SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 29 DE JULIOL DE 2010
La Núria Idàñex Excusa la seva absència.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es posposa l'aprovació de les actes per le proper Ple ordinari ja que han estat entregades amb
poca antelació.
2. MOCIÓ PER DEMANAR LA DEROGACIÓ DEL PLA DE RETALLADES SOCIALS, PRESENTADA PER VdC-CUP.
VdC-CUP explica la moció, moció que podeu consultar íntegrament en la web de Vila de Capellades en l'apartat de mocions, on destaquen els acords per la sol·licitud de la derogació del pla de
retallades socials, donar suport a les mobilitzacions dels treballadors/es, demanar la reducció de
despeses militars, treure els privilegis a la monarquia, augmenta els impostos a les grans fortunes,
rebutja el Decret-Llei que limita encara més les economies dels municipis i informar dels acords
presos al congrés, al parlament, a les federacions de municipis i a tots els sindicats.
Passat a votació s’aprova per unanimitat
3. MOCIÓ PER ADHERIR-SE AL MANIFEST DE SOLIDARITAT AMB ELS MEMBRES D'UDALBILTZA PROCESSATS PER L'AUDIÈNCIA NACIONAL ESPANYOLA, PRESENTADA PER VdCCUP..
VdC-CUP explica la moció, moció que teniu al web de VdC-CUP, on es mostra la solidaritat amb
els processats, mostrar la nostra preocupació pel procés, demanar que es retiri l'acusació a l'Audiència Nacional.
ERC està d'acord, i veu que reben per ser qui són i no pas pel que han fet, estan així per les seves idees d'alliberament nacional i unitat d'Euskal Herria.
PSC s'abstindrà perquè veiem que no som qui per posar-nos en un procés de l'audiència, malgrat
solidaritzar-nos amb ells.
CiU també s'abstindrà, no votarà en contra perquè no veu clar el procés, tampoc a favor.
Passat a votació el punt s’aprova amb els vots a favor d'ERC i VdC-CUP; i les abstencions de CiU
i PSC.
4. MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI DE CAPELLADES MORALMENT EXCLÒS DE LA
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, DAVANT LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONTRA L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA, PRESENTADA PER VdC-CUP.
VdC-CUP explica la moció, que teniu en el web de VdC-CUP, la qual mostra una nova retallada en
l'autogovern en qüestions com la llengua, la justícia i el finançament, demana una modificació de
la Constitució, afirma que ha arribat el moment de qüestionar la sobirania espanyola sobre Catalunya i comunicar els acords al Parlament de Catalunya i al Govern Espanyol.
ERC està totalment d'acord amb el que planteja la moció i recorda que coma grup ja se senten
moralment exclosos des del 1978, ja que van votar en contra de la constitució espanyola.
El PSC mostra la seva divisió en aquesta votació, un dels membres està d'acord i donarà suport
mentre l'altre hi votarà en contra.
CiU votarà a favor, el problema però no és la constitució, poder caldria modificar-la però no és la
causant, sinó que ho és el tribunal constitucional i els partits que van votar el membres que en formen part.
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU, ERC, un de PSC i VdC-CUP i, un vot en
contra del PSC
5. MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL YTRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE L'ESTATUT
D'AUTONOMIA I L'EXERCICI DEL DRET A DECIDIR, PRESENTADA PEL GRUP DE CiU i ERC.
ERC i la junta de govern explicant com l'han refós, malgrat tot VdC-CUP demana una sèrie de
canvis en el redactat per sentir-se a gust amb aquesta que s'accepten
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
6. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE CAPELLADES.

La junta de govern explica que un cop exahurit tot el procés de gestió d'aquesta i amb els informes
dels tècnics queda per adjudicar a favor de l'empresa BRECONTRES, S.A.
La resta dels grups mostren la seva satisfacció perquè finalment es finalitzi el procés i es pugui
obrir aquesta.
Passat a votació s’aprova per unanimitat
7. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES, PER
LA FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE CENTRES
EDUCATIUS DE PRIMER CILCE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PEL
CURS 2009-2010.
Es tracta d'acceptar la subvenció que rep l'Ajuntament per les dues escoles bressols, pel curs
2009-2010 es rep un total de 172.800,00€ igual que l'any anterior, pel curs 2010-2011 serà inferior
ja que només hi haurà una escola oberta. Totes les forces estant d'acord.
Passat a votació, s’aprova per unanimitat.
8. PRECS I PREGUNTES.
EG:
Explica que han anat a recollir a la delegació del govern a recollir llibres d'actes de la República
dels anys 35 al 39.
PSC:
P: S'ha tret el contenidor blau que hi havia al costat de la Deixalleria? R: Sí, torna a estar al costat
del pàrquing del C. Fossar.
P: Com va anar la visita a Atapuerca? R: Va ser un viatge de caire privat a cost de cada un dels
que varen anar. Va ser molt gratificant i excitant, és un viatge molt recomanable per a tots els
capelladins.
VdC-CUP:
P: Ens preguntem si la Policía local té plenes competències per actuar, també en agafar
denúncies? R: Sí excepte detenir, i ho han de fer durant tot la setmana, inclòs el cap de setmana.
P: Doncs constatem que cada cop que hi ha incidents, del tipus que sigui, no actuen, sinó que es
limiten a presentar-se i trucar el mossos. R: No hauria de ser així.
P: Informem que al C. Pare Bernardí amb c/ d'Oló els cotxes giren constantment tot i estar prohibit
i afectant a les façanes de les cases. R: En prenem nota.
P: Respecte les obres de la Ronda del Capelló sembla que aquestes no estaran finalitzades per la
Festa Major com es va prometre? R: No, s'allargaren 3 mesos més.
P: Sol·licitem de nou els números de les escoles, les subvencions que es donen a la DPC i a
l'IES? R: Estem a l'espera de que ens facilitin un números que no tenim, quan el tinguem els
farem arribar
P: Per últim, voldríem saber quan està previst l'inici de les obres a la Bassa ja que estava previst
iniciar-les aquest anys i ja portem mig any i no comencen? R: S'iniciaren al setembre.
S'obre el torn de preguntes al públic, sense que n'hi hagi cap. Per tant es dona per finalitzada la
sessió.

