segon era l’adjudicació definitiva, El problema va venir donat en que el segon Ple es va convocar d’un dia per l’altre ja
que l’EG va badar i se li acabava el termini per enviar la documentació al MAP.
1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE.
S’explica el motiu de la urgència. Tant ERC com VdC-CUP no veuen bé com es convoquen els Plens i la mala o
manca de planificació que hi ha, anant sempre al límit del temps.
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU i PSC, el vots en contra de VdC-CUP i l’abstenció d’ERC.
2. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUCIÓ DE L’OBRA CIVIL PREPARACIÓ
DEL FERM I COLLOCACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DEL FONS
ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.
L’EG explica la participació per optar al projecte de 10 empreses, que les negociacions les han portat a terme
l’arquitecte municipal i l’aparelladora i que finalment s’ha adjudicat a l’empresa Construc-Green Ingenieria y Servicos,
S.L. que és l’empresa que més punts ha obtingut.
ERC explica que els criteris d’adjudicació són tècnics i no tenen res més a dir.
PSC indica que les referències de l’empresa són bones, ha fet el de La Pobla, i ja li està bé.
VdC-CUP diu que l’arquitecte municipal i l’aparelladora han fet una bona feina.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
3. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE
SERVEIS DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.
L’EG explica que en la negociació, que també les han portat a terme l’arquitecte municipal i l’aparelladora, s’ha tingut
en compte entre d’altres criteris, el d’empreses qeu han treballat ja amb l’Ajuntament de Capellades, finalment s’ha
adjudicat a l’empresa Bulding and Bridge que forma part d’Emcofa, que és l’empresa que més punts ha obtingut.
ERC proposa que les despeses de publicitat que vol gastar-se l’empresa, les destini a ampliar el mur.
PSC està d’acrod amb el que diu ERC, fer un mur com cal es primordial, la publicitat del camp no.
VdC-CUP també veu el tema de la publicitat com a no prioritari, mentre que finalitzar el mur de punta a punta del
camp és imprescindible.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

