SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 24 DE MARÇ DE 2010
Abans de començar amb l’ordre del dia l’alcaldessa demana posar a votació la inclusió de dos
punts per urgència: La Resolució de les subvencions del 2009 justificades al 2010 i l’aprovació
dels crèdits extrapressupostaris en el pressupost 2010 prorrogat del 2009, de les resolucions de
les subvencions aprovades en l’anterior punt urgent. Passat a votació s’aprova per unanimitat.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es presenta les actes corresponents a les sessió dels plens del dia 24 de febrer de 2010 i de del 9
de març de 2010. Després de les modificacions que fan els regidors s'aproven per unanimitat.
2. DECRET D’ALCALDIA 32/2010 NOMENAMENT SECRETÀRIA ACCIDENTAL DIA 9-03-2010.
El passat Ple del dia 9 de març la secretària no va poder assistir per causes meteorològiques. Es
dóna compte al Ple del decret d’alcaldia que va nomenar una secretària accidental.
ERC, expressa els seus dubtes de què aquest procés s’hagi fet bé administrativament, ja que el
decret és posterior al Ple en què la secretària no hi va assistir.
El PSC aprofita per recorda que la regidora del seu grup tampoc va poder assistir-hi per les
mateixes causes.
VdC-CUP creu que sabent que com a mínim hi hauria dues persones que no podrien assistir al
Ple es podria haver posposat un parell de dies.
El Ple es dóna per assabentat.
3.ADJUDICACIÓ PROVISIONAL PROJECTE EDIFICI DE DOTACIONS DEL PARC
PREHISTÒRIC
De les empreses que van presentar inicialment les seves propostes, es va convidar a tres
empreses a presentar la documentació per la seva valoració. Aquestes són UTE
ENCOFA+Building&Bridge, Constructora de Calaf i Cots i Claret. L’arquitecte municipal ha fet la
valoració i emès un informe, on Constructora de Calaf i Cots i Claret quasi estan en empat tècnic,
però malgrat això la millor puntuació és per la darrera, així que aconsella al Ple adjudicar l’obra a
Cots i Claret.
ERC manifesta que s’abstindrà en la seva votació, ja que no estan d’acord amb el projecte des
d’un inici. Malgrat això fan notar, al igual que ho van fer en comissió informativa, que els barems
que es van aprovar en ple per adjudicar el projecte no donen més punts als ítems que el ple
considera més interessants; caldrà tenir-ho en compte per properes ocasions.
PSC, creu que aquest empat caldria resoldre’l donant una nova oportunitat a les empreses (la
secretària aclareix que legalment aquesta opció no està permesa). També manifesta la seva
preocupació per la baixa econòmica tan important que ha fet l’empresa i espera que això no
signifiqui despeses extres d’última hora
VdC-CUP, a manca de la possibilitat de poder fer una segona volta amb les dues empreses quasi
empatades, hi votarà a favor ja que creu en el projecte i confien amb l’informe tècnic.
Passat a votació el punt s’aprova amb els vots a favor de CiU, PSC i VdC-CUP; i l’abstenció
d’ERC.
4. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LA
ZONA EST DEL PARC DE LA BASSA.
El regidor d’urbanisme explica que aquest ha estat un projecte que ha tingut la participació de tots
els grups polítics, es tracta de millorar el pas des del C/Maties Guasch, per fer-lo més transitable,
per comunicar la bassa amb la Font Cuitora. S’actuarà en la zona est, fent tot el pas al mateix
nivell, renovant l’arbrat i els bancs. El cost total de l’obra és de 184.600€ IVA inclòs i finançat amb
les noves ajudes de l’Estat Espanyol.
ERC creu que ja que el projecte ha anat canviant al llarg del temps segons la disponibilitat de
pressupost, s’hauria d’haver fet un altre informe sobre l’estat sanitari de l’arbrat, ja que l’actual és
de fa molts anys i potser es podrien mantenir els actuals, el projecte seria més econòmic.
PSC està d’acord amb el projecte, és una idea que tots portàvem al programa electoral. També
creuen que s’hauria d’obrir la vionda de la carretera per acabar de fer més accessible la bassa
amb la Font Cuitora, ara la gent la salta i algú podria prendre mal. A més ara mateix el pas no és
accessible per les persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a l’informe de l’arbrat, el va redactar

una persona molt solvent, per tant se’l creuen i estan d’acord que cal canviar els arbres. I per últim
també creuen important la instal·lació dels plafons que expliquen què és l’aqüífer i el seu
funcionament.
VdC-CUP se n’alegren que aquest projecte tiri endavant. Tots els partits n’han parlat sobre el
tema, però recorden que l’impuls el va donar la moció que va presentar el seu partit, tot i que sigui
amb un any de retard respecte les dates que es van aprovar en la mateixa. També recorda que
aquesta només és la primera fase, encara falta portar a terme l’arranjament de la part que toquen
als “jardinets”.
Passat a votació s’aprova per unanimitat
5. APROVACIÓ PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT DE LA ZONA EST DEL PARC DE LA BASSA
L’Equip de govern explica que en comissió informativa l’oposició va preguntar quina era la
diferència de terminis entre un procés negociat amb publicitat i un procés obert. La diferència és
que el negociat tarda uns dies menys, per tant l’equip de govern proposa fer-ho d’aquesta manera.
No és un procediment il·legal i els ha semblat més còmode pels terminis que fixa l’ajut.
ERC diu que l’estalvi de temps entre projectes és de 8 dies, que no són tant significatius com per
fer-ho amb procés negociat amb publicitat, que és més restrictiu perquè no es poden presentar
totes les empreses que voldrien i que podrien presentar millors ofertes. Ja no recorden quin va ser
l’últim projecte que es va adjudicar per procediment obert i creuen que no és una bona tendència.
PSC creu que cal mirar amb bons ulls a les empreses capelladines per donar treball a Capellades.
VdC-CUP s’abstindrà, no per estar en contra del projecte, si no perquè creuen que cal fer les
adjudicacions per procediments oberts.
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU, PSC i ERC; i amb l’abstenció de VdC-CUP.
6. APROVACIÓ PROJECTE COMPLEMENTARI DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE
DISTRIBUCIÓ I DE QUALITAT DE L’AIGUA DE LA XARXA DE L’ABASTAMENT MUNICIPAL
DE LA POBLACIÓ DE CAPELLADES EN EL SECTOR DEL PARC DE LA “FONT CUITORA” I
“PLA DE LA GARSA” EN EL MUNICIPI DE CAPELLADES, A LA COMARCA DE L’ANOIA I A
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
Aquest és un projecte que completa la primera fase de millora de les instal·lacions de l’abastament
de la xarxa d’aigua. Aquesta segona fase preveu la segona canonada que permetrà el desguàs
del dipòsit per una canonada diferent del d’abastament. El cost del projecte són 116.434€
finançats amb els ajuts de l’Estat Espanyol.
Passat a votació s’aprova per unanimitat
7. APROVACIÓ PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ PROJECTE COMPLEMENTARI DE
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ I DE QUALITAT DE L’AIGUA DE LA
XARXA DE L’ABASTAMENT MUNICIPAL DE LA POBLACIÓ DE CAPELLADES EN EL
SECTOR DEL PARC DE LA “FONT CUITORA” I “PLA DE LA GARSA” EN EL MUNICIPI DE
CAPELLADES, A LA COMARCA DE L’ANOIA I A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
La junta de govern proposa fer el procediment d’adjudicació negociat sense publicitat.
ERC recorda la reflexió feta en el punt 5.
VdC-CUP malgrat creu que tots els processos haurien de ser oberts, en aquest cas creu justificat
aquest procediment perquè a l’ajuntament l’interessa que s’adjudiqui a la mateixa empresa que ha
fet la primera fase.
Passat a votació, s’aprova per unanimitat.
8. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 24 –PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT – DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE CAPELLADES.
Després de retirar aquest punt en el passat ple pels dubtes que tenien els partits i de consultar a
l’arquitecte. Es posa a votació el següent article, deixant com a permès que les construccions
arribin a la línia de carrer:
“Les grans parets mitgeres actuals que hagin de quedar al descobert, podran ser objecte d’actuacions
específiques amb la finalitat de pal·liar el seu mal efecte, Les edificacions situades en zones d’ordenació aïllada
que confinin amb una edificació que tingui mitgeres al descobert i quina construcció sigui anterior a l’aprovació
d’aquest pla i que no es trobin en situació de fora d’ordenació, podran adossar tot o part del volum edificable al
llarg de la dita paret, sempre que l’actuació ni signifiqui l’incompliment de l’índex d’edificabilitat ni paràmetre

d’ocupació màxima que sigui aplicable a la parcel·la. De forma complementària, es podrà proposar el muntatge
de pèrgoles o l’aixecament de suports per a plantes enfiladisses o d’altres solucions que no tinguin la condició de
volum edificable”

ERC creu que és una modificació raonable i hi votarà a favor.
PSC ha analitzat els exemples amb diferents veïns i també els sembla raonable.
VdC-CUP encara té dubtes, en el cas de d’habitatges unifamiliars juntes, si el primer veí edifica
fins la línia del carrer, la resta de veïns també podria fer-ho?
La regidora d’ERC aclareix que no podria ser, ja que aquest article només afecta a aquelles
parcel·les que linden entre eixample i ciutat jardí o casc antic.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
9. APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT
AL “CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA
DEMARCACIÓ D’IGUALADA”
L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt ha aprovat en ple la incorporació al Consorci per la Gestió
de la Televisió Digital Local. Ara cal que els membres del consorci en els seus plens aprovin
aquesta incorporació.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
10. SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES DEL “CONSORCI PER A LA GESTIÓ
DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’IGUALADA”
Després d’una reunió amb el gerent del Consorci de Gestió de la Televisió Local, es demana que
per posar en marxa el canal públic els ajuntaments que pertanyen a aquest consorci hi facin una
aportació econòmica anual. Hi ha dues opcions, fer una empresa pública de gestió, que suposaria
un cost de 593.500€/anuals i la segona que seria fer la producció del canal utilitzant l’empresa
municipal de la televisió d’Igualada, que suposaria un cost de 317.000€/anuals. Capellades, en la
opció més barata hauria d’aportar 17.737€/anuals amb una quota de representació del 5%.
L’equip de govern creu que no és sostenible i que és una quantitat massa elevada per la situació
econòmica de l’Ajuntament capelladí.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
11. PUNT D’URGÈNCIA.- RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL 2009 JUSTIFICADES AL
2010
Es passa per la seva aprovació les quantitats a atorgar com a subvenció a les entitats
capelladines. No hi són totes, la resta es passarà al proper Ple. Les entitats han tingut problemes
per justificar l’ajut i en la majoria dels casos, intervenció no dóna el seu vist-i-plau perquè no
compleixen estrictament amb forma el que se’ls requereix. És competència del Ple decidir si
malgrat tot se’ls atorga la quantitat estipulada.
ERC va demanar la informació de la despesa real que havien tingut aquestes entitats malgrat per
forma no és considerin ben justificades, amb la informació a la mà veuen que han fet suficient
despesa per poder-los atorgar la subvenció. Per tant hi votaran a favor. També fan la reflexió que
la finalitat última de les entitats no és justificar bé les despeses i per voler ser massa formalistes es
córrer el risc de cremar iniciatives.
PSC creu que els tècnics han de donar suport a les entitats perquè l’any vinent no es torni repetir
el mateix cas.
VdC-CUP creu que les entitats han tingut molts dubtes de com presentar les subvencions perquè
se’ls va dir com fer-ho després que fessin la despesa. Caldrà fer reunions amb totes les entitats
per explicar com s’ha de fer cara l’any vinent, incloent exemples i explicar també quina
responsabilitat han adquirit els regidors aprovant les subvencions d’enguany. Hi votaran a favor
perquè les entitats no es poden quedar sense subvencions, són el motor de la vila.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
12. PUNT D’URGÈNCIA.- APROVACIÓ DE CRÈDITS EXTRAPRESSUPOSTARI EN EL
PRESSUPOST 2010 PRORROGAT DEL 2009, DE LES RESOLUCIONS DE LES
SUBVENCIONS APROVADES EN L’APARTAT ANTERIOR.
Un cop aprovades les subvencions a les entitats, cal incloure aquestes quantitats en el pressupost
prorrogat del 2009.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

13. PRECS I PREGUNTES.
EG:
- El dia 7 d’abril començaran les obres del C/Pilar-Pl. Catalunya.
- El mes d’abril començaran les obres del túnel del museu neardental, caldrà fer una
campanya important d’informació pel tall de circulació a la ronda Capelló.
- La web de l’Ajuntament ja està en funcionament, tot i que no estan totes les aplicacions al
100% acabades.
- Gràcies a Anoia Activa a l’Ajuntament començarà a oferir els serveis una consultora
laboral. S’estan fent gestions amb Diputació de Barcelona per aconseguir una insertora
laboral.
- Caldrà refer el calendari per la consulta del nom de la biblioteca. Ben aviat es farà una
reunió per consensuar un nou calendari entre tots els partits.
- L’equip de govern ens mostrem satisfets amb la gestió de la nevada. En 12 hores estaven
tots els accessos oberts.
ERC
P: Quines noves prestacions té la nova web?. R: Hi ha hagut un canvi d’hostatgeria, perquè
l’empresa que la tenia anteriorment va tancar. Hi ha un nou disseny i més informació. S’està
preparant per incloure-hi l’Administració Oberta.
P: Encara està obert el plaç per demanar Plans Ocupacionals, en el cas de Capellades es podria
contractar a 10 persones durant 6 mesos, tot i que les bases es fan difícils de complir, es
sol·licitarà? R: No s’ha mirat, demanem que ens feu arribar la informació.
P: Què ha passat amb els arbres de Mas Teixidó? Es farà un ajardinament? R: Van caure molts
arbres amb la nevada, s’han retirat i sabem que ha quedat molt buit. De moment no hi ha cap
projecte.
P: Tornem a repetir, com en els últim plens, que s’ha d’instal·lar un pal que prohibeixi l’accés de
vehicles al carrer del costat de Cal Ponet. R: La brigada ja ho sap, així que pugui el posaran.
PSC:
P: La crema del “xiringuito” de la petanca ha estat fortuït o provocat?. R: Els Mossos d’Esquadra
ho estan investigant.
VdC-CUP:
P: Hi ha una subvenció per la neteja dels boscos desprès de la nevada, l’ajuntament la sol·licitarà?
R: No es descarta, però cal tenir en compte que la propietat és privada.
P: Com està la sol·licitud de l’arranjament de barri de la Font de la Reina en la Llei de Barris?
Nosaltres insistim que caldria incloure el clavegueram del barri R: No s’ha fet cap pas, quan
s’acabi amb els ajuts del FEIL ens ho mirarem. Caldrà mirar les bases per si ens hi podem
presentar.
P: Al parc prehistòric i a la crta. de l’estació hi ha molts abocaments
P: Com estan les negociacions i altres passos del Pla de Sanejament? R: Han arribat ofertes pels
préstecs a curt termini. Avui s’ha signat el préstec amb Caixa Penedès. Podríem quedar un dia per
explicar amb detall totes les operacions.

