AJUNTAMENT DE CAPELLADES
AP20160803

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES,
CELEBRADA EL DIA TRES D’AGOST DE 2016

ÒRGAN
•

Ple de l’Ajuntament

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número:
Data:
Caràcter:
Horari:
Lloc:

7/2016
3/08/2016
Ordinària
De 20:15 h a 21:45 h
Sala de Plens de l’Ajuntament – C/ del Pilar, 2 (Biblioteca Municipal
el Safareig)

Hi assisteixen:
Alcalde-President
• Aleix Auber Álvarez
Tinents/es d’Alcalde
• Àngel Soteras Largo
• Susana Moreno Blanco
Regidors/es
• Adela Morera Rodríguez
• Sergio Pérez Castillo
• Salvador Vives Alari
• Jaume Solé Carol
• Marcel·lí Martorell Font
• Eduard Iglesias Torres
• Susana Olivares i Barrera
• Elisabet Serret Sanvicente
• Aarón Alcázar Gutiérrez
• Carles Cuerva Claver
Secretària
• Milagros de Legorburu Martorell
Interventor
• Luis Alberto Delgado Morcillo
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S’han excusat d’assistir-hi
• Cap
No han excusat la seva absència
• Cap

QUÒRUM:
Obert l’acte i comprovat per la secretària l’existència del quòrum necessari perquè pugui ser
iniciada la sessió i donat que l’acta núm. 6/2016 del dia 29/06/2016 ha estat distribuïda entre
els/les Srs/es assistents, és dóna per llegida (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).

ORDRE DEL DIA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 6/2016 DEL 29/06/2016.
2. APROVACIÓ FESTES LOCALS DE CAPELADES 2017
3. MOCIÓ PER ACONSEGUIR EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC.
4. DECRET D’ALCALDIA 270/2016
5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES I L’ASSOCIACIÓ DEL COMERÇ I SERVEIS DE CAPELLADES PER
A LA DINAMITZAICÓ EN UN CENTRE COMERCIAL URBÀ. (SUBVENCIÓ DIBA
16/y/223287)
6. APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS
DOMÈSTICS.
7. APROVACIÓ NOMENAMENT MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL DE CAPELLADES
8. VALORACIÓ PROJECTE FES-TE JOVE KP 2016 –CONVOCATÒRIA 2016 DE
SUBVENCIONS DESTINADES AL JOVENT DE CAPELLADES.
9. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES I L’ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESPECTACLE
INFANTIL I JUVENIL A CAPELLADES “LA XARXA- CAPELLADES”.
10. MOCIÓ SOM 27 I MÉS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VDC-CUP.
11. MOCIÓ INSTANT ALS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA A RECOLZAR LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA DEL MHP DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA SR. CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJÓ I ALS
PROPERS PRESSUPOSTOS QUE PRESENTI L’ACTUAL GOVERN DE LA
GENERALITAT. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU.
12. PRECS I PREGUNTES
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 6/2016 DEL 29/06/2016.
Seguidament el Sr. alcalde pregunta als/a les assistents si hi ha alguna rectificació a fer a
l’acta anterior núm. 6/2016 del 29/06/2016.
El Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez indica que aquesta acta ha arribat avui mateix i entén que
és de rebut que es deixi pendent d’aprovació fins al proper ple del mes de setembre.
El Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez manifesta que es retira per a un proper ple el punt núm.10
Moció som 27 i més, presentada pel grup municipal VdC-CUP, que ha rebut esmenes del Grup
municipal d’ERC i els autors d’aquesta moció.
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.
Demana que es retiri de l’ordre del dia el punt núm.11 Moció instant als diferents grups polítics
al Parlament de Catalunya a recolzar la qüestió de confiança del MHP de la Generalitat de
Catalunya Sr. Carles Puigdemont i Casamajó i als propers pressupostos que presenti l’actual
Govern de la Generalitat, presentada pel grup municipal de CiU.

El Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez, s’accepta la proposta i per tant es retiren de l’ordre del dia
els següents punts:
10.-MOCIÓ SOM 27 I MÉS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VDC-CUP.
11.-MOCIÓ INSTANT ALS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA A RECOLZAR LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA DEL MHP DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA SR. CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJÓ I ALS PROPERS
PRESSUPOSTOS QUE PRESENTI L’ACTUAL GOVERN DE LA GENERALITAT.
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU.

2. APROVACIÓ FESTES LOCALS DE CAPELADES 2017
D’acord amb l’art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el
qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’empresa i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
El Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la Corporació prendre el següent acord:
Proposar a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de Generalitat de Catalunya, com a festes
locals de Capellades per a l’any 2017, els dies:
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-

6 de febrer, dilluns Santa Dorotea i
14 d’agost, dilluns (Festa Major de Capellades)

INTERVENCIONS

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. La
proposta de l’Equip de Govern la considerem correcta i votarem a favor.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC-AM). Sr. Àngel Soteras i Largo. En la mateixa línia, és una proposta lògica , és correcte
i la votarem favorablement, és una idea que ERC ha defensat al llarg del temps, que és que
el dia 6 de febrer és Sta. Dorotea i per tant ha de ser dia festiu, tant si cau en dia feiner com a
festiu per ser diumenge.
En aquest cas aquest dia va bé perquè Sta. Dorotea és dilluns i genera possibilitats de fer
pont, insistim és una reivindicació llargament defensada

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP). Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez, per part nostra ens sembla bé la
proposta, en anteriors anys ja vam recalcar que Sta. Dorotea s’ha de celebrar el mateix dia
de Santa Dorotea, i els hi sembla bé el dia 6 de febrer, de la mateixa manera el dia 14 d’agost
coincideix amb una circumstància, que és dilluns i ens permet allargar la Festa Major, per tant
cap problema i entenem la motivació d’escollir aquest dia.

Passada a votació l’aprovació de les Festes Locals per a l’any 2017 resta aprovada per la
unanimitat dels/les tretze regidors assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret
aquesta corporació

3. MOCIÓ PER ACONSEGUIR EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA PRESENTADA
PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC.
El Sr. Jaume Sole Carol dóna compte al Ple de la moció presentada pel grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya i procedeix a la lectura de la moció amb la inclusió d’una
esmena a l’acord primer.

MOCIÓ PER ACONSEGUIR EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA
ÒPTICA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt necessàries per a
àmbits tant diversos com l’educatiu, l’empresarial o l’oci.
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Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament que venen
determinats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i que sovint els entorns rurals
queden exclosos d’aquests desplegaments de fibra òptica.
Atesa la necessitat que té el nostre municipi que es faci un desplegament de fibra òptica i es doni
servei a institucions, empreses i als veïns i veïnes.
Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius està el “desplegament
de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest desplegament” i
l’assessorament als municipis en l’àmbit de les telecomunicacions.
Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la porta oberta que els
Ajuntaments puguem aprofitar-nos del desplegament fet per l’operador adjudicatari amb unes
condicions estipulades.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Capellades proposa
d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els seus plans de
desplegament al municipi i negociar amb elles accelerar-lo per tal de tenir servei de Fibra Òptica
en un any.
El Sr. Jaume Solé proposa modificar acord en quan el seu termini de compliment, consta un any,
que serà substituït pel més aviat possible
Segon. Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el Consell Comarcal, la
Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de Catalunya per fer més atractiu el desplegament
de Fibra Òptica al nostre municipi.
Tercer. Que el govern municipal valori la possibilitat d’altres formes de desplegament de Fibra
Òptica al municipi, contactant amb operadors locals i estudiant les diferents implicacions que pot
tenir el consistori en aquest desplegament.
Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar el desplegament de la xarxa de fibra òptica
en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest desplegament gracies als contractes de
servei que te aquesta amb diferents operadors de telecomunicacions.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal, la Diputació i el Consorci Localret.
Capellades, 20 de juliol de 2016
Àngel Soteras Largo

Salvador Vives Alari

Jaume Solé Carol

Capellades, 20 de juliol de 2016

INTERVENCIONS.GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde, hem fet aquesta petita
esmena en el termini del primer acord, que ha estat acceptada per ERC, perquè semblava
lògic no posar-nos terminis concrets en el sentit de que no som els únics actors que estem
intentant incidir en aquest aspecte i posar-nos uns límits seria auto limitar-nos o posar-nos uns
deures que potser no serem capaços, no pas per falta de voluntat, sinó perquè serà complex
aconseguir-ho.
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Aquesta moció és un acord d’intencions, és un acord pel qual es proposa que s’assumeixi una
sèrie de tasques, de deures per mirar que això sigui possible.
Estem d’acord amb la part expositiva que relata la moció, a la Comissió informativa vam estar
comentant altres realitats que s’estan donant en altres poblacions amb la extensió d’aquesta
xarxa, entenem que és la dinàmica que s’ha portat fins ara i que hem de mirar que com a
població tenim l’obligació de millorar-la, d’ estendre-la i per tant que aquesta xarxa de fibra
òptica ens doni la possibilitat com a població de poder connectar-nos de la millor manera
possible.
El contingut d’aquesta moció comporta una tasca costosa perquè sabem que molts d’aquests
passos no venen determinats únicament per nosaltres, com hem dit hi ha diversos sectors, i
nosaltres com a Vila de Capellades-CUP votarem a favor.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font, afegir el
que es va dir a la Comissió informativa, hi votarem favorablement.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP), Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. El nostre vot serà favorable, entén que
l’accés a la banda ampla i a la fibra òptica són necessàries pel desenvolupament econòmic i
social de la nostra Vila, i per tant hem de fer els esforços necessàries per evitar la fractura
digital i per evitar el perill d’exclusió de la societat de la informació.
Emplacem a l’Equip de Govern perquè aquesta moció més enllà d’unes intencions passi a
ser uns fets reals, i per aquesta raó instem a totes les instàncies relacionades amb aquesta
moció, i en aquest sentit ens oferim, com sempre hem fet, amb tot allò que us puguem ajudar.
El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer. Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els seus plans de
desplegament al municipi i negociar amb elles accelerar-lo per tal de tenir servei de Fibra
Òptica, al més aviat possible.
Segon. Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el Consell Comarcal,
la Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de Catalunya per fer més atractiu el
desplegament de Fibra Òptica al nostre municipi.
Tercer. Que el govern municipal valori la possibilitat d’altres formes de desplegament de Fibra
Òptica al municipi, contactant amb operadors locals i estudiant les diferents implicacions que
pot tenir el consistori en aquest desplegament.
Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar el desplegament de la xarxa de fibra
òptica en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest desplegament gracies als
contractes de servei que te aquesta amb diferents operadors de telecomunicacions.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal, la Diputació i el Consorci Localret.
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Passada a votació la “Moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica resta aprovada
per la unanimitat dels tretze regidors assistents al Ple, dels tretze que componen de dret
aquesta corporació.

4. DECRET D’ALCALDIA 270/2016
Es dóna compte al Ple, del Decret de l’Alcaldia 270/2016:
Decret 270/2016
Atesa la necessitat de constituir la borsa de treball per a la prestació de serveis amb
caràcter temporal a la Llar d’Infants Vailets de capellades
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal que
ha de conformar la borsa de treball per cobrir les vacants i /o les necessitats de personal
motivades per la situació de vacant temporal amb reserva de lloc de treball del seu
titular, per la necessitat de substituir de manera transitòria al titular del servei amb
ocasió de baixes mèdiques ,vacances, llicències o circumstàncies anàlegs de les
categories professionals de :
I.-Educador/a
II.-Mestre/a d’escola bressol
III.-Cuiner/a
De conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local,
R E S O L C:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones
per a la constitució d’una borsa de treball per cobrir les vacants d’educador/,mestre/a i
cuiner/a en els termes en que figuren en l’expedient.
SEGON. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en
el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en
el tauler d’edictes de l’Ajuntament. L’anunci de la convocatòria es publicarà en el Butlletí
Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la data d’aquest
anunci servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.
Capellades, 21 de juliol de 2016
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Aleix Auber i Álvarez
Alcalde-president

Milagros de Legorburu i Martorell
Secretària

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Aquest decret segueix la línia
de l’anterior Ple en el s’aprovaven les bases de la bossa de treball per diferents llocs de treball
de la plantilla municipal per poder gaudir de recursos laborals amb la màxima transparència i
urgència.
Les bases que s’aproven en aquest decret corresponen al personal de l’Escola Bressol
“Vailets”, educador/a, mestre/a i cuiner/a.
Emplacem a la resta de grups municipals, com vam fer a les anteriors bases que vulguin afegir
qualsevol suggeriment o esmena a aquestes bases, estem oberts a fer-ho.
A les bases aprovades a l’anterior Ple, a petició d’un grup municipal, s’ha modificat algun
aspecte i us emplacem a que això es torni a repetir.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Per la
nostra banda aquestes bases ens semblen correctes, únicament dir que en altres àrees de
l’ajuntament susceptibles de tenir borsa de treball hem de mirar de que hi siguin, nosaltres
pensem concretament en la Residència, seria interessant que també hi hagués borsa de
treball, perquè és un lloc on hi ha més rotació de personal, hem de considerar que la
residència té tant personal com l’Ajuntament, per aquest motiu demanem que això tiri endavant
aquest any, quant al seu procediment ho deixem al criteri de Secretaria o de qui s’escaigui.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC-AM), Sr. Àngel Soteras Largo. Nosaltres també hem recordat en diferents ocasions que
el procés més adequat, més correcte i també més pràctic a la llarga és disposar d’una borsa
prou transparent per desactivar qualsevol problema posterior i poder respondre amb facilitat
i amb velocitat.
Anem en la línia que ha comentat fa un moment el regidor de CiU, fem més bosses amb més
perfils i és veritat que encara que hi ha perfils susceptibles de fer borses de treball i aquesta
ha de ser la línia, sempre seguint aquest criteri a més rotació més necessitat de borsa, i més
necessitat constant d’actualitzar aquesta borsa.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Fa temps que nosaltres estem
reclamant la borsa de treball pels diferents llocs de treball de la plantilla municipal, per tant
celebrem aquestes iniciatives.
Tal com ha dit el Sr. alcalde de la borsa de treball de la que es va donar compte a l’anterior
Ple, el grup municipal del PSC va proposar introduir unes aportacions per millorar aquestes
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bases, ja que entenem que les bases les hem de fer entre tots, el millor possible, això ja s’ha
fet, hem tingut contactes amb el regidor, hem debatut el tema i continuarem treballant en
aquesta línia, i per tant celebrem aquestes iniciatives.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Prenem nota del prec de CiU,
l’haurem de valorar.

El Ple es dóna per assabentat.

5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES I L’ASSOCIACIÓ DEL COMERÇ I SERVEIS DE CAPELLADES PER A LA
DINAMITZAICÓ EN UN CENTRE COMERCIAL URBÀ. (SUBVENCIÓ DIBA 16/y/223287)

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Aquest és un conveni de
col·laboració econòmica amb l’Associació del comerç i serveis de Capellades, i tal com diu
l’informe tècnic que s’adjunta, s’atorguen a aquesta associació sis mil euros amb recursos que
s’han demanat a la Diputació de Barcelona, per la dinamització del centre urbà.
D’aquests sis mil euros que s’atorguen com a ajuntament, tres mil euros els aportarà la
Diputació de Barcelona.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC-AM),Sr. Àngel Soteras Largo. Per aclarir possibles confusions, aquests sis mil euros que
transferim i que mitjançant aquest conveni, tal com s’ha comentat fa un moment des de
Alcaldia, corresponen als tres mil euros que es rebran de la Diputació, més els tres mil que
són l’aportació municipal.
El conveni passa a ser el justificant de la despesa davant de la pròpia Diputació, per justificar
que els tres mil euros s’inverteixen juntament amb els tres mil euros de l’Ajuntament amb
aquesta acció.
El conveni en si és, que l’ajuntament aporta aquests sis mil, els tres mil de la Diputació i els
tres mil de l’Ajuntament i l’Associació de comerç i serveis de Capellades aporta tres mil més,
per tant l’actuació, encara que el conveni sigui a dues bandes, és a tres bandes amb un
finançament equilibrat tres mil, tres mil i tres mil.
Dèiem d’evitar possibles confusions, perquè és veritat que desprès també hi ha una altra
subvenció que rep l’Ajuntament de la Diputació de Barcelona, que l’últim any era de tres mil
euros i que l’Ajuntament posava tres mil euros, per tant i casualment la suma també són sis
mil com és l’aportació que fem ara en aquest conveni,
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Voldria aclarir això, que són dues accions completament diferents, aquesta és nova, per dir
d’alguna manera tres mil euros nous que ens arriben de la Diputació de Barcelona per fer
aquesta acció, que bàsicament consisteix en què es professionalitzi cada vegada més la gestió
de l’Associació com a tal, intentar descarregar de la feina de fer prospecció de nous associats,
verificació de fer noves accions als propis comerciants quan la seva feina es portar endavant
els seus negocis i amb aquests diners el que ha de fer l’Associació, que de fet ja ho ha fet, és
contractar a una persona que jurídicament porti aquestes feines de gerència.
Aquest pla d’acció que vam presentar ja va ser mostrat a tota l’Associació en aquesta mateixa
taula, i bàsicament les primeres accions són recavar nous fons per a l’Associació, que
aquesta, directament, amb aquest assessorament extern demani subvenció per les
convocatòries que ja estan obertes, tant de la Diputació de Barcelona, com de la Generalitat
de Catalunya amb un intent de donar-li estabilitat i continuïtat a aquesta acció que no sigui ara
que es cremin nou mil euros en fer una gestió que s’acabi al desembre i després, a l’ú de
gener es quedi tot orfe.
La idea és aquesta, donar-li continuïtat i estabilitat, i insisteix això no interfereix amb que la
subvenció que a l’últim any van ser tres mil de Diputació i tres mil d’Ajuntament, que aquest
any el que hem aconseguit és que la Diputació aporti cinc mil en comptes de tres mil, per tant
s’augmenta i l’Ajuntament redueix la part proporcional, precisament per poder posar l’acció
dels nou mil que estem aprovant avui.
Resumint molt, on abans teníem una de tres mil, més tres mil, ara tenim una de cinc mil
externs, més mil dos-cent cinquanta que aporta l’Ajuntament, per tant els diners que es
destinaran a fer accions per tot el comerç, no per Capellades comerç, per tot el comerç, doncs
es mantenen estables, es pugen una mica i el que si que puja molt és el finançament extern i
l’Ajuntament hi posa menys i paral·lelament hi ha aquesta acció de professionalització de la
gestió de Capellades comerç.
Amb aquesta idea esperem, doncs això, mantenir el ritme d’acció perquè hi ha els mateixos
diners destinats a fer aquesta actuació i augmentar el nivell de professionalització per garantir
més estabilitat i més continuïtat de qualsevol tipus d’acció, començant per la pròpia que diem
d’augmentar la base de l’Associació.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.
Nosaltres votarem favorablement, a la Comissió Informativa vam entendre perfectament
aquesta proposta, i el que desitgem és que aquesta professionalització comporti en un bon
treball i una bona feina, que passat un any s’haurà de valorar i avaluar.
Les administracions tradicionalment s’han dedicat a fer moltes coses, però desprès no s’han
avaluat, seria interessant avaluar aquest cas concret per saber si l’any que be hem de fer el
mateix o no, o ho hem de corregir d’alguna manera.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Votarem a favor, entenem que l’activitat
comercial és necessària per a la dinamització econòmica i social de la nostra vila i per tant
totes les iniciatives que vagin encarades per aconseguir millores en la nostra xarxa de comerç,
benvingudes siguin.
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Creiem que donada la seva situació i dimensions, Capellades pot esdevenir un centre de
referència comercial no sols per als nostres vilatans, sinó també per a les poblacions de la
zona, per tant totes les iniciatives en aquest sentit, benvingudes siguin.
Vista la subvenció de la Diputació de Barcelona per a la “Dinamització del centre comercial
urbà de Capellades” (16Y223287) atorgada a l’Ajuntament de Capellades,
Vist l’informe emès pel tècnic, Sr. Raül Bartrolí Isanta, en data 14/07/2016,
Vist l’informe emès per secretaria, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, en data 25/07/2016,
Vist l’informe emès per l’interventor, Sr. Luís Delgado Morcilo, en data 25/07/2016, conforme
existeix disponibilitat pressupostària,

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, dóna compte al Ple del conveni a signar amb l’entitat
capelladina “Associació del Comerç i Serveis de Capellades”, exercici 2016:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT CAPELLADES I
L’ASSOCIACIÓ DEL COMERÇ I SERVEIS DE CAPELLADES PER A LA
DINAMITZACIÓ EN UN CENTRE COMERCIAL URBA

Capellades,

de juliol de 2016.

REUNITS
D’una banda, el Sr. Aleix Auber Álvarez, que actua com a Alcalde-President de
l’Ajuntament de Capellades, assistit per la Sra. Milagros de Legorburu Martorell,
secretària de la Corporació, ambdós actuen per notorietat, com a assessora del
Consistori i del seu President i actua com a fedatària dels seus actes i acords..
De l’altra, la Sra. Francisca Bisbal Valls, amb DNI núm. 77283818-T que actua en nom
i representació de l’Associació del Comerç i Serveis de Capellades com a presidenta
de l’entitat.
Es reconeixen mútuament capacitat legal per a obligar-se.

ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Capellades i l’entitat l’Associació del Comerç i Serveis de Capellades
tenen la voluntat de col·laborar estretament en la potenciació i el desenvolupament del
comerç al municipi de Capellades,
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L’Ajuntament de Capellades en exercici de les seves competències art. 88è de la Llei
30/1992 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, estableix relacions de d’ajut, suport i cooperació amb
les entitats del municipi i amb aquesta finalitat presta el seu suport perquè puguin
organitzar activitats d’assistència i ajuts econòmics.
Aquesta subvenció s’atorga directament de conformitat amb l’article 10 de l’ordenança
general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Capellades.
Vist que l’Ajuntament de Capellades, en el marc de la convocatòria de subvencions de
Xarxa de Governs Locals (XGL) de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016, va
demanar l’ajut “Dinamització del centre comercial urbà de Capellades”, a través del
Recurs "Suport en la Gestió de la dinamització comercial en un centre comercial urbà"
" del Programa "Desenvolupament del Teixit Comercial Urbà".
Vist que des de la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona s'ha
concedit aquest ajut a l’Ajuntament de Capellades i la seva destinació és donar suport
a la contractació de la gestió de la dinamització comercial en un centre comercial urbà
per part de l’Associació de Comerç i Serveis de Capellades.

PACTEN:
PRIMER. L’Ajuntament de Capellades i l’Associació del Comerç i Serveis de Capellades
es comprometen a establir criteris d’actuació estable i conjunta per determinar
estratègies de futur i definir el règim de planificació, gestió i execució de les actuacions
encaminades a la modernització i dinamització del sector comercial local.
SEGON. L'Associació del Comerç i Serveis de Capellades s’obliga a la contractació
d’una persona física o jurídica per a la gestió professional de la dinamització del centre
comercial urbà i desenvolupar un programa d’activitats en relació a la modernització del
comerç municipal.
TERCER. L’Ajuntament de Capellades subvencionarà la quantitat de 6.000 € (sis mil
euros) a l’Associació del Comerç i Serveis de Capellades per cofinançar la contractació
de la persona física o jurídica per a la gestió professional de la dinamització del centre
comercial urbà. Es podrà concedir una bestreta per l’import total de la subvenció,
havent-se de justificar en aquest cas abans del 31 de desembre de 2016.
QUART. L’Associació del Comerç i Serveis de Capellades s'obliga a aportar al conveni
la quantitat de 3.000 € (tres mil euros) que destinaran també a la contractació de la
persona física o jurídica per a la gestió professional de la dinamització comercial del
centre comercial urbà.
CINQUÈ. L’Associació del Comerç i Serveis de Capellades haurà de justificar l’aplicació
de la subvenció a la finalitat per a la que fou concedida mitjançant la presentació de la
documentació establerta, dins el termini màxim de 30 dies de la finalització de la
vigència del conveni.
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Per percebre la subvenció concedida, l’Entitat haurà d’acomplir les prescripcions de
justificació documental i els requisits que hauran de reunir les factures de conformitat
amb allò que establert als articles 24 i 25 de l’Ordenança general de concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Capellades.
La justificació inclourà una declaració jurada de no tenir contret cap deute amb
l’Ajuntament de Capellades, ni amb la Hisenda pública, ni amb la Seguretat Social, així
com fotocòpies compulsades referents a la justificació de la subvenció concedida, i es
donarà compliment en tot allò que està regulat a la llei 83/2003, de 17 de novembre
General de subvencions i en el Reial Decret 887/2006 de la llei 83/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
SISÈ. El present conveni té una vigència de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016.
SETÈ. L’Associació del Comerç i Serveis de Capellades farà esment del suport de
l’Ajuntament de Capellades en tota la documentació generada pels elements
informatius i de difusió de les actuacions que es portin a terme a l’empara d’aquests
pactes, mitjançant la inclusió del logotip l’Ajuntament de Capellades i el de la Diputació
de Barcelona.
VUITÈ. Seran causes de resolució del present conveni, a més de les contingudes a
l’Ordenança general de concessió de subvencions, l’incompliment de qualsevol dels
pactes establerts.
NOVÈ. El pressent conveni té naturalesa administrativa. Les parts es comprometen a
resoldre de forma amistosa en un primer moment les possibles controvèrsies que
poguessin originar-se en la interpretació o aplicació del present Conveni. En el seu
defecte, les actuacions litigioses que es poguessin plantejar es resoldran per la via
contenciosa administrativa.

I que per a que així consti, en prova de conformitat de tot el damunt dit, es signa el
present conveni per ambdues parts i per duplicat en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.
Sr.Aleix Auber Álvarez
Alcalde President
Ajuntament de Capellades

Sra. Francisca Bisbal Valls
Associació del Comerç i Serveis de Capellades

Atesa l’Ordenança de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Capellades,

S’ACORDA:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i l’entitat
“Associació del Comerç i Serveis de Capellades”, exercici 2016.
Segon.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a la part interessada.
Passada a votació l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i
l’entitat capelladina “Associació del Comerç i Serveis de Capellades” per a l’exercici 2016,
resta aprovat per la unanimitat dels tretze regidors assistents al Ple, dels tretze que componen
de dret aquesta corporació.

6. APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Tenim sobre la taula la
proposta d’Ordenança municipal de tinença d’animals, aquest és un objectiu que tenia aquest
equip de govern des que vam començar, també veníem d’un posterior debat amb l’anterior
Ordenança de convivència que havia anat portant part de l’ordenança que tenim sobre la taula
i d’aquest debat.
L’Ordenança municipal de tinença d’animals regula, entre altres qüestions, les obligacions dels
propietàries d’animals domèstics per la seva bona convivència amb les persones del seu
voltant, amb si mateixes, amb els seus veïns i amb els seus conciutadans.
És una ordenança que es centra únicament a l’àmbit dels animals de companyia en el tracte
i responsabilitats que comporta el fet d’assumir una responsabilitat com aquesta, i també
penalitza aspectes com el maltractament als animals, així com qualsevol acte que comporti
una agressió o una deixadesa per falta de cura amb aquests animals.
Li agradaria ressaltar que aquesta és una ordenança amb unes característiques que tendeix
a ser un document sensible, perquè hi ha perspectives i visions molt diferents i que ràpidament
s’entra en un debat tant pels propietaris de gossos o d’altres animals com també pels veïns i
veïnes que no tenen animals de companyia i que pretenen que es reguli un aspecte i un
comportament vers això.
Precisament i atent a tot això es va donar un termini d’aportacions, també es va parlar amb
els grups de l’oposició, entenem que és molt positiu.
La nostra valoració és molt positiva pel fet d’haver-ho debatut, pel fet d’haver-ho parlat, pel fet
d’haver acceptat moltes de les aportacions que se’ns han fet arribar, pel fet de valorar les
aportacions dels professionals d’aquest sector perquè també ens donessin el seu vistiplau i
ens diguéssim si anàvem més enllà o poc enllà en relació a aquesta ordenança.
La redacció d’aquesta ordenança s’ha fet escoltant a tothom, en aquest sentit dir que les
persones que s’han aproximat i que han fet arribar diferents valoracions més enllà dels grups
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polítics que estem aquí representats, han estat al voltant d’una desena, dotzena de persones
amb vàries qüestions proposades respecte a alguns dels articles que hi havien, algunes s’han
anat incloent i altres s’han anat posposant per un debat per més endavant que potser cal
madurar.
Precisament i per aquesta raó la intenció era aprovar-ho al mes de juny, estem al mes de juliol,
donat que algunes de les peticions venien més a última hora o demanaven un espai de reunió
i de debat i que es va creure necessari donat precisament per això per mirar d’afinar i tenir en
compte les opinions que hi podien haver.
Per últim, entenem que aquesta ordenança no és una ordenança agressiva que persegueixi
indiscriminadament als propietaris d’animals de companyia, sinó tot el contrari és assentar les
bases de respecte entre veïns i veïnes, entre els que tenen i els que no tenen animals, sobre
tot per la bona convivència.
Aquells que no estan disposats a respectar aquestes normes i que entenem que és una
minoria respecte a una gran majoria, que evidentment té un comportament de respecte, doncs
aquesta minoria que no està disposada a seguir aquestes normes, l’ordenança ens dota de
capacitat per aplicar qualsevol dels articles que tenim aquí plasmats perquè la seva conducta
pugui ser sancionada, per reiteració de deixar excrements a la via pública, o deixar a l’animal
deslligat als parcs infantils, o alguns dels aspectes que el que entenem és que sobre passen
la llibertat d’una persona que no té animal i també la seguretat d’aquesta.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Volem
puntualitzar que aquesta és una bona ordenança i felicitem, en primer lloc, a tots els que han
participat, a l’Equip de Govern a la resta de partits per la feina que s’ha fet.
També volem felicitar a la gent del centre veterinari que entenem que han aportat la seva
professionalitat en ajudar a elaborar aquesta ordenança, parlo del centre veterinari en general,
però sabem que algú com el Sr. Xavier Sànchez ha participat intensament en l’elaboració
d’aquesta ordenança, i des del nostre grup volem agrair-li la tasca feta.
El grup de CiU votarem a favor i estarem molt amatents en el temps que vingui, en el seu
compliment, perquè no hi ha prou aprovant una ordenança sinó que entem que les normes
estan per fer-se complir i per complir-les.
Entenem que és un tema sensible i que hi ha molta ciutadania als que els hi molesta les
actituds incíviques d’una minoria de veïns.
Desitgem llarga vida a l’ordenança, que ens hi sigui útil, que es respecti i que es faci respectar.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez. En acabar la ronda d’intervencions
dels grups municipals, la idea era que l’àrea que l’ha treballat, si volia podria ressaltar algun
d’aquests aspectes com és el de la col·laboració, que ho faci.
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GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. ERC votarà a favor, és una ordenança que més enllà del
contingut estricte i específic la defensaren millor i faran qualsevol tipus d’aclariments tant el
regidor Sergi Pérez i el Salvador Vives.
Aquesta ordenança respon a certs criteris que ERC ha mantingut amb estabilitat al llarg del
procés perquè entenem que això va més enllà de la que trobem avui, si no que va començar
a l’anterior legislatura, aquesta ordenança respon a coses que vam defensar en tot moment,
que és que havíem de crear solucions concretes per problemes concrets, que havíem de fer
ordenances més circumscrites i no més generals, i això entenem que ha estat part
indispensable per arribar a l’acord, concentrar-nos en un sol tema ha estat més fàcil per arribar
a un acord entre tots els grups presents, avançant-me que suposo que el Grup Socialista
també ens el donarà.
Altra cosa que vam reivindicar que històricament i que també entenem que aquesta ordenança
que aprovem avui inclou, el fet que calia un règim sancionador clar, no en el sentit contundent
i dur com s’ha dit fa un moment, però si evident, no és el primer recurs, però si és un recurs
que hi havia de ser en aquesta ordenança, hi és, i per tant creiem que te més recorregut, tot i
que com s’ha comentat fa un moment, ara és el moment de quan arriba l’oportunitat, o el repte
de fer-la complir.
Las dificultats comencen ara, tenim l’eina aprovada a partir que acabi aquest Ple, tindrà la
seva tramitació, però desprès vindrà la feina de fer-la complir, tal com s’ha dit fa un moment
i aquí si que tots hem d’estar-hi amatents perquè el que cal, més que la contundència
espectacular, és continuïtat i estabilitat en la pressió perquè s’acabi complint.
Reiterar que votem a favor i estem perfectament d’acord amb el contingut, i estem d’acord en
el procediment i també estem conxorxats tots plegats per intentar fer-la complir en el màxim
grau possible.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. El nostre vot també serà favorable,
entenem que aquesta ordenança era necessària, entenem que cal deixar clar que aquesta
ordenança el que persegueix no és diferenciar propietaris d’animals responsables, o no,
d’actes incívics amb els seus animals.
Amb aquesta ordenança creiem o lamentem que s’hagi d’haver creat perquè ve derivada d’un
problema de convivència d‘un cert col·lectiu dels propietaris d’animals amb la resta de veïns i
veïnes de la nostra vila.
Ara bé com us he comentat aquesta ordenança no té cap mena de sentit si després no som
capaços de posar-la en marxa i de fer un seguiment de vigilància de què es compleix aquesta
ordenança i de què es sancioni a aquelles persones que la incompleixin.
En aquest sentit voldríem preguntar a l’Equip de Govern si tenen alguna previsió de recursos
necessaris per fer aquesta tasca que fins ara no es feia.
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. No podem estar més d’acord
amb que no serveix per rés una ordenança sinó tenim l’ànim o l’esperit d’aplicar part dels seus
acords i és precisament això, perseguir als que ho fan malament i paral·lelament valorar als
que ho fan bé.
Respecte a les tasques que comentes el que s’ha fet amb aquesta ordenança és parlar molt
amb la policia local, és a dir traslladar part dels seus continguts, perquè coneguin de primera
mà quines són les feines i fins on, evidentment, poden d’arribar.
Paral·lelament amb això, aquesta ordenança no tindria sentit si no es fa una campanya
pedagògica, en el fet de que és evident que ens hem de dotar d’eines per aplicar una mesura,
però també és evident que nosaltres hem d’informar a la població que aquests aspectes s’han
aprovat i que tenen unes obligacions.
La senyalització d’espais, la prohibició de deixar els excrements al terra, etcètera, són
qüestions que s’estan tirant endavant paral·lelament amb l’aprovació d’aquesta ordenança
per dotar d’informació en els diferents parcs i espais amb cartells
De moment les eines que tenim són per una banda la pedagogia pura i dura com ja portem
defensant fa temps i l’altre la policia local que segons les seves funcions és aplicar aquesta
i altres ordenances que regulen altres aspectes.
Si es poden obrir altres vies o idees, tasques per mirar de fer front amb això i altres qüestions,
sempre estem oberts i sempre podem parlar.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Evidentment com sempre he fet i com
ja sabeu que qualsevol iniciativa positiva que creiem pels nostres veïns us ho trametérem, si
que es veritat que s’ha consultat amb policia, veterinari juntament amb tota la resta de veïns
que han participat i que per tant els hem d’agrair aquest esforç, valorem molt positivament que
aquesta normativa, que és una normativa viva i que per tant totes aquelles aportacions que
ens puguin arribar, més enllà dels que estem aquí reunits, que som una petita representació
dels veïns i veïnes, que siguin benvinguts/des.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS

TÍTOL PRELIMINAR

ARTICLE 1
1. Aquesta Ordenança regula la tinença d’animals domèstics i de companyia en el terme
municipal de Capellades, i es redacta acord amb el Decret Legislatiu 2/2008 ,de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals.
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2. L’Autoritat sanitària municipal és l’Ajuntament de Capellades en matèria d’inspecció i
vigilància dels animals de companyia.
3. Són animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure amb
les persones, en especial, totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les
subespècies i varietats de gossos (Canis familiarus), ocells, altres mamífers i peixos que
siguin domèstics.
4. Amb caràcter general, s’autoritza la tinença d’animals domèstics i de companyia als
domicilis particulars sempre que les circumstàncies de l’allotjament, en l’aspecte higiènic,
ho permetin i que no es produeixi cap situació de perill o de molèsties per als veïns, per a
altres persones en general o per al mateix animal.
5. Resten exclosos de la regulació d’aquesta ordenança els animals destinats al treball, a la
producció de carn o altres productes i els animals d’experimentació.

ARTICLE 2
1. La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està sotmesa a l’autorització
d’aquest Ajuntament segons el Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals , aprovat pel Decret
legislatiu 2/2008, del 15 d’abril corresponguin. En tot cas aquesta està condicionada a què es
compleixin les condicions següents:
a) Animals de fauna autòctona.
Queda prohibida la tinença d’animals d’espècies protegides incloses al Text Refós de la Llei
de Protecció d’Animals , aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril.
b) Animals de fauna no autòctona.
La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeixen pel què estableixen els tractes i
convenis internacionals signats per l’Estat espanyol, per la normativa comunitària i pel que
preceptua la Llei de protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya i les disposicions
que la desenvolupen.
Factura estesa d’acord amb la normativa vigent.
c) La tinença d’animals de manifesta agressivitat o que poden provocar enverinaments per la
seva mossegada o picada i d’altres animals domèstics no qualificats com de companyia en
domicilis particulars estarà sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament.
d) L’autorització determinarà les obligacions del propietari/a de l’animal, tenint en compte en
cada cas les condicions higienicosanitàries adequades per al seu manteniment, com també
l’absència de molèsties i perillositat de l’animal.

ARTICLE 3
1.La criança domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs, en domicilis
particulars, quedarà condicionada al fet que les circumstàncies de llur allotjament, l’adequació
de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, tant en l’aspecte higienicosanitari com
per la no existència de molèsties, ni perills per als veïns o per altres persones.
2. La tinença d’animals a què fa referència aquest article, serà considerada una activitat
econòmica quan hi hagi comercialització . En aquest cas, serà necessari obtenir llicència
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municipal d’activitats segons procediment administratiu que s’escaigui per les característiques
de l’activitat acord amb el marc normatiu vigent i autorització d’explotació ramadera.

TÍTOL I – NORMES GENERALS
CAPÍTOL I - NORMES SANITÀRIES
ARTICLE 4
Les persones propietàries i les posseïdores d’animals han de mantenir-los en bones condicions
higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques de cada
espècie, oferint-li l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.

ARTICLE 5
El veterinari/ària informarà a l’Ajuntament només de les zoonosis ( malalties infeccioses) que
són de declaració obligatòria i/o de les mesures higienicosanitàries que cregui necessari
comunicar per a la protecció civil corresponent.

ARTICLE 6
D’acord amb la normativa vigent, les persones posseïdores de gossos, gats i/o altres animals
domèstics estaran obligats a vacunar-los, a partir de l’edat recomanada, contra aquelles
malalties que es determinin com a objectius de prevenció segons el Text Refós de la Llei de
Protecció d’Animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril.
Cada propietari/ària i/o posseïdor/a haurà de disposar de la cartilla sanitària corresponent, on
s’especificaran les característiques de l’animal, el seu estat sanitari i estar correctament
identificat amb el microxip homologat corresponent segons el Text Refós de la Llei de Protecció
d’Animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril.

ARTICLE 7
Si cal sacrificar l’animal, s’haurà de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari / ària,
utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment.

ARTICLE 8
Les persones propietàries d’animals de companyia que hagin agredit
persona estan obligades a:

i/o lesionat alguna

1. Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
2. Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a la Regidoria de Sanitat
d’aquest Ajuntament, i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
3. Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària i seguir les disposicions que determini
el veterinari, essent les despeses que es generin a càrrec de la persona propietària.
4. Presentar, a la Regidoria de Sanitat o on aquesta determini, la documentació sanitària del
gos i el certificat veterinari de l’observació veterinària, en un termini màxim de 48 hores des
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de que s’hagi produït la lesió, i facilitar el comprovant de finalització de l’observació en el
termini màxim de 48 hores a comptar des de la seva emissió.
5. Comunicar a la Regidoria de Sanitat qualsevol incidència que es produeixi (mort de l’animal,
robatori, pèrdua, desaparició, trasllat, etc.) durant el període d’observació veterinària.
6. Quan les circumstàncies ho aconsellin, i l’autoritat sanitària municipal ho consideri necessari,
es podrà obligar a recloure l’animal agressor per sotmetre’l al període d’observació
veterinària. Si l’animal té propietari/ària conegut, les despeses de manteniment aniran a
càrrec seu.
Si la persona propietària de l’animal agressor no tingués la documentació adequada, es
podrà iniciar el corresponent expedient sancionador.

CAPÍTOL II – ESTABLIMENTS ZOOLÒGICS
ARTICLE 9
Queda totalment prohibida la venda d'Animals domèstics de companyia fora dels establiments
autoritzats sense la corresponent llicència econòmica. Aquesta prohibició és extensiva al
mercat setmanal dels dimarts :
1. Els establiments de venda d'animals intermediaris dedicats a la compra venda i criadors han
de tenir la corresponent llicència municipal i fiscal, han d'estar inscrits en el Registre de Nuclis
Zoològics, disposar dels requisits que demana la reglamentació pròpia, tenir en perfectes
condicions higiènico-sanitàries, tant l'establiment com els animals destinats a la venda, i
prendre mesures per a la possible eliminació de cadàvers i deixalles.
2. Els animals s'han de vendre desparasitats, i controlats sanitàriament . Els establiments són
responsables de les malalties d'incubació no detectades en el moment de la venda.
3. Els comerços hauran de lliurar al comprador un document que indiqui la data de venda com
a tipus, classe, raça, procedència i criador de l'animal.
4. Els nuclis zoològics i les instal·lacions per al manteniment temporal d'animals, ja siguin amb
ànim lucratiu o no, hauran d'estar inscrites en el Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya
i complir els requisits que disposa la Generalitat de Catalunya.
5. L'Ajuntament podrà inspeccionar els establiments de venda, guarda i cria d'animals
domèstics.

CAPÍTOL III – CENS MUNICIPAL
ARTICLE 10
L’Ajuntament de Capellades portarà un cens municipal d’animals de companyia, en el qual
s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi.
Al cens, han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora
o propietària i les altres dades que s’estableixin per reglament.
La persona propietària o posseïdora d’un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des
de la data de naixement de l’animal o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el
canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens per
comunicar-ho al cens municipal de l’Ajuntament de Capellades.
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Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haverne dut a terme la identificació mitjançant microxip homologat o altre sistema per la via
reglamentària admès en el Text Refós de la Llei de protecció d’ Animals, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2008, del 15 d’abril.

ARTICLE 11
D’acord el Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals , aprovat pel Decret legislatiu 2/2008,
del 15 d’abril , és obligatòria la identificació censal per un dels següents sistemes: microxip
homologat o altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

ARTICLE 12
En el moment del registre al corresponent Cens Municipal, li serà entregat a la persona
propietària el resguard de la inscripció censal amb les dades de l’animal, i del posseïdor o
propietari i una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de
constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.
El registre censal inclourà un apartat específic per a la identificació dels gossos potencialment
perillosos. Com a condició indispensable per a la tinença i inclusió en el cens, les persones
propietàries dels gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin
provocar a les persones o als altres animals (Llei 10/1999, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos), amb una cobertura no inferior a 150.253 €, de conformitat amb el
previst al Decret 170/2002, d’11 de juny, un certificat de penals , i la condició de persona de
major d’edat i certificat mèdic.
Pels gossos potencialment perillosos la inscripció censal tindrà una validesa anual , renovable
al presentar el resguard de conformitat de pagament de l’assegurança de Responsabilitat civil
per la quantia establerta.

ARTICLE 13
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a
comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat en un termini de 48
hores, de manera que en quedi constància.
2. La mort de l’animal haurà d’ésser comunicada a l’esmentat Cens Municipal en un termini
màxim de 15 dies des de la data de la mort o la desaparició, portant la documentació de
l’animal.
3. Les persones que transfereixin la propietat d’un animal, canviïn d’adreça o de població, estan
obligats a comunicar-ho al Cens Municipal en un termini no superior als 15 dies, indicant les
dades del nou propietari i/o la nova adreça.

CAPÍTOL IV – NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIA

ARTICLE 14

21

AJUNTAMENT DE CAPELLADES
AP20160803

Les persones propietàries i posseïdores d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenirlos en condicions higienicosanitàries i, en aquest sentit, hauran de tenir-los correctament
vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats.
La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer de forma quotidiana, i s’han de mantenir els
allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment (Decret 6/1999, de 26 de gener
pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia).

ARTICLE 15
L’Ajuntament autoritzarà la tinença d’animals en domicilis particulars sempre que es compleixin
les condicions següents:
1. La custòdia de l’animal no ha de representar cap perill sanitari, ni cap molèstia per als veïns
o per altres animals.
2. Es tindrà en compte si les comunitats de veïns o de propietaris han previst la possibilitat de
tenir animals en els habitatges, i si no hi ha cap impediment sobre això en les referides
comunitats, a excepció de gossos pigall ( gos ensinistrat per guiar persones cegues o amb
una deficiència visual greu).
3. Els animals de companyia mai no poden tenir com allotjament habitual els celoberts o balcons
(Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels
animals de companyia).
4. Els gossos de guarda i de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats
o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions de forma permanent.
5. El mètode de subjecció habitual són les cadenes corredores o lliscants . Les cadenes fixes
només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estigui
justificada. En cap cas la longitud de la cadena pot ser inferior als 3 metres.

ARTICLE 16
De conformitat amb la legislació aplicable, queda expressament prohibit:
1. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els
produeixi sofriments o danys injustificats.
2. Abandonar-los.
3. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari.
4. No facilitar-los l’alimentació necessària .
5. Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions
de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.
6. Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració.
7. Vendre’ls als menors de 16 anys i a persones amb discapacitats sense l’autorització dels qui
en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
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8. Exercir la venda ambulant de qualsevol animal. Només l’autoritat municipal autoritzarà la
venda d’animals domèstics petits, de producció i consum, excloent-hi gossos i gats, en
mercats i fires legalitzades.
9. L´ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats, si aquestes poden ocasionar-los
sofriment, burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones
que les contemplen.
10.

Donar de menjar als animals a la via pública, excepte dels llocs habilitats per a tal efecte.

No s'entendrà maltractar un animal quan s'actuï per autodefensa o defensa de qualsevol
persona que sigui atacada per l'animal.

ARTICLE 17
1. Les persones propietàries de gossos de vigilància ( animals que proporcionen ajut laboral)
han de tenir-los de manera que els vianants no prenguin cap mal, ni que l’animal pugui
abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la via pública.
2. S’hauran de col·locar en un lloc visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un gos
vigilant el recinte.
3. Hauran de complir els mateixos requisits que pels considerats potencialment perillosos,
d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol.

ARTICLE 18
La persona que posseeixi un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del
propietari/ària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les
persones, a les coses, a les vies, als espais públics i al medi natural en general, d’acord amb
el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.

TÍTOL II – PRESÈNCIA D'ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ALS ESTABLIMENTS PÚBLICS
ARTICLE 19
La presència de gossos a la via pública hauran de complir els següents aspectes.
1. Han d'anar lligats i amb collar, arnès o mètode subjecció reglamentari
identificació mitjançant microxip homologat.

amb la seva

2. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos de perillositat dels quals sigui
raonablement previsible, d'acord amb la seva naturalesa .
3. L’ús de morrió podrà ésser ordenat per l'autoritat municipal quan les circumstàncies així ho
aconsellin i mentre durin aquestes.
4. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’us públic en general, els gossos considerats potencialment perillosos
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han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per
menors de setze anys (Llei 10 /1999, de 30 de juliol).
5. Queda prohibida la presència d'animals domèstics en els sorrals dels parcs infantils i zones
de joc, en les àrees perimetrals en aquests espais de parcs infantils i zones de joc aniran
lligats.

ARTICLE 20
1. El trasllat de gossos i gats per mitjà del transport públic es realitzarà d’acord amb les
disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en
cadascun dels casos.
2. Els gossos pigall ( gos ensinistrat per guiar persones cegues o amb una deficiència visual
greu) i els gossos assistencials podran circular lliurement en els transports públics, sempre
que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higienicosanitàries i de
seguretat que preveu les Ordenances.
3. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més d’una hora i
en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent. A l’estiu s’han d’estacionar
en zones d’ombra i han d’estar ventilats.

ARTICLE 21
1. L’entrada de gossos i gats en tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge,
transport o manipulació d’aliments queda expressament prohibida.
2. Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines
públiques durant la temporada de banys.
3. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, tal com hotels, pensions restaurants,
bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri podran prohibir l’entrada i la permanència de
gossos en llurs establiments. Encara que s’autoritzi, s’exigirà que vagin subjectes per corretja
o cadena. En cas de prohibició hauran de senyalitzar-ho amb rètol en lloc visible.
4. Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos pigall (gos ensinistrat
per guiar persones cegues o amb una deficiència visual greu) i als gossos assistencials.

ARTICLE 22
1. Les persones que posseeixin gossos i gats han d’adoptar mesures per no embrutar amb les
deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs, parcs infantils, zones enjardinades
i, en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants; igualment són responsables de
recollir els excrements convenientment, mitjançant bosses de plàstic, de paper o recollidor
especialment indicat a l’efecte, i dipositar-los als contenidors d'escombraries, i a les
papereres si aquestes estan degudament tancades.
2. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i gats, a les vies públiques i, en
general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Les persones propietàries dels animals
són responsables de l’eliminació correcta d’aquestes deposicions. En cas que es produeixi la
infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal han de requerir a la persona
propietària o a la persona que condueixi l’animal perquè procedeixi a retirar les deposicions.
En cas de no ser atesos en el seu requeriment, seran sancionats .
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3. Es prohibeix des de les 22 hores fins les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons
o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el
descans dels veïns.

CAPÍTOL V – RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS DE CARRER

ARTICLE 23
1. Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l’origen o de la
persona propietària ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, l’Ajuntament o
l’entitat supramunicipal corresponent s’han de fer càrrec de l’animal i l’han de retenir fins que
és recuperat, cedit o sacrificat.
2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies.
3.Tot animal ha de portar el microxip homologat per poder comprovar la seva identificació, els
serveis municipals corresponents avisaran a la persona propietària, que disposarà d’un
termini de deu dies per recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que hagi originat el
manteniment. Un cop transcorregut aquest temps, se li donarà un nou avís i reobrir un nou
termini de deu dies, un cop transcorregut el qual l'animal pot ser cedit, acollit o adoptat, d'acord
amb la legislació sobre protecció dels animals, sens prejudici de la sanció corresponent a
l'antic propietari.
4. L’Ajuntament pot comissar els animals de companyia si hi ha indicis que hom els maltracta o
tortura, si presenten símptomes d’ agressió física o desnutrició i si es troben en instal·lacions
indegudes.
5. L’Ajuntament pot ordenar l’ aïllament o comissar els animals de companyia en el cas d’ haverlos diagnosticat malalties transmissibles a les persones, bé per sotmetre’ls a un tractament
curatiu adequat, bé per sacrificar-los si és necessari.

ARTICLE 24
Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals, l’Ajuntament
queda a disposició del que s’especifiqui en el Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals ,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril i/o de les disposicions internes de l’entitat
subcontractada i autoritzada a realitzar aquests treballs.
Tant el sacrifici com l’esterilització es faran sota control de la inspecció veterinària municipal
utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència
immediata.

CAPÍTOL VI – INFRACCIONS I SANCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS
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ARTICLE 25 - INFRACCIONS
1. D’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, la infracció dels preceptes d’aquesta Ordenança serà sancionada per aquest
Ajuntament o proposada per aquest a altres instàncies de l’Administració quan per la
naturalesa o la gravetat de la infracció la sanció a imposar sigui superior, segons la legislació
específica que fos aplicable.
2. El règim d’infraccions i sancions d’aquesta Ordenança s’adapta al que disposen els articles
de la Llei de protecció dels animals( Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals , aprovat
pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril), a la Llei 3/ 1994, de 20 d’abril, de modificació de
l’anterior, a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, i al Decret 6/1999 , de 26 de gener, pel qual s’estableixen les
condicions de manteniment dels animals de companyia.
3. La infracció reiterada de més de tres vegades en un any d’una falta lleu es considerarà com
a falta greu. La infracció reiterada de més de dues vegades en un any d’una falta greu, es
considerarà com a molt greu.
4. En situacions d’infracció reiterativa (més de quatre vegades en les faltes lleus, dues vegades
en les faltes greus i en les molt greus), en un termini no inferior a un any, l’animal podrà ésser
comissat per aquest Ajuntament, que podrà disposar-ne el trasllat a un establiment adequat,
amb càrrec als infractors així com adoptar qualsevol mesura addicional que sigui necessària.
5. La prescripció o caducitat de la sanció serà de sis mesos cas d’ infracció lleu i greu i d’ un
any si és molt greu.
6. En el cas de les infraccions lleus, la primera infracció consistirà en una sanció verbal i
s’anotarà les dades de la persona propietària. En cas de reincidència, la següent sanció ja
s’imposarà la quantia econòmica corresponent. Aquesta norma no serà d’aplicació per a les
infraccions greus i molt greus.

ARTICLE 26 – INFRACCIONS LLEUS
1. No disposar de la cartilla sanitària : 60 € ( Art. 6 de l’Ordenança).
2. Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s’han de registrar
obligatòriament no inscrits en el Registre general d’animals de companyia : 90 € ( Art.
10 de l’ Ordenança).
3. No identificar-los amb algun dels sistemes establerts per aquest reglament : 90 € ( Art.
11 de l’ Ordenança).
4. No comunicar al cens d'animals domèstics la mort, desaparició, canvi d'adreça o de
persona propietària en el termini : 60 € ( Art. 13 de l’ Ordenança).
5. Mantenir els animals en condicions higièniques i sanitàries no adequades : 90 € ( Art.
16.3 de l’ Ordenança).
6. Vendre animals a menors de 16 anys i a persones amb discapacitats : 90 € ( Art. 16.7.
de l’ Ordenança).
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7. La no presència en lloc ben visible d'un rètol advertint l'existència d'un gos de vigilància
: 60 € ( Art. 17.2 de l’ Ordenança).
8. Que es trobin passejant a la via pública gossos deslligats, encara que hi hagi la
presència del seu propietari/ària : 60 € ( Art. 19.1 de l’ Ordenança).
9. No complir les condicions de manteniment dels animals en vehicles segons el que
disposa l'article d’aquesta ordenança : 90 € ( Art. 20.1. de l’ Ordenança).

ARTICLE 27 – INFRACCIONS GREUS
1. La tinença d'animals domèstics no qualificats de companyia o animals salvatges sense
autorització : 225 € ( Art. 2. de l’ Ordenança).
2. Animal de companyia no vacunat : 350 € ( Art. 6. de l’ Ordenança ).
3. No facilitar les dades de l'animal agressor: 200 € ( Art. 8.1. de l’ Ordenança).
4. No comunicar els fets a l'ajuntament :200 € ( Art. 8.2. de l’ Ordenança ).

5. No sotmetre l'animal agressor a observació veterinària
Ordenança).

:200 €

( Art. 8.3. de l’

6. No presentar la documentació sanitària i el certificat veterinari :150 € (Art. 8.4. de l’
Ordenança).
7. No comunicar les incidències que es produeixin durant el període d’observació : 150 €
( Art. 8.5. de l’ Ordenança).
8. No disposar d’instal·lacions adequades o excedir el nombre d’animals : 225 € ( Art. 14.
de l’ Ordenança).
9. Provocar molèsties a terceres persones o tenir com allotjament habitual els celoberts o
balcons :200 € ( Art. 15.3. de l’ Ordenança).
10. Donar-los com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions :
400 € ( Art. 16.5. de l’ Ordenança).
11. Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de l’administració : 400 € ( Art. 16.6.
de l’ Ordenança).
12. Exercir la venda ambulant d’animals de companyia i venda d’animals domèstics sense
autorització municipal : 400 € ( Art. 16.8 de l’ Ordenança).
13. No tenir els gossos de vigilància amb les condicions degudes de seguretat : 400 € (
Art. 17.1. de l’ Ordenança).
14. Portar gossos perillosos sense morrió : 200 € ( Art. 19.2. i 19. 3 de l’ Ordenança).
15. L’entrada d’animals als llocs no autoritzats : 225 € ( Art. 21. de l’ Ordenança).
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16. Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans
amb deposicions fecals de gossos i de gats o embrutar les façanes amb els seus orins
: 250 € ( Art. 22.1. i 22. 2 de l’ Ordenança).

ARTICLE 28– INFRACCIONS MOLT GREUS
1. Sacrificar un animal sense control veterinari o enverinar-lo : 1.200 € (Art. 7. de l’
Ordenança).
2. Maltractar els animals ( inclou mutilacions no controlades per veterinaris, no alimentarlos) : 1.200 € (Art. 16.1 . de l’ Ordenança).
3. Abandonar-los : 1.200 € (Art. 16.2 . de l’ Ordenança).
4. Utilitzar els animals en espectacles, lluites i altres activitats si poden ocasionar sofriment,
oferir un motiu. de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de
les persones que els contemplen: 1.200 € (Art. 16.9 . de l’ Ordenança).
5. No contractar pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en el cas de gossos
potencialment perillosos : 500 € (Art. 30.4 . de l’ Ordenança).

TITOL III - GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
CAPITOL I - DEFINICIÓ I LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA OBLIGATÒRIA.
ARTICLE 29.
S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de les
circumstàncies següents:
1. Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
2. Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
3. Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Bullmastiff,
Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier,
Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier,Tosa
Japonés, Tosa Inu i Akita Inu.
4. Gossos que disposin d’una denúncia per queixalada.

Els ajuntaments poden determinar quins gossos no pertanyents a les races anteriors són
potencialment perillosos, si compleixen totes o la majoria de les característiques següents (se
n'exceptuen els gossos guia o d'assistència ensinistrats en centres oficialment reconeguts):
•

forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i
resistència
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•
•
•
•
•
•
•

marcat caràcter i gran valor
pèl curt
perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes
superior a 20 kg
cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes musculoses i bombades.
Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda
coll ample, musculós i curt
pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt
extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt
musculoses amb potes relativament llargues formant un angle moderat

ARTICLE 30.
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals
potencialment perillosos es requeriran els següents requisits:
1. Ser major d’edat.
2. Les persones titulars hauran d’inscriure els gossos en el registre censal del municipi.
3. Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.
4. S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no
inferior a 150.253 euros , actualitzada i vigent al llarg de la vida de l’animal.
5. No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del Decret
170/2002, d’11 de març.
6. Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del Decret
170/2002, d’11 de març.
7. Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de
març.

ARTICLE 31.
La llicència tindrà un període de validesa d’un any. No obstant, la llicència perdrà la seva
vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.

CAPITOL II - MESURES DE SEGURETAT
ARTICLE 32.
1. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la
persona que els condueixi controli porti amb ell la llicència administrativa a que es refereix
l’article 3 del Reial Decret 278/2002, de 22 de març, així com el certificat acreditatiu de la
inspecció de l’anual en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.
2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar
obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts
del corresponents morrió, i en cap cas es permet portar més d’un d’aquests gossos per persona.
No poden ser conduïts per menors de 16 anys.
3. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:
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a) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que hi ha un gos
d’aquest tipus.
d) La sostracció o pèrdua de l’animal ha de ser comunicada pel seu titular al responsable
del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos immediatament.

CAPÍTOL III - DE LES INFRACCIONS I SANCIONS PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ
D’ANIMALS PERILLOSOS.
ARTICLE 33 – INFRACCIONS.
1. Als efectes d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions lleus:
a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.
b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
3. Són infraccions greus:
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin
gossos potencialment perillosos.
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o
governativament de tenir-ne.
4. Són infraccions molt greus:
a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen
legalment.

ARTICLE 34 - PRESCRIPCIÓ.
Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt greus, dos anys
per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptats des de la data de la comissió de la infracció.
Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, dos anys per
a les greus i un any per a les lleus, comptats des de la data en què la resolució sancionadora
esdevé ferma.
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ARTICLE 35 - SANCIONS I COMPETÈNCIES.
Per als gossos potencialment perillosos que els d’aplicació la Llei 10/1999, de 30 de juliol i el
Decret 170/2002, d’11 de juny, els serà d’aplicació les sancions i competències descrites en els
articles 10, 11 i 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, entrant en vigor un cop hagi transcorregut el termini establert en l’article 65.2 de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

Capellades, 26 de juliol de 2016

Passada a votació l’ordenança de Tinença d’Animals Domèstics de Capellades, resta
aprovada per la unanimitat dels/les tretze regidors/res assistents al Ple, dels tretze que
componen de dret aquesta corporació.

7. APROVACIÓ NOMENAMENT MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL DE CAPELLADES

Els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de conformitat
amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Regim Local i els art. 63 i 64 de la Llei
8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Regim Local de Catalunya, entre altres disposicions
concordants, en ordre a la realització d’activitats per a la protecció de les persones i bens en
actes i iniciatives ciutadanes habituals, i també en situacions d’emergències.
L’Exercici d’aquestes competències pot portar-se a terme fonamentalment mitjançant les
actuacions dels serveis municipals i altres serveis públics existents. Amb tot però es preveu la
possibilitat de disposar d’un servei civil de col·laboració dels ciutadans en aquestes tasques.
A fi de regular aquesta col·laboració es va formar l’Associació de Voluntaris de Protecció civil
de Capellades.
La participació dels Voluntaris integrats en l’Associació en les tasques de Protecció civil del
municipi dependran del Alcalde o Regidor delegat en l’àmbit de la Protecció civil.
L’Ajuntament nomenarà als Voluntaris de Protecció civil sempre i quan compleixin els requisits
que fixa la normativa vigent respecta als articles 14 i 15è. del Decret 27/2001 i disposicions
concordants.
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La vinculació dels Voluntaris amb l’Ajuntament no te caràcter de relació laboral o
administrativa, sinó tan sols de col·laboració voluntària per la prestació de serveis de manera
gratuïta i altruista.
Sense perjudici del regim econòmic general de l’Associació, l’Ajuntament col·laborarà amb
l’Associació en la mesura de lo possible i d’acord amb el que anyalment es fixi en els
pressupostos municipals.
Així mateix es fa càrrec del cost de l’Assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents dels
membres de l’Associació i col·laborarà en la formació del Voluntariat segons una programació
que s’aprovarà i es concretarà anualment.
L’Associació a mes de prestar els seus serveis en situacions de risc o emergència col·laborarà
en activitats de caràcter social, esportives, culturals, cíviques del municipi.
Atès, que de conformitat amb l’art. 15 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova
el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, que els
senyors:
Nom i cognoms
Francesc Balsells Esteve
Jorge Buades Vidal
Jordi Costa Casals

DNI
46 780 055-X
46 581 054-M
46 658 965-S

Han superat el curs bàsic per a voluntaris de protecció civil.

El Sr. alcalde, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
S’ACORDA:
Primer.- Nomenar voluntaris l’Associació de Voluntaris de Protecció civil de Capellades als
senyors:
Nom i cognoms
Francesc Balsells Esteve
Jorge Buades Vidal
Jordi Costa Casals

DNI
46 780 055-X
46 581 054-M
46 658 965-S

Segon.- Comunicar el present acord als interessats.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Pregunta
si aquesta associació ha de ser acceptada com a tal per l’Ajuntament de Capellades o no?
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Tenim entès que no com a
entitat autònoma que pot originar-se i constituir-se per si mateixa, si que necessita una persona
com va ser en el seu moment el caporal de la Policia Local que podia crear-la, però que no
tenia la capacitat de realitzar funcions pròpiament com a entitat de Protecció Civil perquè
faltava regularitzar part dels seus membres.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. El dubte
està en el punt de què si aquesta entitat privada, Associació de voluntaris de Protecció Civil,
d’alguna manera es formalitza a través de l’ajuntament.
Entenem lo dels tres voluntaris, avança que votaran a favor, però és un tema molt formal,
l’alcalde ens informa que els hem d’acceptar a voluntaris perquè han passat les proves, però
el dubte està en què aquesta associació, com a tal ha de passar pel Ple de l’Ajuntament, o
algun altre òrgan, Alcaldia o acord de Junta de Govern Local per ser acceptat, ja que penja de
l’Ajuntament, perquè sinó llavors no entenem perquè hem d’acceptar els voluntaris, el dubte
està si nosaltres hem d’acceptar aquesta associació com a tal, perquè li semblaria molt lògic
que l’Ajuntament hagués d’acceptar, per l’acord que correspongui, a aquesta associació com
a tal.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. És lògic el que diu el regidor
Marcel·lí Martorell, també ens hem fet aquesta pregunta, pel que ens ha traslladat Secretaria
com a qualsevol entitat i nivell jurídic pot crear-se, però si que els seus components han de
ser nomenats com a voluntaris per l’Ajuntament.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sr. Sergi Pérez López. Tal com tu dius, una associació es
pot crear mitjançant l’aprovació d’uns estatuts i nomenament de càrrecs que seran ocupats
per unes determinades persones.
L’Associació és una cosa i el nomenament de voluntaris una altra, i aquests voluntaris, per
normativa, han d’estar nomenats per l’ajuntament de cada localitat.
Protecció Civil de Catalunya és la que regula que els voluntaris d’aquestes associacions de
protecció civil hagin de ser nomenats pel Ple del seu ajuntament.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergi Pérez López. Els voluntaris sempre que han actuat
a Capellades han estat sota el comandament del caporal.
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GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Llavors
algú podria crear alguna altra associació de protecció civil al mateix municipi?, amb la mateixa
finalitat?, és important saber qui té el comandament d’aquests voluntaris, perquè ens podem
trobar que un dia, per qualsevol esdeveniment, estiguin regulant el trànsit.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergi Pérez López. Els voluntaris sempre que han actuat
a Capellades han estat sota el comandament del caporal de la Policia.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Fins ara
els voluntaris han actuat d’una manera molt informal, totalment voluntariosa, però posats a
formalitzar-ho, surten aquests dubtes.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Malgrat aquesta informalitat
sempre s’ha seguit el protocol d’assegurances i tot el que feia falta perquè aquesta gent, en
un esdeveniment extraordinari estigués cobert.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. I sempre
depenent del cap de Policia, que seria lo lògic

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Per part nostra el que vam comentar a
la Comissió Informativa, tenim un informe de l’any passat respecte als dos voluntaris que no
havien aprovat el curs, aquest any ja han aprovat aquest curs que els hi permet realitzar les
tasques de voluntaris i donat que aquests voluntaris presten els seus serveis de manera
altruista, al menys que tinguin la protecció legal que sigui possible.
Desprès de tot aquest enrenou, i la incoherència en el procés de creació i nomenament dels
voluntaris de protecció civil, nosaltres votarem a favor d’aquests nomenaments vist que els
voluntaris han aprovat el curs bàsic per a voluntaris de protecció civil, però demanaríem que
confirméssiu que aquesta Associació està inscrita.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Amb els dubtes per endavant,
però entenent que fem les coses correctament, tot i així acabarem de certificar aquesta
informació i seguir els passos necessaris per acabar de finalitzar la formalització d’aquesta
associació.
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Passat a votació l’acord d’aprovació nomenament membres de l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Capellades, resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors/es
assistents al Ple, dels tretze que componen de dret aquesta corporació

8. VALORACIÓ PROJECTE FES-TE JOVE KP 2016 –CONVOCATÒRIA 2016 DE
SUBVENCIONS DESTINADES AL JOVENT DE CAPELLADES.

Atès que el Ple d’aquest ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de maig de 2016, va
aprovar les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions destinades al
jovent de Capellades.
Atesa la convocatòria de les esmentades subvencions, publicada mitjançant anunci a la Web
municipal del 14 juny de 2016 de 2016 al 8 de juliol de 2016.
Atès que ha finalitzat el termini atorgat per a la presentació de sol·licituds pels interessats i
ateses les sol·licituds presentades,
Atès l’informe emès pel tècnic d’ensenyament, en el qual s’indica el següent:

Assumpte: Convocatòria 2016 de subvencions destinades al jovent de Capellades
Sol·licitant: Secretària de l’ajuntament.

Tenint en compte els criteris de valoració que s’exposen en les bases de la convocatòria. Avaluada
la proposta de manera independent per cada un dels membres del Tribunal Qualificador i una vegada
sumades les puntuacions obtingudes, emetem el següent
INFORME

Projecte: FES-TE JOVE KP 2016 (Fes-te Jove KP)
L’Associació Fes-te Jove KP, sorgeix de la inquietud d’un grup de joves de diverses entitats i colles
del municipi, amb la voluntat de recollir les idees, inquietuds i ganes de dinamitzar activitats per part
del col·lectiu de joves del poble.
La proposta Fes-te jove KP 2016 proposa un programa d’activitats repartides entre els dies 30 de
setembre, 1 i 2 d’octubre.
El projecte inclou activitats tant de caràcter festiu com d’altres que volen promoure la coneixença, la
confiança, la integració en el grup de joves que habitualment no participen en les activitats
quotidianes, la cohesió, etc.
El programa d’activitats proposa generar dinàmiques de relació entre les diferents colles i joves del
poble.
La diversitat d’activitats afavoreix la participació de joves de diferents franges d’edat.
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VALORACIÓ

IMPACTE QUANTITATIU
•

Programació d’activitats estable durant tot l’any en el municipi: es considerarà activitat estable
aquella que tingui lloc amb una periodicitat setmanal, bisetmanal, mensual o trimestral, no
esdeveniments puntuals.
5*

L’entitat organitza diverses activitats al llarg de l’any: carnestoltes, setmana jove, piscina nocturna, activitats
diverses a l’estiu, bus que facilita l’accés a festes majors de la comarca, etc.

•

Nombre d’accions del projecte.

4*

El calendari de la fes-te jove KP 2016 proposa un total de 9 accions repartides en 3 dies.

•

Nombre de joves beneficiaris del projecte.

2*

Tenint en compte la mitjana de participació en les anteriors edicions, preveiem que hi podrien assistir uns 250
joves.

IMPACTE QUALITATIU
•

Innovació i interès del projecte

2.33*

Tot i que hi ha activitats que són força recurrents a la vila, sí que hi apareixen d’altres d’innovadores com el
mercat d’intercanvi, els monòlegs o la “batalla de gallos” de rap.

•

Adequació del projecte a les necessitats dels joves del municipi

3.66*

Existeix una necessitat al municipi de dinamització del jovent i d’activitats destinades a aquest col·lectiu, durant
tot l’any. Aquest projecte potencia que es faciliti la cobertura d’aquestes necessitats, auto organitzant-se per
dinamitzar la vila en aquest sentit.

•

Activitats que contribueixin a la dinamització del col·lectiu jove

4*

En la línia del que es comenta en l’anterior apartat, el projecte i l’activitat anual de l’entitat
genera
dinamització a la vila i cohesió entre el jovent de Capellades, que troba un espai on realitzar les seves
activitats.

•

Capacitat del projecte per aglutinar el màxim nombre d’inquietuds sensibilitats i interessos
dels/les beneficiaris/àries
3*

El projecte proposa activitats diversificades i que arriben a diferents sensibilitats juvenils, però moltes d’altres
van en una mateixa direcció d’oci.

•

Promoció de la participació i/o expressió i creació cultural de joves no associats

4*
El projecte té en compte molts dels projectes artístics juvenils que actualment existeixen a la vila, des dels
diferents punxa discs, cantants, grups de música, etc. Hi manquen joves amb altres disciplines artístiques.

•

Foment dels valors socials o elements transversals de valor afegit (igualtat de gènere, igualtat
d’oportunitats, protecció del medi ambient, cohesió social...) 2*

El projecte contempla algunes activitats de cohesió social, però no contempla altres valors socials.
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•

Implicació d’altres agents socials i públics en el projecte

2*

No es contempla en el projecte proposat.

•

Realització d’activitats conjuntes entre associacions que fomentin la participació, la cultura, la
solidaritat i la integració
3.33*

El projecte contempla col·laboracions amb altres entitats de la vila: la Unió Esportiva Capellades en
l’organització del sopar, i La Societat La Lliga en l’organització del Mercat d’Intercanvi.

•

Nivell de repercussió de l'activitat en els mitjans de comunicació i xarxes socials
3*

L’entitat té força repercussió a través de xarxes socials pròpies, però no contempla altre tipus de comunicació
als mitjans.

•

Avaluació de les activitats un cop realitzades

2*

No existeix cap mètode d’avaluació un cop finalitzat el projecte.

•

Estructura, consolidació i continuïtat del programa o projecte presentat

4.33*

Es tracta de la tercera edició d’aquest projecte, i l’entitat treballa tot l’any per consolidar-lo i estabilitzar el grup
de treball.

CAPACITAT ECONÒMICA
•

Capacitat de generar recursos

11.66*

Es proposen serveis complementaris a les activitats que poden generar els recursos econòmics per cobrir entre
un 50% i un 75% del total pressupostat.

•

Fonts de finançament

5*

Aportació subvenció i serveis de barra i àpats.

•

Pressupost de despeses i ingressos complet clar i correctament elaborat.3.3*

El pressupost recull de manera clara la partida de despeses per la realització de les activitats. Tot i això,
observem manca de concreció pel que fa al nivell d’ingressos previstos.

•

Viabilitat econòmica del projecte, relació entre el cost total i les característiques del projecte i
nivell de racionalització de la despesa.

3*

Amb les dades aportades per l’entitat, el projecte Fes-te jove KP és econòmicament viable tot i que hauria de
reforçar altres fons de finançament alternatives.

PUNTUACIÓ GLOBAL: 67,6

*mitjana punt

PROPOSTA APORTACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT: 1.690€
Joan Xaus
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Serveis educatius
Susana Moreno
Regidora de joventut
Milagros Legorburu
Secretària
Capellades, 27 de juliol de 2016

Vista l’avaluació de les sol·licituds o peticions, d’acord amb els criteris de valoració
establerts en la norma reguladora de la subvenció:

Entitat/Associació/Persona
Física
FES-TE JOVE KP 2015

Activitat
Fes-te Jove
KP 2015

Valoració
67,6

Quantia
Subvenció
1.690,00€

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:

Primer.- Aprovar la concessió d’una subvenció de 1.690,00€ a l’associació FES-TE JOVE KP
2016,pel desenvolupament del projecte fes-te jove KP, d’acord amb l’avaluació d’aquest
projecte per part del Tribunal Qualificador.

Entitat/Associació/Persona
Física
FES-TE JOVE KP 2015

Activitat
Fes-te Jove
KP 2015

Valoració
67,6

Quantia
Subvenció
1.690,00€

Segon.- De conformitat amb la base novena de les bases específiques reguladores de la
convocatòria de subvencions destinades al jovent de Capellades procedir al pagament del
70% del import atorgat. El 30% restant s’ingressarà un cop justificat el total de l’import concedit
per a les activitats.
Les justificacions s’hauran de lliurar al cap de trenta dies naturals de la celebració de l’activitat
subvencionada,(quan les activitats subvencionades es realitzin el darrer mes de l’any ,es
podrà sol·licitar una pròrroga del termini de justificació que finalitzarà el 30 de gener de l’any
següent a la convocatòria) en cas contrari es procedirà al tancament de la convocatòria i a la
revocació dels ajuts no justificats.
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Tercer.- Notificar aquesta resolució als beneficiaris de la convocatòria de subvencions
destinades al jovent de Capellades, any 2016.

INTERVENCIONS
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Votarem
favorablement, el dubte està en si el fil directe amb les entitats sou vosaltres, si ha hagut
alguna altra entitat interessada en presentar-se en aquesta convocatòria perquè hi ha entitats
que fan activitats durant l’estiu.
La pregunta és: no ha hagut manera de que alguna altra entitat es pogués presentar per
ajudar-los econòmicament a fer les seves activitats?.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sra. Susana Moreno Blanco. Quan es va obrir la convocatòria
es va enviar, com sempre, a totes les entitats i no tenim coneixement de que cap entitat
estigués interessada en aquesta subvenció.
Sóc del parer que ara que estem en un procés de diagnosi per la redacció del Pla municipal
de joventut, aquí detectarem quines són les necessitats reals, i si cada any únicament es
presenta una entitat s’haurà de començar a repensar algunes coses, però de moment no tenim
coneixement de que cap entitat s’interessés, el procediment de notificació als interessats ha
estat el correcte.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. Soteras Largo. Nosaltres votarem a favor, en el moment
en que vam parlar de les bases recordo que vam comentar amb els portaveus de l’oposició
que tots tenim el compromís que tant de bó que sorgissin moltes iniciatives per part del jovent
i fer curt amb allò pressupostat, però si no és el cas, doncs farem directament com ajuntament
accions destinades al jovent i per tant no deixarem que aquests diners que inicialment estaven
pensats per entitats de joves siguin destinades a activitats juvenils, segur que des de la
regidoria hi ha propostes molt superiors dels que ens queden per donar aquests 2.500 €.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Votarem a favor, com a dit el portaveu
d’ERC aquestes valoracions ens donen una sensació agredolça, perquè per una banda estem
parlant de valorar i concedir uns diners a l’entitat que s’ha presentat i per altra banda, com diu
el representat d’ERC ens hagués agradat fer curt amb l’import pressupostat al ser sol·licitada
per moltes entitats.
Entén que per l’Equip de Govern es buscarà la manera de fer arribar aquestes ajudes o
iniciatives per activitats de joves d’alguna manera
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Passat a votació la resolució de concessió de subvencions als Joves, Exercici 2016, resta
aprovada per la unanimitat dels/les tretze regidors/es assistents al Ple, dels tretze que
componen de dret aquesta corporació.

9. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES I L’ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESPECTACLE INFANTIL I
JUVENIL A CAPELLADES “LA XARXA- CAPELLADES”.
Vists l’informe 15/2016 emès per la secretària, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, en data
25/07/2016,
Vist l’informe emès per l’interventor, Sr. Luís Delgado Morcillo, en data 1/08/2016,

El Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez, dóna compte al Ple del conveni a signar amb l’entitat
capelladina “La Xarxa” 2016:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES I
L’ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL A
CAPELLADES
Capellades,

agost de 2016

D’una part,
Per l’Ajuntament de Capellades, amb domicili a C/ Ramon Godó, 9 de 08786
CAPELLADES i NIF P-0804300-B, Aleix Auber Álvarez, com a Alcalde-President del
mateix.
Per l’ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL
A CAPELLADES, amb domicili a C/ Divina Pastora, 1 de 08786 CAPELLADES, Sra.
ZOILA LISSET ZELAYA ANDRADE, amb el DNI 46 782 989-T com a Presidenta de
l’entitat.

MANIFESTEN
I.- Que el grup local ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESPECTACLE
INFANTIL I JUVENIL A CAPELLADES (des d’ara, LA XARXA-Capellades) és una
entitat legalment constituïda, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya, amb el núm. 17461 de la Secció 1ª del Registre de Barcelona.
II.- Que des de fa aproximadament 30 anys, LA XARXA-Capellades és l’encarregada
de proporcionar al municipi una programació estable de teatre infantil i juvenil en català,
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procurant que aquest sigui de qualitat, variat i assequible econòmicament per a les
famílies.
III.- Que l’Ajuntament de Capellades està interessat en signar un conveni de
col·laboració amb LA XARXA-Capellades, amb motiu de la seva labor feta a
Capellades, tenint com a finalitat la divulgació del teatre als infants i joves.
Per aquesta raó,
PACTEN
Primer.- Que l’Associació per a la Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil a
Capellades (LA XARXA-Capellades) portarà a terme en aquest Municipi actuacions
destinades a un públic infantil i/o juvenil durant l’any 2016.
Segon.- Per aquestes actuacions l’Ajuntament de Capellades donarà una subvenció de
MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €), els quals hauran de ser degudament justificats
per a l’entitat, mitjançant factures dels espectacles contractats durant l’any 2016.
Altres espectacles infantils i/o juvenils que LA XARXA-Capellades organitzi per
encàrrec de l’Ajuntament, serà a càrrec del mateix, prèvia presentació de pressupost
per part de l’entitat.
Tercer.- Un cop justificades les despeses, el pagament de la subvenció es realitzarà
d’acord a les possibilitats de tresoreria de l’Ajuntament de Capellades, al núm. de
compte de l’entitat.
Quart.- L’Ajuntament posarà a disposició de LA XARXA-Capellades l’escenari o
qualsevol altre estructura que sigui necessària per a l’espectacle.
Cinquè.- La difusió i publicitat dels actes correrà a càrrec de LA XARXA-Capellades,
exceptuant aquells programats en motiu de la Festa Major, Carnestoltes o altres que
l’Ajuntament cregui oportuns.
Sisè.- L’Ajuntament posarà gratuïtament a disposició de LA XARXA-Capellades, la sala
de La Lliga o, en tot cas, sempre i quan la mateixa no estigui operativa, un altre espai
alternatiu, per a la realització dels espectacles, segons el calendari presentat
prèviament. Les despeses de llum, calefacció, neteja i manteniment seran a càrrec de
l’Ajuntament.
Setè.- L’espectacle de final de curs de XARXA-Capellades serà a l’aire lliure, sempre
que la climatologia ho permeti, i segons l’espectacle que l’entitat vulgui portar. En tot
cas, l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec de la infraestructura i de les despeses de llum,
neteja i manteniment.
Vuitè.- LA XARXA-Capellades es compromet a presentar el programa d’espectacles a
l’Ajuntament abans de l’inici del curs, i com a màxim a finals d’Octubre, amb les
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respectives dates en que es duran a terme, sempre tenint en compte que el mateix pot
variar, per tal que ambdues entitats puguin organitzar-se.
Novè.- LA XARXA-Capellades farà constar en tots aquells documents, publicitat i
activitats de divulgació generals, la col·laboració de l’Ajuntament de Capellades.
Desè.- Aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2016, i les despeses s’han de
justificar abans del 30 de març de 2017, havent-se de presentar la justificació de les
factures abans de la data esmentada.

I, estant d’acord ambdues parts en els pactes d’aquest conveni, signen el mateix per
duplicat i a un sol efecte.
L’alcalde-president,
Aleix Auber Álvarez

La presidenta de l’entitat,
Zoila Lisset Zelaya Andrade

La Secretària de l’Ajuntament
Milagros de Legorburu i Martorell

Atesa l’Ordenança general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Capellades,
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i l’entitat
capelladina “La Xarxa”, exercici 2016.
Segon.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a la part interessada.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Com no
pot ser d’altre manera nosaltres votarem a favor, en els últims anys s’ha tingut cura d’aquesta
entitat blindant-la de les estretors que ha hagut de manera general, sabeu que en els últims
cinc, sis anys respecte els temes adreçats a la infància i aspectes socials, el nostre grup els
hi hem donat la màxima prioritat amb les possibilitats que permetia el moment, per tant durant
aquest any volem continuar donant el suport a aquesta entitat.
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. Com a ERC hi votarem a favor, donant continuïtat al que
s’ha comentat fa un moment, des del moment en què s van fer reduccions de les aportacions
de l’Ajuntament a les entitats blindant-les crec que no només l’Equip de Govern, sinó tot
l’Ajuntament va considerar les que eren imprescindibles, Caritas, Festes del Carrer ,Xarxa i
històricament hem estat a favor de blindar aquestes en front d’unes altres.
Donant coherència i continuïtat a aquesta idea, com a grup polític votarem a favor.
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Com a regidor afectat i el que té els tractes més directes amb aquesta entitat, expressar
l’agraïment tant per la feina com per la capacitat de treure-li suc a 1.500 € i la capacitat per
aconseguir la qualitat dels seus espectacles que la fan amb aquesta aportació.
Així com altres, aquesta subvenció es va blindar, amb bon criteri en el seu moment, i entenem
com a equip de govern i segur que també per la resta dels grups municipals que ens podrem
mostrar més generosos i ampliar aquesta subvenció.
Històricament tots els ajuntaments han trobat la manera, sense fer cap il·legalitat, d’anar més
enllà d’aquests 1.500 €, el mateix conveni ho contempla que hi ha accions que realitzarà
directament l’Ajuntament i que la seva despesa no va contra els 1.500 € ,per tant durant
aquests darrers anys s’ha anat trampejant aquesta situació des que se’ls hi va reduir la
subvenció, però si que entenc que comença a arribar el moment en casos concrets i crec que
aquest és un.
Aquesta és la voluntat de cara al pressupost de l’any que ve, de ser un dels convenis a
ampliar, sense treure’ls els diners que calen de quedar vacants de l’altra convocatòria, crec
que ha de ser una cosa que estigui blindada en si mateixa i que no ha de dependre que en
certs moments puguem disposar de més o menys diners.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Votarem a favor, entenem que per la
particularitat d’aquesta entitat i de l’activitat que desenvolupa, tant per voluntat tant de l’Equip
de Govern com per voluntat de la resta dels grups municipals, aquesta subvenció s’ha
mantingut, i seguint la línia dels últims anys, nosaltres votarem a favor.

Passada a votació l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i
l’entitat capelladina “La Xarxa”, resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors/es
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.

10. MOCIÓ SOM 27 I MÉS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VDC-CUP.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.

11. MOCIÓ INSTANT ALS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA A RECOLZAR LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA DEL MHP DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA SR. CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJÓ I ALS
PROPERS PRESSUPOSTOS QUE PRESENTI L’ACTUAL GOVERN DE LA
GENERALITAT. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia
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12. PRECS I PREGUNTES

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Heu vist que sobre la taula
teniu el programa de la Festa Major, amb alguns dels detalls que s’han realitzat com la
campanya que repetim, ”estima com vulguis”, contra les actituds sexistes i que properament,
en qüestió d’una setmana i mitja començarem a celebrar aquesta festa tant nostrada, a la que
us convidem a tots a participar-hi , rebreu la convocatòria d’actes que com a regidors esteu
convidats, perquè la desitgem i gaudim com cal.

JUBILACIÓ DEL SR.LLUÍS DELGADO MORCILLO,INTERVENTOR MUNICIPAL.Ressaltar que la figura d’intervenció, el Sr. Lluís Delgado Morcillo, serà l’últim dia que assisteixi
a una sessió plenària, ja que es jubila, per aquest motiu li dóna les gràcies i ressaltar la feina
que s’ha tingut en aquesta institució fins al dia d’avui.
El dia 9 d’agost el Sr. Lluis Delgado Morcillo es jubila i per tant avui assisteix al seu últim Ple
municipal.
El Sr. Lluís Delgado Morcillo dóna les gràcies a tots els regidors pel bon tracte rebut en aquesta
casa durant el temps que ha prestat els seus serveis en aquest ajuntament.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Aprofitar
la intervenció de l’Alcaldia per desitjar el millor al Sr. Lluis Delgado, desitjar-li que tingui una
bona jubilació, jo li tinc un afecte especial perquè d’alguna manera, vaig ser jo qui el va fer
venir a aquesta casa, i per tant per la meva banda no puc més que agrair-li en el seu moment
la seva tasca que va venir a fer aquí a Capellades, per tant li agraeixo molt personalment la
feina feta.
Al nostre equip ens ha sabut greu que arribéssim fins avui per tenir aquesta informació, perquè
jo personalment ja la tinc fa molts dies i esperava que al menys a la Comissió Informativa
poder-la debatre o més enllà de la jubilació del Sr. Lluís, doncs que se’ns expliqués una mica
quin és l’estat d’Intervenció.
Vol recordar que tant Intervenció com Secretaria són les figures principals a nivell de
funcionariat de l’Ajuntament, per tant nosaltres vam trobar faltar aquesta informació, tant a
l’acte de govern obert en el que es van explicar moltes coses, inclús coses, que bé, cadascú
li dóna la importància que té, i en canvi algun altre tema de profunditat que és com tenir o no
un interventor, o fer canvis a l’Àrea d’Hisenda això no es va explicar llavors, que crec que,
evidentment, si jo ja tenia alguna informació, vosaltres encara més que jo, no es va dir res a
les comissions informatives i fins avui al Ple.
No se si aquest ple s’ha plaçat per aquest motiu o per uns altres, fer arribar aquesta manca
de transparència, cap a la resta de la corporació municipal d’un aspecte tant fonamental com
aquest.
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Desitjar lo millor al Sr. Lluís i que desfruitis de la jubilació ara que encara ets jove.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Reconec el meu error, aquest
és un tema que volia tractar a les comissions informatives, em vaig oblidar i us ho vaig
comunicar el dilluns, no avui, ho vull recalcar perquè em vaig donar compte de l’error i vaig
intentar solventar-ho
Error o no en el sentit de què trobar raonable que s’informés que hi havia un canvi no motivat
per un moviment polític, sinó motivat per un aspecte tan personal com una jubilació i així vaig
procurar fer-ho el mateix dilluns, potser més tard del que hagués sigut possible, però no per
manca de transparència, perquè no ho és, es tracten d’uns fets consumats, que passen i
amb la inèrcia del dia a dia se’m va oblidar comunicar-ho.
Quant a la provisió d’aquesta plaça es farà nomenant accidentalment a una administrativa del
Servei d’Intervenció i paral·lelament es convoca concurs públic per proveir aquesta plaça
interinament.

LA BASSA.GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. A nivell
de la piscina i de l’entorn de la bassa ens preocupa el fet que no sabem si l’aigua entra per
deixadesa a la bassa o per que es vol que entri aigua a la bassa, ens preocupa per la possible
pèrdua d’aigua en aquest sentit.
Potser és pel tema de la sequera però el desmai de la Bassa està mort i demanaríem que hi
hagués més cura amb els desmais de l’entrada de la piscina, semblen verds, però si mirem
cap a dalt, no sap si és per polgo, perquè no es reguen o pel que sigui, que no ens passi el
mateix i se’ns morin, fa uns anys que es van canviar, per tant demana que es tingui cura
fitosanitària dels arbres de l’entorn de la bassa i de la piscina municipal.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Marcel·lí no entenc el que
dius de l’aigua de la bassa.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Hi ha
aigua que retorna del rec cap a la bassa, no sabem si és intencionat.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Això passa quan el pou del
llangardaix està en funcionament i tira aigua cap a munt, hem fet accions en aquest sentit,
perquè fa uns sis mesos retornava encara més aigua.
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Hi ha un punt d’inclinació a l’interior, de quan es va fer l’obra ,que quan entra aigua, hi ha bona
part que tendeix a seguir per on li toca, però te un petit retrocés i depenent de l’impuls i de la
pressió que li arriba tendeix a tirar aigua cap enrere.

AQUIFER.-

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Ens
preocupa l’aqüífer que està més baix que mai, mai havia estat tan baix de com està ara.
Insistim en el que vam dir a la sessió de govern obert, que és constitueixi una comissió amb
tots els grups municipals perquè es tracti aquesta problemàtica, nosaltres tenim les nostres
idees, no tenim la capacitat de govern, però ens agradaria acordar algunes accions en concret.
Interpretem que en l’any de govern que porteu en temes d’aigua podríem dir que no s’ha fet
res.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. A l’últim Ple es va respondre
en aquest sentit i es va explicat tot el que s’havia fet, evidentment si reduïm el problema de
l’aigua al fet de què la bassa està seca i no està plena i això vol dir que no s’ha fet rés crec
que ens equivoquem.
Des d’Alcaldia i des del primer tinent d’alcalde portem fent molts passos de feina feixuga de
reunions, de feina de formigueta i de kilòmetres amunt i avall, precisament per mirar revertir la
situació que estem patint amb l’aqüífer Carme-Capellades, que com dius, és una dada que
vam donar a la reunió del govern obert, i que qualsevol interessat pot saber que els nivells de
l’aqüífer estan en estat d’alerta i si s’aprova el pla de la sequera estaríem en situació
d’excepcionalitat.
No se’ns pot retreure que no hem fet esforços, però aquests esforços no tenen la mala fortuna
de transformar-se en accions que ens permetin visualitzar que hi ha un canvi de visualització
en això, però bé discrepa en l’anàlisi que feu.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Us
emplacem perquè formeu aquesta taula de treball.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Prenem nota d’aquesta
proposta i la valorarem.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Volia
finalitzar desitjar- vos unes bones vacances i una bona festa major.
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GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. Interventor, acomiadar a l’interventor, jo felicito sempre
al que marxa i en aquest cas perquè l’interventor es jubila, qualsevol marxa abans d’hora
implica, en certa manera, valentia, de no caure en la rutina, cadascú sap els seus motius, però
és una decisió personal i com es pren lliurament i amb convenciment crec que se li ha de
felicitar per haver pres la seva decisió.
A títol personal crec que hem tingut una relació personal més que bona des del moment en
que la ironia necessita còmplices i en aquest sentit doncs m’he sentit entès i crec que també
ha entès molts dels comentaris que he fet, i per tant reiterar que pel que calgui sempre serà
benvingut.

MOCIONS.Dit això, expressar agraïment per la retirada dels punts deu i onze, com a portaveu d’ERC em
sento responsable d’aquesta retirada, crec que és un acte de generositat tant per part de Vila
de Capellades com de Convergència i Unió.
Des d’ERC hem entès que aquestes mocions no estaven suficientment madures i hem cregut
que s’havien de treballar més i així ho hem fet amb la gent de Vila de Capellades, per modificar
la que van entrar ells, però hem arribat a un punt de dir és la moció que ens presenta un
extern, potser que també qui ens l’ha demanat hi plantegi la seva, i vam pensar que això era
molt precipitat, nosaltres continuem disposats a anar-ne parlant, ha estat un bon gest retirarla.
El mateix hem de dir de la moció que ha retirat CiU, des d’ERC s’ha demanat i com això potser
que la treballeu i parleu una mica més.

AQÜÍFER.GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. És objectivament fals que no s’hagi fet rés quant a la
problemàtica de l’aigua, altra cosa és si s’ha fet prou o no, això sempre és discutible, estaríem
d’acord en dir que no s’ha aconseguit prou.
Hem treballat i fet les accions que hem cregut que s’havien de fer a nivell institucional i fins i
tot a nivell de partits.
S’han aconseguit coses, però també és evident que no s’ha aconseguit prou.
Tot plegat porta al que dius, que estem en uns nivells més baixos que mai, que no es deuen
ni tant sols, en el 50 o 60%, a la gestió dels membres de l’Equip de Govern a Capellades, són
moltes altres circumstàncies.
Es donen per ben rebudes les ofertes de CiU, no sap si s’ha de fer una taula de l’aigua
especifica o podem aprofitar les comissions informatives o directament hem de fer circular
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aquestes propostes que tenim, hi ha canals fluïts per altres temes, no entén perquè d’aquest
hem de fer una taula, agrairia que ens féssiu arribar les vostres propostes, i si el tema és
preocupant no hem d’esperar fins el setembre.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Si em
permeteu una cosa que no hem fet mai, m’auto esmeno, quan he dit que no s’ha fet res, amb
raó el portaveu d’ERC ha dit que potser no s’ha fet prou o no s’ha fet suficient segons el seu
criteri, si se’ m permet demano fer aquest esmena, però m’ha sortit d’aquesta manera, i el que
intentava dir era el que després s’ha dit.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Desitjar-li a l’interventor lo millor en
aquesta etapa que inicia i agrair-li la feina feta, però dit això si que és veritat que haguéssim
agraït que en la línia de transparència i participació de l’Equip de Govern se’ns hagués fet
arribar aquesta informació amb més anterioritat, sobretot perquè donada la naturalesa de la
feina que fa l’interventor dins de la casa i per tant la necessitat de cobrir aquesta plaça i iniciar
un procés selectiu, ens hagués agradat poder tenir aquesta informació abans i com es cobriria
aquesta vacant.

AIGUA.GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Quant a aquesta campanya que esteu
portant a terme per evitar el malbaratament de l’aigua, demanaria que l’Ajuntament prengués
les accions oportunes perquè els espais i jardins públics que tenim amb rec automàtic es faci
un ús responsable de la utilització de l’aigua, ja que tots sabem que a més de regar les plantes,
es mullen les voreres, els vehicles que passen.
Seria bo que des de l’ajuntament es donés exemple amb aquestes actuacions vista la
campanya que ha iniciat l’Ajuntament d’utilització racional de l’aigua.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. El sistema de rec tendeix a
regar coses que no són vegetació, però en quatre o cinc zones de jardins municipals que
tenim, s’han reduït el nombre de regs tant en dies com en minuts.
Paral·lelament s’està mirant alguna manera de substituir aquestes maneres de rec, com altres
mètodes.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Si no recorda malament ja s’ha parlat
de substituir certa vegetació per altra que tingui una baixa demanda d’aigua, això no és pot fer
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en dos dies, però més enllà de reduir freqüències, intentar que l’espai que s’ha de regar és el
que toca.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Sí aquesta és la nostra
obligació.

ZONES D’APARCAMENT VERDES.-

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Quant a la campanya de les zones
verdes reprenem el tema del carrer d’Oló amb el moviment de vehicles que hi ha i sobre tot la
dificultat que tenen els veïns per sortir per la part del passeig, hi ha previs fer alguna actuació
en concret, per regular les conductes incíviques quant als aparcaments.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergio Pérez Castillo. Ja ho vam dir així al govern obert,
estem intentant posar ordre en les àrees verdes, pintar les línies grogues de prohibit aparcar,
estem en contacte amb la policia que vetllaran en zones que denominem crítiques o sensibles,
evitar que el mal fer d’alguns conductors perjudiqui a la resta de veïns.
L’Ajuntament ha realitzat diferents actuacions per millorar aquesta situació com la instal·lació
d’un mirall al carrer d’Oló ,s’ha senyalitzat que hi ha un aparcament públic en aquella alçada
per descongestionar aquella cantonada.
L’aposta és eradicar aquestes actituds,

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Incidir que han hagut veïns que a l’hora
de sortir de casa no ho han pogut fer i ningú vol arribar tard a treballar, o davant d’una
emergència mèdica.
Desitjar-vos una bona festa major a tots i que tothom gaudim d’unes bones i merescudes
vacances.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol. Abans quan has parlat de si tocava o no tocava fer la
campanya de l’aigua, ens van recomanar precisament que a l’estiu que hi ha més població i
s’utilitzen les piscines que la féssim ara que hi ha més gent, ara és un bon moment per fer-la.
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Desitja unes bones vacances
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per qui no les hagi fet encara, un bon estiu i una bona festa major, res més gaudir del que ens
queda.
No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, del contingut de la qual
com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària
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