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 DE PLE ORDINARI, 21 DE FEBRER DE 2013

ASSISTÈNCIA: En comissió informativa l’alcalde va convocar els regidors a les 20:45 hores, en l’ordre del
dia la sessió es convoca a les 20:15 hores. Això provoca una confusió en els tres regidors de VdC-CUP que
s’incorporen 20 minuts tard, en el punt 3er de la sessió, i als del PSC, només un d’ells s’incorpora 30
minuts més tard a la sessió, en el punt 7è. Així doncs a l’inici del ple hi són presents 5 regidors de CiU i 2
d’ERC, per part d’aquests no hi assisteix un regidor.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 15 DEL 30-01-2013.
Cap dels grups municipals hi té res a dir, per tant s’aprova per unanimitat del regidors assistents en aquest
moment al ple (CIU i ERC).

2. APROVACIÓ CONVENI ACORD CONDICIONS EMPLEATS PÚBLICS AJUNTAMENT DE
CAPELLADES 2013-2015.
CiU explica que el conveni ja està signat pels treballadors i s’han resolt els aspectes tècnics, del passat ple.
Després d’una pregunta tècnica del grup d’ERC a la que l’alcalde en dóna resposta, s’aprova el punt amb
els vots a favor de CiU i l’abstenció d’ERC.

3. SOL·LICITUT AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2013-2016.
L’alcalde explica els projectes que es presenten a la convocatòria del PUOSC 2013-2016:
-

-

Projecte Executiu i de Rehabilitació de la Casa de la Vila, amb una primera fase enguany, a través
de la subvenció “Xarxa” de la Diputació de Barcelona i que es completarà el 2015 amb el PUOSC.
Projecte de Millora i Manteniment d’Equipaments i Infraestructures Públiques Municipals, que
s’iniciarà l’any 2014 i es durà a terme junt amb la subvenció “Xarxa” de la Diputació de Barcelona.
Comprendrà diferents actuacions a diferents equipaments existents com el Teatre de “La Lliga”, els
espais de jocs infantils, l’arranjament de la coberta de “Casa Bas”, el manteniment de vials, una
pilona per restringir l’accés de vehicles al carrer Pilar, diferents actuacions als parcs públics i l’accés
al Camp d’Esports Municipal.
A part d’aquests dos projectes, es demanarà que un 30% del PUOSC es destini a despesa corrent.

VdC-CUP explica que segons la seva voluntat aquest procés hagués hagut de tenir participació ciutadana,
amb algun mecanisme perquè la població pogués opinar. Malgrat aquesta és una convocatòria amb molts
canvis respecte altres anys, hi ha molts altres municipis que ho han fet. Tot i amb això, VdC-CUP no
posaran pals a les rodes i no pararan els projectes, per tant optaran per l’abstenció. ERC, en canvi, es
mostren raonablement satisfets perquè tots els partits han participat del procés d’elecció i hi han aportat
millores, de totes maneres, hi han trobat a faltar assessorament professional en aquesta convocatòria que és
competitiva i Capellades es pot quedar sense els projectes.
Passat a votació s’aprova amb els vots favorables de CiU i l’abstenció d’ERC. VdC-CUP encara no pot
votar en aquest punt perquè els regidors arriben amb el punt començat.

4. DECRET D’ALCALDIA 26/2013.
CiU explica que aquest decret correspon a l’extinció del contracte de la cuinera de l’escola bressol. VdCCUP es lamenta perquè veu que aquest és un primer pas cap al traspàs de la cuina de l’escola bressol del
personal contractat a una empresa privada. Malgrat es mostra descontent d’aquesta decisió, després de
parlar amb diferents agents implicats entén que es un pacte entre tots. ERC, per la seva banda, veu el
decret com un acord amb la persona contractada, però no veu que això suposi cap pas a un canvi de
model, aquesta potser és la intenció de l’equip de govern, però espera que no s’aprofiti l’extinció del
contracte per fer aquest canvi.
Es dóna compte del decret al Ple. El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació.

5. DECRET D’ALCALDIA 53/2013.
Aquest decret deixa sense efecte el decret 22/2013 “nomenament funcionari interí per màxima urgència.
Agent de policia local” Després de la petició d’explicacions de VdC-CUP l’alcalde explica que aquest agent
no ha superat el període en proves perquè no era el perfil que l’equip de govern buscava. ERC aprofita per
dir que el sistema de contractació de l’ajuntament deixa molt que desitjar, cal accelerar la borsa de treball
que es contempla en el conveni dels treballadors.
Es dóna compte del decret al Ple. El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació.

6. DECRET D’ALCALDIA 54/2013.
“Nomenament funcionari interí per màxima urgència. Agent de policia local”. Cal cobrir la vacant de
l’agent que no ha superat el període de proves.
Es dóna compte del decret al Ple. El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació.

7. AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS – ADHESIÓ CONVENI RAEE.
Aquest conveni és necessari per donar tractament als aparells elèctrics i electrònics a la deixalleria. La
secretaria explica que Capellades hi està adherit des de l’any 2007, però l’Agència Catalana de Residus
demana que es faci una renovació.
El punt s’aprova per unanimitat, de tots els regidors, inclòs el PSC, que ja s’ha incorporat a la sessió.

8. DESPESES EXTRAJUDICIALS.
Una vegada més, es presenten factures aflorades amb l’exercici 2012 tancat. Aquesta vegada, la major part
prové de neteja i electricitat.
S'aprova el punt amb els vots a favor de CiU i les abstencions de VdC-CUP, ERC i PSC.

9. CANVI D’HORARI DE LA CELEBRACIÓ DELS PLENS.
Es proposa retornar a l’horari anterior, a les 20:15 hores com a horari habitual i com el present ple, horari
que es considera més prudencial pels regidors i els assistents. VDC-CUP celebra el canvi perquè creu que
ajudarà a que hi hagi més participació ciutadana, i fa una reflexió considerant que caldria buscar encara un
millor horari perquè aquesta participació fos més alta, tal i com fan en altres consistoris. ERC explica que
hi votarà a favor sempre que això faciliti l’assistència i participació del major nombre de regidors, que són
els representants del poble. PSC, per la seva banda també s’hi mostra favorable si això permet que hi hagi
més regidors presents. Per tant, s’aprova per unanimitat.

10. RENÚNCIA PRESENTADA PEL REGIDOR SR. JORDI BATLLE CASTELLS – REGIDOR DEL
GRUP MUNICIPAL D’ERC DE CAPELLADES.
El regidor Àngel Soteras, en nom del regidor Jordi Batlle que no ha pogut assistir a la sessió, s’acomiada del
Ple de la corporació. VdC-CUP, CiU i PSC, prenen la paraula per torns per donar les gràcies al regidor per
la feina feta i el temps dedicat durant aquests dos anys.

11. PRECS I PREGUNTES.
- CiU recorda la marató de sang de Capellades.
- CiU convida a tothom a l’exposició “controles?” sobre les drogues que s’inaugurarà el dia del Mercat
Figueter a la sala del Pare Tous a l’escola Mare del Diví Pastor.
- VdC-CUP dóna un toc d’atenció sobre la modificació d’horari de la sessió del Ple, ja que en comissió
informativa s’havia quedat en un altre horari.

- VdC-CUP vol donar el seu parer del punt 2 de l’ordre del dia ja que els problemes amb l’horari han
impedit que hi poguessin participar. Volien fer constar que cap grup de l’oposició ha pogut participar en el
conveni dels treballadors, ja que quan se’ls ha presentat aquest ja estava signat per les dues parts,
treballadors i consistori. Malgrat això, la posició de VdC-CUP hagués estat l’abstenció, ja que impedir que
s’aprovés el conveni deixaria els treballadors en una posició pitjor, sense conveni. També entén que sota
aquest mateix argument, els representants dels treballadors han signat contra la seva voluntat.
- VdC-CUP pregunta per l’organització de l’aparcament el dia del Mercat Figueter. També si s’habilitaran
llocs d’aparcament extraordinaris. CiU respon que hi haurà una certa permissibilitat amb els vehicles
aparcats, sempre i quan aquests no facin cap infracció o impedeixin els pas. En quan al lloc extraordinari
no se n’habilitarà, però comptaran amb l’ajut de protecció civil per organitzar l’existent.
- VdC-CUP mostra el rebuig al fet que CiU hagi convidat al conseller Felip Puig a la inauguració del
Mercat Figueter. Creu que no és una persona volguda i que no es pot passejar amb orgull per Capellades.
No només per les mentides i responsabilitats que ha tingut en les agressions a manifestants desenvolupant
la tasca de conseller d’Interior, si no també per la campanya de desprestigi que va protagonitzar contra els
acampats de la Bassa de Capellades de fa 10 anys. CiU respon que per a ells és un bon conseller i a part de
polèmiques és el conseller del seu país i per tant el respecten. ERC comenta que Felip Puig és una persona
que no genera consens i creuen que és una mala elecció en una festa com el Mercat Figueter. PSC afegeix
que creu que les visites a Capellades s’haurien d’escollir amb més tacte.
- VdC-CUP recorda que va entrar una moció contra el fracking , pregunta si entrarà en el següent ordre
del dia. CiU explica que al parlament hi ha un grup de treball sobre aquest tema i voldrien tenir-ne les
conclusions abans de tractar-ho en ple. Per tant, com que no és una moció amb urgència es deixarà a
l’espera.
- ERC pregunta pel procés de les obres del cementiri municipal. Més enllà del procés administratiu,
pregunten si s’ha contactat amb els familiars del nínxols afectats per l’ampliació. Creuen que és un tema
que cal portar amb molt de tacte i que no estaria bé que els afectats se n’assabentessin per altres vies que no
fossin les de l’ajuntament. CiU explica que encara no s’ha contactat amb les persones, però que un cop
publicat es trucarà personalment a les famílies.
- El PSC també vol donar un toc d’atenció sobre la confusió en l’horari del Ple. Creu que el canvi d’horari
ha estat massa precipitat i que no té sentit votar en el Ple el canvi d’horari de les sessions si aquest ja s’ha
produït. CiU respon que tots els regidors saben llegir, que es cert que hi ha hagut una confusió, però que
ha estat causada per les dues parts, per CiU per canviar d’hora sense avisar i per VdC-CUP i PSC, per no
mirar la convocatòria.
- Un assistent del públic explica que el recinte de la deixalleria de Capellades es troba deixat i brut. CiU
respon que ho miraran i en donaran l’alerta a l’empresa concessionària.
- El mateix assistent pregunta si la recollida de la brossa és diària, ja que ha detectat que hi ha contenidors
que no es buiden diàriament. El regidor Juli Moreno informa que cada dia no passen per tots els
contenidors, ho fan alternativament i sempre per aquells que més s’omplen, de totes maneres si se’n detecta
algun que hi cal més freqüència es pot dir a l’empresa de recollida.
Un cop acabada aquesta intervenció es dóna per finalitzat el ple.

