SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 6 DE MAIG DE 2009.
Abans de començar la sessió en Josep Valls disculpa l’assistència de la regidora Cristina Martínez del PSC.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es presenten tres actes per aprovar en aquesta sessió, la corresponent a la sessió ordinària del dia 18 de març, la
sessió extraordinària urgent del dia 16 d’abril i l’acta corresponent a la sessió extraordinària urgent del ple del dia
31de març. Després de les modificacions i correccions s’aproven les tres actes per separat i per unanimitat.
2. APROVACIÓ CONVENI CONSTITUCIÓ D’UNA SERVITUD A L’ESCORXADOR MUNICIPAL DE
CAPELLADES.
L’equip de govern presenta la proposta de realitzar un conveni amb el constructor de l’edifici d’habitatges que llinda
amb l’escorxador per tal d’establir una servitud de dret a pas per la rampa del garatge d’aquest edifici que resultaria
una sortida d’emergència pel soterrani del futur escorxador jove. Dins d’aquesta proposta existeixen dues possibilitats,
bé fer una servitud de pas només per a casos d’emergència amb un cost de 10.000€ a pagar la meitat el 2010 i la
meitat el 2011; o bé fer una servitud de dret a pas per casos d’emergència i alhora per entrada de vehicles al futur
soterrani amb un cost de 35.000€ amb les mateixes condicions de pagament que la primera opció. L’equip de govern
vol presentar al ple la segona opció.
VdC-CUP planteja el dubte de perquè cal fer una modificació del crèdit del pressupost del 2009 (punt 7 de l’ordre del
dia del present ple) si els pagaments es preveuen pel 2010 i 2011. L’equip de govern aclareix que les actuacions en els
que es pren un acord, tot i que es pretenguin començar un altre any, cal anotar-les en el pressupost de l’any vigent.
Admeten que l’equip de govern també van tenir aquest raonament i que per això es va aplaçar el ple que s’havia de fer
la setmana anterior, on no es contemplava la modificació del crèdit del pressupost.
ERC fa la proposta que el pagament de la servitud es faci en el moment que es comenci a fer servir el dret a pas,
mantenint la signatura del conveni i l’acord amb el constructor per enguany. Proposta que des dels altres partits no es
veu amb bons ulls, per diferents motius. VdC-CUP, creu que l’argument presentat és bo, però que és un pacte ja fet amb
el propietari, a més creu que és un primer pas que servirà a tots els grups polítics per esmerçar més esforços en el
projecte de l’escorxador jove.
L’equip de govern declara que el projecte de l’escorxador jove és molt car, per aquest motiu es vol fer per fases.
Aquest és un primer pas, el següent pretenen que sigui treure el transformador elèctric de la seva ubicació actual.
Passat a votació s’aprova per unanimitat amb l’abstenció d’en Marcellí Martorell, que tal com introdueix la Secretaria
de l’Ajuntament, per llei cal que s’abstingui en aquest punt per tenir parentiu amb el constructor de l’edifici d’habitatge
i signant del conveni.
3. APROVACIÓ PROJECTE D’ENDERROC MAGATZEMS ESCORXADOR MUNICIPAL.
Es presenta el projecte de l’enderrocament dels antics corrals de l’antic escorxador per fer la sabata del mur que cal
per poder construir un mur de contenció que quan es facin les obres del soterrani de l’escorxador jove es convertirà
en la paret nord d’aquest edifici i que si es fa aprofitant les obres de l’edifici d’habitatges contigu serà molt més
econòmic. El projecte té un cost de 17.571,13€.
ERC comenta que en el projecte es contempla un triatge de la runa, cosa que els sembla una bona solució
ecològicament parlant. Però demana que es faci un seguiment de l’obra, assegurant que realment es fa aquest triatge, ja
que aquest procés encareix molt l’obra.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
4. APROVACIÓ PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN MUR DE CONTENCIÓ AL LÍMIT NORD DE
L’ESCORXADOR.
Es presenta el projecte de construcció del mur esmentat en el punt anterior. Aquest projecte té un cost de
26.803,75€.
5. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI VESTIDORS I SERVEIS DEL
CAMP DE FUTBOL DE CAPELLADES.

El regidor d’urbanisme presenta el plec de clàusules administratives particulars que marquen les condicions de
l’adjudicació de les obres de construcció de l’edifici de vestidors i serveis del camp de futbol. L’adjudicació d’aquestes
obres es vol accelera per tal que coincideixin amb la resta d’obres que s’han de dur a terme al camp de futbol
(collocació de la gespa artificial i adequació de l’edifici de vestidors actual) per tal de molestar el mínim possible els
usuaris de les installacions.
Aquest plec de clàusules estan basats en els de la biblioteca, amb la diferència que aquest projecte s’adjudica per
concurs de les empreses interessades.
Aquesta obra té un cost de 299.794,08€ finançada en la seva major part pel Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
(PUOSC) 2008-2012.
PSC pregunta quan es començarà a treballar en les obres del camp de futbol ja adjudicades. L’equip de govern respon
que aquesta mateixa setmana han començat.
VdC-CUP pregunta en quin estat de negociacions es troba la construcció del mur de contenció que va caure i cal
tornar a construir i que és necessari per començar amb les obres del present punt de l’ordre del dia. L’equip de
govern explica que es va proposar als veïns fer el mur més alt del previst en un inici per tal d’evitar el moviment de
terres que els podria afectar. Actualment no hi ha consens amb algun dels veïns pel pagament de la part que li
correspondria. L’Ajuntament està estudiant les possibilitats jurídiques per poder fer-ho subsidiàriament.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
6. CREACIÓ DE PARELLES LINGÜÍSTIQUES
Des de l’equip de govern s’informa que dins del circuit d’acollida de persones nouvingudes es crea les parelles
lingüístiques seguint el model de la Plataforma per la Llengua. Aparellant, una hora setmanal durant deu setmanes, a
una persona nouvinguda i un voluntari lingüístic autòcton per tal de practicar la llengua catalana.
ERC fa la proposta que es recuperi l’expedient de la mateixa experiència que es va fer l’any 2004 i 2005 per trobar els
voluntaris lingüístics.
7. APROVACIÓ DE LA 2A. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST PRORROGAT 2009.
En el pressupost per l’any 2009 hi cal fer unes modificacions per què s’han dur a terme una sèrie d’inversions
necessàries i que no es contemplaven en el pressupost inicial aprovat. Aquestes inversions són l’enderroc dels antics
corrals de l’escorxador (17.571,13€), la construcció del mur de contenció al límit nord de l’escorxador (26.803,75€),
la servitud pel dret a pas al futur soterrani de l’escorxador jove (35.000€), compra de dues impressores-selladores pel
registre de l’Ajuntament (1.044€) i compra de 4 pantalles d’ordenador, 4 teclats i 4 ratolins (1.200€).
Aquestes inversions es financen en base a dos conceptes, per un costat amb el canvi de destinació d’un crèdit sollicitat
pel fiançament del desfasament entre els pagaments i cobraments de les subvencions del PUOSC i per altra banda pel
canvi del finançament de les obres pel nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia (ATLL). Aquests dos conceptes,
a més de finançar les inversions, aporten 81.618,88€ al pressupost per destinar a noves inversions que l’Ajuntament
cregui necessàries.
PSC explica que el seu vot serà a favor d’aquest punt ja que afecta a projectes que es van iniciar en la legislatura on
PSC era al govern.
VdC-CUP creu que s’ha fet molt bona feina des d’intervenció perquè a més de cobrir les inversions que no estaven
previstes s’ha aportat nou fiançament per noves inversions.
Passat a votació, s’aprova per unanimitat.
8. DECLARAR DESERT EL PROJECTE NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL FEIL: PROJECTE DE
MILLORA DE LES INSTALLACIONS D’ELEVACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I INSTALLACIÓ D’EQUIP DESCALCIFICADOR PER A
L’ELIMINACIÓ DE L’EXCÉS DE SULFATS.

L’equip de govern explica que el procés d’adjudicació del projecte de millora de la xarxa d’abastament d’aigua s’ha de

declarar desert perquè cap de les empreses contactades ha presentat candidatura a l’adjudicació de les obres. Tan sols
una s’ha presentat, però fora del calendari legal.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
9. APROVACIÓ PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE LES
INSTALLACIONS D’ELEVACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE I INSTALLACIÓ D’EQUIP DESCALCIFICADOR PER A L’ELIMINACIÓ DE L’EXCÉS
DE SULFATS INCLÒS EN EL FEIL.
Un cop declarat desert el procés d’adjudicació de l’obra de millora de la xarxa d’abastament d’aigua, cal obrir un altre
procés per tal de portar a terme el projecte. En aquest nou procés es convidarà a varies empreses a presentar
pressupost.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
10. CANVI DE CLAUER DE L’AJUNTAMENT.
Avui mateix s’ha signat el nomenament de la nova interventora de l’Ajuntament de Capellades, per tant, cal fer el canvi
de clauer canviant les signatures dels comptes de l’Ajuntament.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
11. PRECS I PREGUNTES.
ERC:
P: Vol demanar un aclariment d’un assumpte que ha arribat a la premsa, respecte a un concert del mes de març, en el que es
va demanar el piano municipal que està cedit a l’escola de música, que primerament se’ls va negar i finalment sense avisar se’ls
hi va portar. R: Hi va haver una descoordinació de l’Ajuntament. Primerament se’ls va negar per la dificultat en el
trasllat del piano, ja que es pot desafinar. Finalment es va decidir deixar-lo, però per descoordinació no se’ls va avisar.
Cal buscar la manera de traslladar el piano sense malmetre’l.
P: Hi ha varis abocaments incontrolats de runa al polígon de la Barquera. S’hi pensa fer alguna cosa? R: Són espais privats i
quan la policia municipal els detecta se li fa saber al propietari perquè ho netegi. Si es veu fent un abocament cal
denunciar-ho.
P: Hi ha una banyera de ceràmica al camí de l’Abric Romaní. R: Es desconeixia i es traurà tan aviat com sigui possible.
P: Al parc del C/Girat hi ha dos bancs coberts de branques. R: S’han d’esporgar.

VdC-CUP:
P: VdC-CUP va entrar una instància demanant que l’Ajuntament elaborés un projecte per presentar a la llei de barris de millora
del barri de la Font de la Reina. Enguany poden entrar a la convocatòria 10 nous municipis de menys de 10.000 habitants. Es
farà alguna cosa? R: S’ha mirat i només poden sollicitar els ajuts aquells municipis que ja se’ls va aprovar el projecte en
anys anteriors, Capellades no hi pot optar, tot i que l’any passat es va presentar projecte pel carrer d’Oló, plaça xica,
etc, no se’ls va aprovar. No havien pensat en la Font de la Reina, i no els sembla mala idea per a pròximes
convocatòries
P: Uns propietaris d’una de les cases de la Font del Reina ens han explicat que quan es va fer la tanca del parc prehistòric es
va fer per la seva propietat. Com s’ha de solucionar? R: L’actual equip de govern ho desconeixia, però l’anterior aclareix
que quan es va protegir el parc es va fer el tancat pels límits de la protecció, cosa que incloïa part de la propietat dels
veïns de la Font de la Reina. Caldrà indemnitzar-los per la expropiació d’aquest espai o desprotegir la part de la
propietat.
PSC:
P: Fa notar que la tanca està trencada per varis llocs. R: Es tindrà en compte i s’arreglarà
A les 22:23h s’aixeca la sessió
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.

