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1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 19 I 20 DEL
25/11/2015 I 23/12/2015 RESPECTIVAMENT.

Obert l’acte i comprovat per la secretària l’existència del quòrum necessari perquè pugui
ser iniciada la sessió i donat que les actes núm. 19 i 20 dels dies 25/11/2015 i 23/12/2015
han estat distribuïdes entre els/les Srs/es assistents, és donen per llegides (art. 110.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya).
Seguidament el Sr. alcalde pregunta als/a les assistents si hi ha alguna rectificació a fer
a les actes anteriors.
Acta núm. 19 del 25/11/2015

Passada a votació l’acta núm. 19 del 25/11/2015 resta aprovada per la unanimitat dels/les
onze regidors/es assistents al Ple dels tretze que componen de dret aquesta corporació.

Acta núm. 20 del 23/12/2015
Grup Municipal del PSC
Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- Al final de la pàgina 58, consta que la intervenció és
meva, quan la intervenció la va fer el meu company Sr. Carles Cuerva Claver, ha de
constar que és del Sr. Carles Cuerva Claver qui va fer aquesta intervenció.
El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, pregunta si hi ha alguna rectificació a fer a l’acta núm.
20 del 23/12/2015?
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Passada a votació l’acta núm. 20 del 23/12/2015 resta aprovada per la unanimitat dels/les
onze regidors/es assistents al Ple dels tretze que componen de dret aquesta corporació.

El Sr. alcalde indica al Plenari de l’Ajuntament que s’hauria d’incloure, per urgència, un
altre punt en l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Aquest punt és, si s’escau, PUNT D’URGÈNCIA.- MOCIÓ EN SUPORT A LA
PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN
HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO.
Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Des de la CUP, vam enviar aquesta moció perquè
de les diferents propostes que hi havia no acabava de quedar resolta la proposta final,
ens agradaria que votéssiu a favor de la urgència d’aquest punt, perquè som el ple
ordinari, i es volen fer una sèrie de mobilitzacions des d’aquest moviment, i enteníem
que era important passar-ho per aquest ple de gener de forma urgent i extraordinària.

Passada a votació la inclusió en l’ordre del dia d’aquesta sessió es aprovat per unanimitat
dels/les onze regidors/es assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta
corporació.
Restat l’ordre del dia de la manera següent:
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 19 I 20 DEL
25/11/2015 I 23/12/2015 RESPECTIVAMENT.
2. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS
MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE CAPELLADES.
3. PUNT D’URGÈNCIA.- MOCIÓ EN SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE
L’EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA
DEL EBRO.
4. PRECS I PREGUNTES
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2. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA
MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE CAPELLADES.

D’EDIFICIS

ANTECEDENTS
PRIMER. En data 20 d’octubre de 2015, Secretaria va emetre informe justificatiu de la
necessitat de contractar el servei de neteja de les dependències municipals i centres
docents, per la manca de personal necessari per a la realització d’aquest servei i per
l’impossibilitat legal d’incorporar nou personal segons Decret-Llei 20/2011, de 30 de
desembre de 2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera
per la correcció del dèficit públic, i el Reial-Decret 20/2012,de 13 de juliol
SEGON. L’adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert perquè el
valor estimat del contracte és d’import superior a 100.000 € (articles 138, 157, 161, en
relació amb l’article 177 del TRLCSP) amb diversos criteris de valoració.
TERCER. En data 20 d’octubre de 2015 es va emetre informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa aquesta contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
QUART. En data 21 d’octubre de 2015 es va emetre Informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar
el contracte.
CINQUÈ. En data 21 d’octubre de 2015, mitjançant Resolució d’Alcaldia es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat
de la contractació proposada.
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SISÈ. En data 28 d’octubre de 2015 es va incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques, que han de regir l’adjudicació
del contracte.
SETÈ. En data 2 de novembre de 2015, la Intervenció municipal va emetre informe sobre
l’existència de crèdit per la contractació del servei de neteja d’edificis municipals i centres
docents públics de Capellades(2016-2017)(anual).
VUITÈ. Atès que en data 4 de novembre de 2015,el Ple de l’ajuntament de Capellades
va aprovar l’expedient de contractació junt amb els Plecs de Clàusules administratives i
de Prescripcions Tècniques per a l’adjudicació del servei de neteja d’edificis municipals i
centres docents públics, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d’adjudicació i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa
l’adjudicació d’aquest.
NOVÈ. Atès que en data 18 de novembre de 2015 es va publicar anunci de licitació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil del contractant de l’òrgan de
contractació, perquè els interessats presentessin les seves proposicions.
DECÈ. Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
ONZÈ. Atès que en data de 15 desembre de 2015,segons consta a l’acta corresponent
,es va reunir la mesa de contractació a l’objecte d’obrir els sobres A i B per l’adjudicació
del contracte, declarant admeses 3 de les 3 propostes presentades.
DOTZÈ. Atès que en data 11 de gener de 2016,segons consta en acta, es va reunir la
mesa de contractació per rebre l’informe de valoració de les empreses participants en el
concurs del Servei de neteja d’edificis municipals i centres docents públics de Capellades
emes per l’enginyera municipal, proposant a l’òrgan de contractació el ple de
l’ajuntament, l’adjudicació d’aquest contracte.
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TRETZE. Atès que es va requerir a l’adjudicatari provisional ,perquè presentés la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat Social i constituís la garantia definitiva.

De conformitat amb allò que estableix l’art. 151.4 i en la Disposició Addicional Segona
del Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic, aprovat pel reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Netejas Hidalgo ,SL el contracte del Servei de neteja
d’edificis municipals i centres docents públics de Capellades, per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, aprovada per
acord del Ple de la corporació del dia 4 de novembre de 2015 i publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 18 de novembre de 2015, per un import de
105.038,65 €,i 22.058,12 € corresponents a l’ import sobre el Valor Afegit.
SEGON. Disposar la despesa, en quantia de 127.096,77 €, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a les partides de neteja
de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici
2014, prorrogat al 2015, següents: 3210/22700, CEIP Marquès de la Pobla; 3200/22700,
Escola Bressol; 3360/22700, Àrea Patrimoni-Arqueologia; 3423/22700, Camp de Futbol,
3421/22700, Piscina; 3340/22700, Cal Ponet- Casal d’Avis; 3340/22700, Teatre La Lliga;
3320/22700, Biblioteca El Safareig (c. Pilar); 3230/22700, Espai Jove; 3340/22700. Casa
Bas (sala exposicions); 3340/22700, Cal Poch (espais comuns i WC entitats i WC Nau);
3340/22700, Cal Ponet (ràdio i espais comuns); 3320/22700, Safareig públic;
1330/22700, WC Bassa; 1330/22700, WC, escales i accessos ascensor aparcament
Plaça Catalunya; 9200/22700, Biblioteca-arxiu (c.Garbí); 1330/22700, Aparcament Plaça
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Catalunya-Plantes 1-2; 9200/22700, Ajuntament (Ramon Godó); 1300/22700, Espai
Policia; 3380/22700, Festa Major; 3380/22700 Festes carrer; 3380/22700, Travessa la
Bassa.
En ser un expedient d’abast plurianual, de conformitat amb l’art. 110 del TRLSCP per a
l’anualitat del 2016 aquesta despesa anirà a càrrec de les partides que a l’efecte
s’habiliten.
TERCER. El Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
regirà el contracte del servei de neteja de dependències municipals i centres docents de
Capellades per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
QUART. Notificar l’adjudicació definitiva als licitadors que no han estat adjudicataris.
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte del servei de neteja de les dependències
municipals i centres docents de Capellades en el Perfil del contractant de la mesa de
Contractació en el Perfil de Contractant, i en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

Passada a votació l’adjudicació de la contractació del servei de neteja d’edificis
municipals i centres docents públics de Capellades a l’empresa NETEJAS HIDALGO SL
resta aprovada per la unanimitat dels onze regidors assistents al Ple, dels tretze que
componen de dret aquesta corporació.

INTERVENCIONS
Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Els diferents grups i partits polítics han pogut veure
l’acta de constitució de la mesa de contractació i obertura de pliques en la qual es fa amb
detall la diferent puntuació i els barems amb els quals les tres empreses que es van
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presentar en aquest concurs i segons els barems que s’han utilitzat, des dels Serveis
Tècnics que consten a l’expedient i que proposen resoldre el següent:
Proposar al consistori municipal l’adjudicació provisional del Servei de neteja dels edificis
municipals i centres docents públics de Capellades a l’empresa Netejas Hidalgo S.L.,
amb 98 punts, en el ben entès cas que de produir-se renúncia o desistiment, s’adjudicaria
a Neteges Capellades, S.L.. amb 91,37 punts; i si aquesta també desistís o renuncies
correspondria a la UTE BAGES NET LOGIC ASSISTEN. S.L., amb 80,03 punts, i per
tant correspondria adjudicar a l’empresa més puntuada que és Netejas Hidalgo , S.L
aquest servei pel període d’un any, com he comentat hi havia aquest informe i aquesta
acta de constitució, passaríem a preguntes sobre aquest punt.

Grup Municipal de CiU

Sra. Elisabet Serret Sanvicente.- Una qüestió, que és en relació a la durada del
contracte, no se si us heu plantejat fer-ho per tota la legislatura, de fer tres més u; dos
anys més dos; per quin motiu s’ha fet només d’un any amb pròrroga d’un altre ?

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. Sergio Pérez Castillo.- Apostem per no fer un contracte de durada de quatre anys
perquè sigui revisable i adaptable, per veure quines son les condicions cada any com ho
fa l’empresa i si nosaltres també hem de canviar, creiem que s’adequava millor a la
realitat. No lligar-ho a quatre anys, creiem que s’adequa millor a la realitat que nosaltres
pensàvem de quatre anys per facilitar a altres empreses, que es puguin apuntar al proper
conveni.
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Grup Municipal de CiU
Sra. Elisabet Serret Sanvicente .- Heu de saber que el que són les pròrrogues poden
contemplar que el contracte es pugui liquidar a la durada i no a la pròrroga, les pròrrogues
et donen l’opció que si l’empresa funciona correctament i hi ha una entesa, i funciona..
es pugui allargar fins el termini.

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. Sergio Pérez Castillo.- Un dels punt és la durada d’un any i prorrogable per un altre
any.

Grup Municipal de CiU
Sra. Elisabet Serret Sanvicente .- Sí, sí, però la pregunta és perquè és dos més dos,
tres més.

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. Sergio Pérez Castillo.- Hem cregut això,

Grup Municipal de CiU
Sra. Elisabet Serret Sanvicente .- Respecte a la pròrroga... no he trobat el valor que
s’estimarà econòmicament aquesta pròrroga en el plec, no se si s’hauria d’establir en el
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contracte o en el plec, en teoria hauria de ser en el plec de licitació per quin import
s’hauria de fer la pròrroga ... i si es el mateix s’hauria de dir,

Grup Municipal de VdC
Sr. Aleix Auber Álvarez .- En principi és el mateix.

Grup Municipal de CiU
Sra. Elisabet Serret Sanvicente .-

Tècnicament hauria de constar.

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. Aleix Auber Álvarez.- Farem la consulta , ... si s’ha d’incloure el preu de licitació
...entenem que és el mateix que és el que s’ha calculat pel servei.

Grup Municipal de CiU
Sra. Elisabet Serret Sanvicente .- Hauria de constar.
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Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. Aleix Auber Álvarez .- Hi ha una qüestió que no he comentat, ... el contracte venia
prorrogat, s’havia acabat a l’abril, això es va dir a les comissions informatives, una mica
responen al fet que el ple d’avui és curt, i en altres ocasions quan el ple és tan curt, els
punts s’acumulen al següent mes, una de les raons era per posar al dia el servei de
neteja, perquè hi havia altres serveis i s’ampliaven i hi havia altres hores d’ampliació en
alguns dels edificis, i enteníem que no valia la pena prorrogar-lo un mes més, i passar
pagina al més aviat possible.

Grup Municipal de CiU
Sra. Elisabet Serret Sanvicente .- Estem totalment d’acord que s’hagi fet, hi portem
set mesos de legislatura i potser també s’hagués pogut fer abans, i més perquè el plec
no ha variat respecte al model anterior i l’essència es la mateixa

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. Aleix Auber Álvarez .- Recordo que a l’anterior legislatura quan es va acabar el
contracte, tant a l’anterior com en aquesta amb la celeritat que s’hagi pogut fer, diguemne que en aquesta ocasió en el cas del concurs s’han fet modificacions, recordem que
ve de legislatures passades i el que hem fet es mirar de resoldre-les al més aviat possible
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Grup Municipal del PSC
Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez .- En el seu dia ja vam dir que creiem convenient fer
aquest ple en aquestes dates per regularitzar el Servei de neteja de les dependències
de l’Ajuntament i edificis vinculats, entenem que aquest plec de clàusules mica en mica
va agafant més cos i més forma i no tenim cap inconvenient i votarem a favor
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3. PUNT D’URGÈNCIA.- MOCIÓ EN SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE
L’EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA
DEL EBRO.
Es dóna compte al Ple de la moció següent:
Aleix Auber Álvarez, Susana Moreno Blanco, Sergi Pérez Castillo i Adela Morera
Rodríguez, en representació a efectes d’aquest escrit de Vila de Capellades –
Candidatura d’Unitat Popular entren a Ajuntament de Capellades la següent moció:
MOCIÓ EN SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE) I A LA
LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO
El passat 8 de gener, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, va aprovar el Plan Hidrológio de la
Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de Conca inicialment havia de revisar els greus errors del Pla
anterior aprovat encara no fa dos anys, per l’avui Comissari europeu, Miguel Arias Cañete.
Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de no perdre el
finançament europeu, té greus perjudicis per al riu Ebre i el seu Delta.
Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla “regala” l’aigua del riu Ebre
a les Comunitats de Regants, que podran vendre aquest recurs a altres comunitats de regants del
Mediterrani, mentre deixa uns minsos cabals ecològics per als rius catalans, des del Segre, a les
Nogueres, passant pel tram baix de l’Ebre i fins la desembocadura.
Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals ecològics per al tram final
del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, espai d’alt valor estratègic en les migracions
d’aus entre Europa i Àfrica. La proposta va ser revisada, per adequar-la a la Instrucció de Planificació
Hidrològica aquest 2015, pels mateixos experts que ja van fer la primera proposta dins del marc de la
Comissió de Sostenibilitat.
Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com de consens polític i social,
tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i posteriorment pel Ministeri d’Agricultura,
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ha estat menyspreada i reduïda fins a uns cabals irrisoris inferiors a 100 m3/s que ens porten a èpoques
passades, com l’antic Plan Hidrológico Nacional d’Aznar i el transvasament de l’Ebre cap a València,
Múrcia, Almeria i Barcelona.
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un ample bagatge en la lluita per la
defensa de l’Ebre, ha denunciat que aquests minsos cabals ecològics, unit a l’apropiació de l’aigua del riu
per part dels regants en forma de concessions de regadiu, no obeeix a la intenció de posar en marxa les
465.000 hectàrees noves de regadiu que diu el Pla, sinó a la clara intenció de vendre els drets d’aigua
associats a aquestes hectàrees, a altres usuaris, especialment usuaris urbanístics i recreatius d’altres
conques.
En definitiva, els antics transvasaments impulsats pel govern d’Aznar, ara es camuflaran en un mercadeig
d’aigua entre regants i usuaris en forma de bancs d’aigua o figures similars. Per tal de tirar endavant dit
mercadeig serà necessària la construcció de més de 56 infraestructures de regulació entre preses i
embassaments al llarg de la conca. Entre aquests destaca el recreixement de l’embassament de Yesa
(Navarra), la més gran de totes aquestes obres i que compta amb una forta oposició entre els pobles
afectats.
Una vegada més, s’enganya la pagesia local creant falses esperances en uns regadius que mai no
arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells mateixos), mentre la terra i els drets de l’aigua
passen a mans de les grans corporacions agroindustrials, i les constructores s’omplen les butxaques amb
grans obres de formigó que només serveixen per enterrar diners i altres favors. Aquests són els veritables
beneficiats d’aquest pla, les grans corporacions agroindustrials que mercadejaran amb els nostres
recursos naturals i les constructores.
La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de Cuenca des de tres
vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al Tribunal Suprem; l’europea, amb una
queixa a la Comissió de medi ambient perquè obri un procediment d’infracció a l’Estat espanyol per
incompliment de les normatives comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de mobilitzacions que
començaran el proper 7 de febrer amb una manifestació massiva a Amposta.
Per tot això, des Vila de Capellades-CUP proposem l’adopció dels següents acords:
ACORDS
1.

Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i oferir suport als actes que
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s'organitzin al municipi/comarca/comarques per difondre la seva tasca.
2.

Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de l’Ajuntament 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.

Vila de Capellades-CUP.
26/1/2016
Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Passaríem a explicar des de VdC - CUP el perquè
d’aquesta moció, hi ha altres partits polítics que han rebut una sèrie de mocions i o
suports en tota la lluita que es reactiva després de molts anys, malgrat alguns, justament
a les terres de l’Ebre no han deixat mai de patir o gaudir tots els actes i voluntats que es
volen fer de l’aigua
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
Primer.- 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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Segon.- Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de
l’Ajuntament al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern
espanyol.
Tercer.- 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.
Quart.- 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.
Cinquè.- 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.
Passada a votació la Moció en suport a la plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a la
lluita contra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, resta aprovada per la unanimitat
dels/les onze regidors/es assistents al Ple dels/les tretze que componen de dret aquesta
corporació.
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4. PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.Volem fer extensible una qüestió des de l’equip de govern el 6 de febrer es Santa
Dorotea, la Festa Major d’Hivern i s’organitzen una sèrie d’activitats per potenciar
aquesta Festa Major d’Hivern hi esteu tots convidats i convidades, no volíem estar-nos
de fer ressenya d’una data rellevant a la vila.

Grup Municipal de CiU
Sra. Susana Olivares i Barrera.- La pregunta va dirigida en relació a la Llei 26/15 sobre
la protecció de la infància i la adolescència, aquest procediment obliga a que tots els
professionals en contacte amb menors han de portar la certificació negativa del registre
central de delinqüents sexuals volem saber si disposen de tots aquest certificats, dels
treballadors de l’Ajuntament que treballen amb menors
I sobre el procediment de les noves contractacions de cara a monitors i tallers que es
faran?

Grup Municipal d’ERC
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Sr. Salvador Vives Alari.- (Acció Social) Ho estem tancant amb la regidora
d’Ensenyament, Sra. Susana Moreno Blanco, que ho està treballant amb les persones
contractades ... a l’Escola Bressol, s’estan fent els passos pertinents.
Com suposo que has vist, ni la mateixa administració estan parlant d’agilitzar els tràmits
que es puguin fer via internet, no et puc dir res més.

Grup Municipal de CiU
Sr. Eduard Iglesias Torres.- Respecte a la ITV del cotxe de la brigada, si ja ha passat
la ITV ???

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez. - ... Arran del prec de l’últim ple que es comentava si
la ITV d’un cotxe de la brigada havia passat la ITV o no, es va informar des de Secretaria
que s’havia rebut la notificació i el vehicle va passar la ITV l’11 de gener.

Grup Municipal de CiU
Sr. Eduard Iglesias Torres.- Una pregunta que ens sap greu que no se’ns hagi informat,
sobre un robatori que hem tingut a la residència, no se quin nivell de seguretat tením i si
s’ha fet un estudi perquè ... això no torni a passar
Grup Municipal d’ERC
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Sr. Salvador Vives Alari.- Per desgràcia, no ha estat un, han estat dos, .. amb el primer
el que es va decidir amb la direcció es de no fer molt mullader perquè semblava que eren
gent aprenent i amb la policia local es van prendre mesures.
Al mateix moment que es va veure per on havien entrat (que era un lloc que ja s’havia
parlat amb la direcció de fer una millora), ... ja es va contactar amb una empresa per fer
una proposta de millora de l’alçada de la tanca (es va veure molt clar per on entraven),
aquesta setmana s’ha tornat a repetir i els mossos ja han detingut a la persona, avui
s’estan fent tots els tràmits administratius amb el Jutjat d’Igualada.
En principi es farà la millora, es farà una tanca més alta perquè l’accés quedi solventat.

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. Aleix Auber Álvarez.- En referència a la informació, tenim una sèrie d’espais com
és el patronat de la residència, on tot això ha de sortir, són coses que passen poc i
desitgem que no passin, i esperant els espais de contacte dels diferents partits és una
informació que a vegades i malauradament es transforma segons es comenta i a
vegades el boca orella tendeix a transformar-se, no és que s’amagui, tota pregunta serà
resposta, ho podem explicar en qualsevol trobada, email o espai de contacte, el que ha
dit el Salvador amb la direcció es va creure que s’havia de parar el cop, malauradament
ha tornat a passar.

Grup Municipal de CiU
Sr. Eduard Iglesias Torres.- Gràcies per la resposta.
L’altra és el semàfor del Condis,.. hi ha molt moviment i no s’ha fet res.
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Vam comentar a l’altre ple el senyal del carrer Nou, que es devia posar provisionalment
per algun servei i encara hi és ..

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Carrer Nou amb carrer de Sant Francesc.

Grup Municipal de CiU
Sr. Eduard Iglesias Torres.- Plaça Angel Guimerà i carrer Nou.

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- La resposta del regidor d’urbanisme encara que
sense micro respecte al senyal, comentava que està mal col·locat, però es refereix a un
altre carrer.

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. Jaume Solé Carol.- El semàfor del Condis, els permisos els tenim, ...com que
esperem que ens ajudeu amb el pressupost d’aquest any i destinem partida
pressupostària i un cop la tinguem aprovada, que solament l’any passat que era prorrogat
es va gastar tot amb l’altre semàfor, destinarem partida pressupostària per aquest
semàfor i quan aprovem els pressupostos.
Paral·lelament s’està demanant pressupost als industrials i amb les diferents opcions,
aprovats els pressupostos farem la despesa.
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Grup Municipal del PSC
Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.-. Un parell de precs en referència a la seguretat dels petits,
.. a la zona de l’Hort de la Vila ens han dit que hi ha una caixa elèctrica en mal estat amb
el perill que els nanos prenguin mal, i a la Font Cuitora les tanques del Poliesportiu estan
malmeses i rovellades, amb el perill que els nens i sobretot els col·legis que venen
d’excursió al Molí prenguin mal, amb un material que fa ferides lletges.

Grup Municipal VdC
Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Les tanques rovellades al darrera del pavelló?

Grup Municicipal del PSC
Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- No, les verdes que estan a la part del poliesportiu.

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. Aleix Auber Álvarez.- On aparquen els cotxes en bateria??,... evidentment, ho
apuntem i ens ho mirem
Respecte a la caixa de l’Hort de la Vila, ho heu comprovat avui ??..

Grup Municipal del PSC
Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- No t’ho se dir si avui estava ,... ho sabem de far un parell
de dies
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Grup Municipal de VdC,
Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, fa uns dies que ens ho varen comunicar i en principi
la brigada està avisada i a més és una urgència,...agafem el prec, estem al cas, i s’ha
mirat d’actuar i encara més si està en un parc

Grup Municipal del PSC
Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- Ens han fet arribar la preocupació per la bassa que en
quatre dies s’ha buidat no sabem si hi ha hagut alguna cosa extraordinària o és el
comportament climàtic que patim últimament ...

Grup Municipal de VdC-CUP
Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Es complex donar una resposta, estem passant l’any
més sec d’Europa, és la principal causa que afecta a tots els aqüífers, i a més hi ha una
afectació, industrial enorme, i que nosaltres hi estem a sobre, més enllà d’això ...

