Amb aquesta publicació, Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular vol acostar a la ciutadania el què es parla
en el Ple Municipal, tot transmetent-vos-ho de forma resumida i lleugera. amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el
que en ells es debat i les postures preses per tots nosaltres. Alhora, volem animar-vos a assistir-hi i participar-hi
activament en el torn obert de paraula.
Pots trobar tots els plens a: www.viladecapellades.cat

SESSIÓ PLE ORDINARI, 28 DE NOVEMBRE DE 2012.

ASSISSTÈNCIA: tots els regidors i regidores.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 9, 10 I 11 DELS DIES 29/10/2012, 29/10/2012
I 13/11/2012 RESPECTIVAMENT.
S’aproven les actes per unanimitat de tots/es el regidors presents, tret d’algunes esmenes per part d’ERC en l’acta
núm. 11, ja que no surt la proposta de modificació de la ordenança en la taxa de guals i en la dels caixers
automàtics no coincideixen les taxes.
2. APROVACIÓ CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA AMPLICIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
CiU: a última hora envia un nou plec de clàusules, no canvia substancialment però s'havien de corregir algunes
coses. La concessió és per 12 anys i s’obre la possibilitat per dos mes. El concessionari ens ha de d'enviar un estudi
de viabilitat. S'han d'expropiar entre 15 i 20 nínxols. En el proper ple mirarem de passar els expedients per poder
passar el traspàs dels nínxols expropiats. VdC-CUP: dos qüestions. La primera es sobre la pròrroga. S'entén que el
ple es qui decideix la pròrroga. La segona: la consecució de les obres s'entén que només afecta a la realització
d'aquest obres concretes i no pas a tot el cementiri. ERC: a l'apartat núm. 10 sobre la concessió proposem que
siguin les normes de comptabilitat vigents. Ens sembla bé el tema del cànon. El cobrament de l'1% del cànon
per part de l'Ajuntament entenem que es per mantenir la totalitat del cementiri. Pel tema de les revisions de les
tarifes ens sembla que s'hauria d'especificar una mica més el moment que es varia el preu. S'acorda que serà al
setembre ja que se sabrà l'IPC. En quant els criteris d'avaluació no hi estem d'acord. Ens sembla que no es una
obra tan sofisticada. Proposem un canvi en el criteri i la supressió de 10 punts. A la mesa de contracció proposem
substituir l'Àngel Soteras per la Núria Mora. PSC: una pregunta només. A la disposició final indica que hi haurà
una pròrroga de 6 mesos (s'explica que és del primer contracte).
S'aprova per unanimitat.

3. MODIFICAIÓ “ORDENANÇA REGULADORA DE GUALS, ENTRADES DE VEHICLES I
RESERVA D'ESTACIONAMENTS.
ERC: es tracta de la modificació de la ordenança, per tal que concordi amb la taxa aprovada al ple anterior.
S'aprova per unanimitat.

4. CANVI GESTIÓ DE GPS I TOT ALLÒ NECESSÀRI DE GPS.
CiU: es tracta de ratificar els acords del consell d’administració de la empresa pública GPS per tal de liquidar-la,
ja que actualment no se’n fa cap ús.
S'aprova per unanimitat.

5. DECRET 488/2012 – APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE
L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I DELIMITACIÓ DE LA 2a FASE
D'EXECUCIÓ.
CiU: a partir d'aquest projecte bàsic l'empresa adjudicatària farà el projecte definitiu.
El punt és informatiu, no es passa a votació.
6. 2013 ANY JOSEP COSTA SOLER.
CiU: en motiu del seu centenari es proposa l'any 2013 com el seu any. S'ha creat una comissió de capelladins que
farà propostes al respecte. VdC-CUP: ens alegrem per aquesta iniciativa i per que formi part també gent de la
cultura. Ens agradaria que des de l'Ajuntament es pogués ajudar econòmicament. Intentarem ajudar en el que
puguem. ERC: celebrem la iniciativa que surt de diversos veïns. Esperem que la comissió no faci només de
creadora de propostes sinó que integri aquella gent i sugerències d'altres gent que no ha integrat des de l'inici la
comissió.
PSC: ens alegrem de la iniciativa.
S'aprova per unanimitat
7. APROVACIÓ DEFINITIVA CONVENI COMISSIÓ DE REIS 2012.
CiU: després de la aprovació inicial d’aquest conveni, es presenta la aprovació definitiva. VdC-CUP: ens
abstindrem en aquest punt, de la mateixa manera que ens vàrem abstenir en la aprovació inicial. Tenim dubtes en
qüestions de números i tenint en compte la situació de moltes entitats no veiem del tot clar la manera com es
dona aquest subvenció. No neguem que hagin de rebre la subvenció però caldria acordar els criteris de donació.
ERC: votarem a favor. PSC: entenem que estan justificades.
S’aprova. CiU, ERC i PSC a favor. VdC-CUP s’absté.
8. APROVACIÓ DEFINITIVA CONVENI FES DEL CARRER 2012.
CiU: després de la aprovació inicial d’aquest conveni, es presenta la aprovació definitiva. VdC-CUP: ens
abstindrem en aquest punt, de la mateixa manera que ens vàrem abstenir en la aprovació inicial. Per les mateixes
raons que les exposades en el punt anterior.
S’aprova. CiU, ERC i PSC a favor. VdC-CUP s’absté.

9. APROVACIÓ CONVENI COMISIÓ DE REIS 2013.
CiU: presenta l’aprovació inicial del conveni, per tal de poder avançar una bestreta a aquesta entitat, prèvia a
l’aprovació dels pressupostos. ERC: està a favor d’aquest conveni. VdC-CUP: seguim tenint els mateixos dubtes
que l’any anterior respecte al conveni amb aquesta entitat. No entenem per què es dóna aquesta quantitat si hi ha
un informe del tècnic municipal que aconsella reduir-ne l’import. En canvi, a la resta d’entitats no se’ls hi fa cap
aportació econòmica. Tampoc podem decidir si podem donar o no aquesta subvenció si encara no hem parlat
dels pressupostos. PSC: tampoc votarà a favor, ja que encara no s’ha parlat dels pressupostos generals.
S’aprova. CiU i ERC a favor. VdC-CUP i PSC s’abstenen.
10. APROVACIÓ CRÈDITS EXTRAJUDICIALS AJUNTAMENT.
CiU: es tracta d’un dinar que es va realitzar a l’escola Marquès de la Pobla en una reunió amb l’ex-conseller
Ernest Maragall. VdC-CUP: no estem d'acord en aquestes despeses es paguin amb diners públics tenint en
compte la situació desastrosa del nostre ajuntament. ERC: votarem a favor i estem d'acord amb aquesta despesa
en concret ja que era un acte de treball i no de propaganda. PSC: ens abstindrem.
S’aprova. CiU i ERC a favor. VdC-CUP i PSC s’abstenen.
11. APROVACIÓ CRÈDITS EXTRAJUDICIALS ESCOLA BRESSOL.
CiU: es tracta de despeses de lampisteria.
S’aprova. CiU i ERC a favor. VdC-CUP i PSC s’abstenen.
12. APROVACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS CORRESPONENT A LA PAGA
EXTRAORDINARIA DE NADAL.
CiU: tot i no estar-hi d’acord, per responsabilitat em de votar a favor i s'ha de tirar endavant. Serà un vot crític
però alhora responsable. VdC-CUP: estem en contra. Creiem que és un atac cap al a classe treballadora. Un cop
més es reflexa la submissió del govern català a l'espanyol i on un cop més és la classe treballadora qui pateix les
conseqüències. Volem saber si aquest equip de govern ha fet l'esforç per mirar de poder pagar la paga. CiU:
entenem que legalment no ho podem pagar, ni tampoc tenim capacitat de tresoreria. VdC-CUP: la pregunta és si
us ho heu mirat i/o valorat. CiU: no, però a més et dic que l'Ajuntament no te capacitat per avançar altres
pagues. VdC-CUP: entenem que si això no s'aprova s'aplica igualment (es confirma que encara que aquest ple hi
voti en contra no es pagarà igualment), i per tant, entenem que hauríeu de dir que en penseu. ERC: ens sentim
igualment defensors de la classe treballadora i en contra de les imposicions de l'estat espanyol. Entenem que hi ha
una administració que ens obliga a acceptar la seva legislació. El que estem aprovant es que després d'aquests
govern que ens obliguen a no pagar i el que estem aprovant es que aquest diners no els puguem gastar en altres
coses. PSC: entenem que votar en contra serà fer experiments per veure en com ens estiraran de les orelles. Ens
sembla inapropiat que se'ns obligui a passar aquest punt per ple.
S’aprova. CiU i ERC a favor. PSC s’absté. VdC-CUP en contra.

13. ASSUMPTE D'URGÈNCIA – CONVENI BIBLIOTECA.
CiU: la diputació integra dins la xarxes de biblioteques de la diputació i hi posa el material i es fa càrrec de la
despesa de personal. VdC-CUP: Tenim dubtes si la intenció és obrir-la tota o si es contradictori obrir-la en part
pel que fa al conveni amb la diputació. CiU: complir estrictament i al 100% el conveni ara per ara ens és una
mica difícil. No creiem que el puguem obrir en part. L'espai infantil no tenim personal per obrir-lo. Intentarem
obrir aquest espai unes hores a la setmana, encara que sigui menys del que està acordat. ERC: votarà a favor del
conveni. El conveni no és tan diferent del que vam fer ERC i PSC al 2004. Aquest conveni es un pas més però
falta una part de definició. PSC: votarem a favor. Tenim una mena de ressentiment contradictori ja que no estem
en el millor moment per omplir-ho de personal o de llibres però de certa manera entenem que es podrà a ser una
mica transigent per part de la diputació. Tenim el dubte si això ens pot portar problemes. CiU: diputació és molt
exigent però també comprensius i flexibles.
S'aprova per unanimitat.
14. ASSUMPTE D'URGENCIA – CONVENI ADF.
CiU: tenim la necessitat de fer un conveni ja que hi han dues partides, una del 2011 i una altra de 2012. Els hem
demanat que el 10 de desembre ho puguin justificar. Ho miraríem com un formulisme per poder-ho tancar.
S'aprova per unanimitat.
15. PRECS I PREGUNTES.
VdC-CUP: al carrer Lluís Companys ens han arribat una queixa de que hi ha un clots. L’equip de govern respon
que en pren nota i ja s’ho miraran.
VdC-CUP: fa moltes setmanes que un cop acabat el mercat setmanal, tota la zona on s’hi celebra queda molt
bruta. L’equip de govern respon que és cert, i que estan pensant en prendre mesures sancionadores per tal
d’evitar-ho.
ERC: s’interessa per la campanya per aconseguir un desfibril·lador. L’equip de govern respon que segueix en
marxa i farà el possible per aconseguir-ho, però que si amb les donacions no s’aconsegueix serà difícil poder
pagar-ne un.
ERC: al carrer Lluís Companys ens han fet arribar la reflexió que la sortida cap a la Ronda Capelló es més
perillosa des de que s’ha modificat el traçat i les zones d’aparcament. Caldria posar un mirall o alguna mesura.
PSC: els precs i preguntes que portàvem ja els han fet la resta de grups.
No hi ha cap aportació del públic i per tant, es dóna el ple per finalitzat.

