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. 27 DE GENER 2016
PLE ORDINÀRI DEL 27 DE GENER DE 2016 – ASSISTÈNCIA: Totes les regidores de la corporació faltant una
regidora de VdCUP i un regidor de CIU.
1.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA NÚM. 19 25/11/2015 i ACTA NÚM. 20 23/12/2015

Acta 19: S’aprova per unanimitat.
Acta 20: PSC: Demana un canvi de nom a una intervenció. S’aprova per unanimitat.

2.

ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES
DOCENTS PÚBLICS DE CAPELLADES

L’Alcalde (VdC-CUP) exposa les puntuacions i els barems per a les tres empreses presentades a concurs.
Finalment amb 97 punts queda adjudicat a l’empresa Neteges Hidalgo, si renunciessin passaria a Neteges
Capellades amb 92,37 punts i finalment si aquests renunciessin seria per UTE Bages NET-LOGIC
ASSISTENT amb 80,3 punts.
CIU Pregunta perquè el contracte només és d’un any.
VdC-CUP Exposa que és una manera de què el contracte sigui comprovable i es pugui revisar cada any, a més
de donar oportunitat a altres empreses a optar per aquest lloc de treball. També s’informa que és un contracte
d’un any amb opció a un any de pròrroga.
CIU respecte a la pròrroga d’un any no queda reflectit a quin preu es farà i creuen que hauria de constar.
VdC-CUP: Respon que entenen que serà al mateix preu de licitació que és el que s’ha calculat.
VdC-CUP Exposa que el contracte venia prorrogat i que calia posar-ho al dia.
CIU: Diuen que després de 7 mesos de legislatura s’hagués pogut fer abans.
VdC-CUP és una qüestió que ve de l’altra legislatura i s’ha mirat de resoldre com més aviat millor..
PSC està d’acord en què el ple s’hagi fet per resoldre l’adjudicació del servei de neteja.
Queda aprovat per unanimitat.

3.

PUNT D’URGÈNCIA (PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ EN SUPORT A LA PLATAFORMA EN
DEFENSA DE L’EBRE PRESENTADA PER VdC-CUP)

Queda aprovat per unanimitat.
MOCIÓ DE RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ EN SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE
L’EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO
Alcalde (VdC-CUP) exposa la moció en suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre presentada per Vila De
Capellades - CUP amb els següents acords:
1. Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i oferir suport als actes que s'organitzin al
municipi/comarca/comarques per difondre la seva tasca.
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2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de l’Ajuntament de Capellades al
Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern espanyol.
3. Ratificar les necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels nostres rius, Nogueres,
Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els permeti recuperar l’equilibri natural i el bon estat
ecològic.
4. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no pot estar en mans
d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos usuaris.
5. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma en Defensa de l’Ebre
(C/Enric d’Ossó, 23 (Tortosa, 43500) i al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.
La moció queda aprovada per unanimitat.
4.

PRECS I PREGUNTES

Alcalde (VdC-CUP) convida a totes a participar de la Festa major d’hivern els dies 5 i 6 de febrer.
CIU pregunta si les treballadores de l’ajuntament que tracten amb menors tenen el certificat obligatori
d’antecedents penals que atén a la modificació de l’article 13.5 de la Llei Orgànica de protecció jurídica del
menor.
ERC Exposa que la regidora d’ensenyament ja hi està treballant.
CIU Pregunten si el cotxe de la brigada ja ha passat la ITV
Alcalde (VdC-CUP) Afirma que ja ha passat la ITV el dia 11 de gener.
CIU Demanen explicacions i mostren el seu descontentament per la falta d’informació sobre el robatori a la
residència.
ERC Hi ha hagut dos robatoris a la residència. Després del primer ja es va parlar amb els municipals i es van
prendre les mesures necessàries doncs es podia suposar per on van entrar. En el cas del segon robatori
aquesta setmana els mossos d’esquadra ja els han identificat i ja està en tràmits als jutjats.
CIU demanen si s’està tramitant la col·locació d’un semàfor al pas de vianants de davant del supermercat
Condis.
ERC Els permisos estan demanats. No obstant això, falta aprovar la partida pressupostària pel semàfor. Si és
així tirarà endavant.
CIU Exposen que hi ha una senyal al carrer nou de prohibit el pas excepte veïns i que no es compleix.
VdC-CUP explica que aquesta senyal ja fa molts anys que hi és i el problema és que està mal ubicada, ja que
no és una senyal per al carrer nou sinó pel carrer major.
PSC Comenta que al parc de l’hort de la vila hi ha una caixa de llums en mal estat i també unes tanques de
ferro rovellades al parc de la font cuitora.
Alcalde (VdC-CUP) Comenta que ja estaven avisats de la caixa del parc de l’hort de la vila i que segurament ja
està solucionat. Les tanques de la font cuitora queda anotat per posar-hi remei.
PSC Pregunta si ha passat quelcom extraordinari a la bassa perquè estigui tant seca.
VdC-CUP El principal problema és la sequera severa que estem patint tot i que també hi ha una afectació
industrial com sempre. Que se sàpiga no ha passat res especial.
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