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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA 26/07/2017
ÒRGAN


Ple

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: PLE2017/9
Data: 26/07/2017
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:15 a 22:00
Lloc: Sala de Plens. Biblioteca “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
Interventora
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Marissa Sala Serra

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 les actes del Ple 7 i 8 del
21/06/2017 i del 28/06/2017 han estat distribuïdes entre els/les Srs/es
assistents, es donen per llegides (art. 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya).
ORDRE DEL DIA
Ordre del dia per a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el
proper dia 26 de juliol de 2017, a les 20:15 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, C/ del Pilar, 2 (Biblioteca Municipal “El Safareig”).
ASSUMPTES A TRACTAR.
1. Actes pendents d'aprovar
1.1.1. PLE2017/7 Extraordinari 21/06/2017
1.1.2. PLE2017/8 Ordinari 28/06/2017
2. Propostes
2.1.1. Ple
PRP2017/333 APROVACIO INICIAL DEL REGLAMENT D'UTILITZACIO DE
LA PISCINA MUNICIPAL DE CAPELLADES. Exp: 2017/871
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2.1.2. PRP2017/335 APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIO
ENTRE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES I EL SERVEI CATALA DE
TRANSIT PER A LA REDACCIO D'UN PLA LOCAL DE SEGURETAT VIARIA
PER A L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES. Exp: 2017/873
2.2. CI Habitatge, equitat i participació
PRP2017/324 CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA I
L’AJUNTAMENT PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
CAPTACIÓ D’HABITATGE SOCIAL. Exp: 2017/850
2.3. Ci Alcaldia i Esports
2.3.1. PRP2017/316 2.1.1. APROVACIO FESTES LOCALS ANY 2018. Exp:
2017/832
2.3.2. PRP2017/321 2.1.2. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA
2017-349 . Exp: 2017/835
2.3.3. PRP2017/322 2.1.3. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA
2017-350 - LLISTA DEFINITIVA INCLOSOS EXCLOSOS PLA D'OCUPACIO
LOCAL 2017. Exp: 2017/421
2.3.4. PRP2017/323
2.1.4. APROVACIÓ
D’HABITANTS A 01/01/2017. Exp: 2017/416

REVISIÓ

DEL

PADRÓ

2.4. CI Cultura, Promoció Local
PRP2017/327 APROVACIO CONVENI 2017 AMB L'ENTITAT CAPGROSSOS
DE CAPELLADES. Exp: 2017/858
Precs i preguntes
Capellades, 24 de juliol de 2017
L’alcalde,
Aleix Auber Àlvarez

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/8 Ordinari 28/06/2017
1.2. PLE2017/7 Extraordinari 21/06/2017
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Les actes del 28/06/2017 i 21/06/2017 s’aproven per la unanimitat dels/les
regidors/es assistents al Ple.
2. Propostes
2.1. Ple

2.1.1. APROVACIO INICIAL DEL REGLAMENT D'UTILITZACIO DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE CAPELLADES. Exp: 2017/871
L’Ajuntament de Capellades és propietari de la piscina “Blava”,
carrer Rec del Corronaire, núm.6.

situada al

La legislació vigent reconeix als ens locals la possibilitat d’aprovar ordenances i
reglaments en l’esfera de les seves competències.
Fent ús de la potestat atorgada per la Llei, l’Ajuntament regula per reglament
les normes d’ús de la piscina municipal.
Legislació aplicable:
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
“
REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
CAPELLADES ....................................................................................................5
Art.1r. -Objecte del reglament..............................................................................5
Art. 2n.- Règim legal ............................................................................................5
Art. 3r.- Definició i emplaçament..........................................................................6
Art. 4t.- Normes generals.....................................................................................6
4.1 Horari i calendari. .......................................................................................6
4.2- Usuaris de la piscina municipal. ................................................................6
Art. 5è.- Normes de funcionament. ......................................................................7
Art. 6.- Abonats ....................................................................................................9
Art. 7è.- Distribució i utilització de les casetes-vestidors .....................................9
Disposició final ...................................................................................................11
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REGLAMENT D’UTILITZACIÓ
CAPELLADES

DE

LA

PISCINA

MUNICIPAL

DE

Art.1r. -Objecte del reglament
Aquesta Corporació, en ús de les competències que li confereix l'article 63.2 de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya en relació
amb l'article 9 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i amb l'article 25.2 m) i 49 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com
l'article 50.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2598/1986, de 28 de novembre,
estableix a través del present Reglamento la regulació el règim jurídic, ús i
funcionament del servei de la piscina municipal de Capellades.
El present reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament
de les Instal·lació Esportiva Municipal de la Piscina Blava de Capellades.
Art. 2n.- Règim legal
Al present Reglament li serà aplicable la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya, el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, el
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries
aplicables a les piscines d'ús públic de Catalunya, així com el Reial decret
742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris
de les piscines, i el Text únic de la Llei de l'Esport aprovat per Decret Legislatiu
1/2000, de 31 de juliol.
Art. 3r.- Definició i emplaçament
La Piscina Blava Municipal de Capellades és la instal·lació esportiva propietat
de l’Ajuntament de Capellades situada al C/ Rec del Corronaire, núm. 6.
a) L’Ajuntament gestiona la Piscina Municipal.
b) Formen part de la Piscina Municipal els següents espais destinats a la
pràctica d’activitats esportives:
- Piscina gran
- Piscina petita
- Frontó
Els altres espais annexos, bar, magatzems, infermeria, serveis i les
dependències són destinats a l’ús exclusiu dels operaris de la instal·lació.
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Les casetes-vestidor són els espais destinats als usuaris que, anualment, tenen
el dret d’ús per a realitzar el canvi de roba apropiat per a la instal·lació.
Art. 4t.- Normes generals.
4.1 Horari i calendari.
4.1.1-. La piscina és oberta al públic en l’horari següent:
- juny i juliol i fins al 16 d’agost. De dilluns a diumenge de les 11h a les 20h.
- a partir del 17 d’agost fins l’11 de setembre. De 11h a les 19h.
4.1.2- L’Ajuntament de Capellades es reserva el dret a modificar puntualment
els horaris per motius aliens.
4.1.3- Qualsevol modificació d’horaris es comunicarà a través de la web i de la
cartellera oficial situada a l’entrada de la Piscina.
4.2- Usuaris de la piscina municipal.
4.2.1- A l'efecte del present Reglament són usuaris de la piscina totes aquelles
persones que, sense distinció d’origen ni procedència i a títol particular, poden
fer ús de les instal·lacions previ pagament de la corresponent taxa.
Encara que l'usuari estigui exempt d'abonar la taxa per l'ús de l'activitat o
servei, sempre estarà obligat a complir el present Reglament.
Art. 5è.- Normes de funcionament.
Els usuaris de la piscina han d’observar i complir les següents normes:
5.1- No es permetrà l'entrada a menors de 12 anys que no vagin acompanyats
d'una persona major d'edat, que en tot moment se n’ha de fer càrrec.
5.2- Quan l'usuari de l'activitat sigui un menor d'edat, seran responsables de les
conseqüències dels seus actes, els seus pares o tutors legals.
5.3- Està prohibida l'entrada al recinte amb animals, a excepció de gossos
pigall ( gos ensinistrat per guiar persones cegues o amb una deficiència visual
greu).
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5.4.- No es podrà entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de platja i
de gespa.
5.5.- Abans de banyar-se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes.
5.6- No es podrà menjar ni fumar a la zona de platja i de gespa. A la zona de
gespa, tampoc és permès el menjar de tipus "pipes" o similars amb closca.
5.7- No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina, caldrà
utilitzar les papereres.
5.8- No es poden utilitzar envasos de vidre en cap zona del recinte (excepte al
Bar-Restaurant).
5.9- A les instal·lacions no es podrà accedir amb equips de música o similars.
5.10- Cap persona que tingui una ferida oberta (amb pèrdua de sang) podrà
utilitzar la Piscina Municipal. Tampoc es pot utilitzar la piscina si es pateix
afeccions a la vista, a la pell.
5.11- No seran permesos els comportaments que puguin molestar o ferir la
sensibilitat dels altres usuaris.
5-12- S'ha de mantenir la pacífica convivència entre els usuaris, no es pot
córrer per les zones de la platja ni per la gespa.
5.13 Els banyistes han de contribuir a mantenir l'ordre i un ambient agradable,
sense cridar ni practicar jocs perillosos, tant dins com fora de l'aigua. Per tal de
no molestar d'altres banyistes, no es pot jugar ni amb pilotes ni amb matalassos
inflables, ni amb cap altre objecte (com ara ulleres de vidre, aletes, etc.) que
pugui causar molèsties a terceres persones.
En cas de molestar a terceres persones i de ser avisat en aquest sentit dues
vegades pel personal responsable de la instal·lació, el banyista haurà
d'abandonar la piscina i el seu recinte. La persona expulsada que hagi adquirit
una entrada, no podrà fer ús de les instal·lacions durant la jornada en què
s’hagi comès la infracció. Si una mateixa persona comet tres infraccions,
comportarà la seva expulsió de les instal·lacions, durant tota la temporada, en
acolliment del dret d’admissió.
5.14- Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti risc d'accident com,
per exemple, tirar-se de cap a la piscina petita. En tot moment caldrà seguir les
recomanacions de bon ús de la piscina que faci el personal responsable
d'aquesta
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5.15-Els usuaris són responsables dels desperfectes que causin a les
instal·lacions. L'Ajuntament podrà iniciar les accions legals pertinents per exigir
aquesta responsabilitat. No es respon dels objectes de valor dipositats en els
vestidors.
5.16- Cal respectar totes les instal·lacions del recinte i els espais que es
destinen a cursets de natació o activitats dirigides.
5.17- La piscina compta amb personal titulat -socorrista-, el qual és
responsable de l’acompliment de les normes d’aquest Reglament i té la funció
de socórrer els usuaris que necessitin algun servei sanitari.
5.18- En cas d'avaria tècnica que impedeixi la prestació del servei, la piscina es
tancarà fins a nou avís.
5.19- Cal que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla,
bombolleta, etc.), homologat i adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i
que mantingui el seu cap fora de l'aigua.
5.20- Durant els cursets de natació els acompanyants no poden accedir a la
zona de platja i de gespa. Els monitors de l'activitat seran els encarregats
d'acompanyar-los a la zona de bany.
5.21- Per accedir a les instal·lacions del recinte de la piscina s'ha d'acreditar el
carnet d'abonament en actiu o el pagament de l'entrada.
5.22-.Els grups escolars, d'esplai o similars han d'anar acompanyats dels
monitors/professors tal i com marca la legislació vigent.
5.23- Cal deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.
5.24- Cal deixar les guixetes lliures una vegada finalitzada I'activitat. No s’hi pot
deixar material i s’ha de tornar la clau al final de l’activitat.

Art. 6.- Abonats
6.1- Pel que fa als abonats, l’abonat de temporada podrà accedir a la
instal·lació durant tot el període d’obertura de la piscina.
6.2- Els usuaris hauran d’entregar el carnet d’abonat a l’entrada, en el moment
d’accedir al recinte.
8
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6.3- La pèrdua del carnet comportarà el pagament del mateix.
6.4- El carnet d’abonat serà un carnet de temporada que caducarà quan acabi
la temporada d’estiu.
6.5- Tots els pagaments són per avançat i no es pot recuperar un servei pagat i
no utilitzat.
6.6- Els carnets d’abonament són personals i intransferibles, i permeten la
utilització de la piscina i de la zona de gespa, així com dels serveis i vestidors
durant tota la temporada.
Art. 7è.- Distribució i utilització de les casetes-vestidors
Les Casetes-vestidor són els espais destinats als usuaris que, anualment,
tenen el dret d’ús per a realitzar el canvi de roba apropiat per a la instal·lació.
Formen part de la instal·lació de la piscina municipal i també són propietat de
l’Ajuntament de Capellades. Estan ubicades dins del recinte i es distribueixen a
partir d’un sorteig anual.
7.1- Dret a ús. Durant cada temporada d’estiu es realitzarà un procediment
d’adjudicació per als usuaris que així ho vulguin mitjançant un sorteig que
determinarà quins usuaris en podran fer ús per a la següent temporada.
Les persones interessades podran apuntar-s’hi sempre i quan siguin majors
d’edat i només s’acceptarà una inscripció per unitat familiar.
El sorteig és d’assistència oberta i tindrà lloc amb la presència del Regidor
d’Esports, la Secretària de la Corporació i un Tècnic municipal.
Les primeres 82 sol·licituds, tantes com casetes-vestidor hi ha, que surtin
escollides seran les que, per a tota la temporada següent de bany, tindran el
dret d’ús d’una caseta municipal.
7.2- Llista d’espera. La llista d’espera es conformarà a través de la relació de
persones que hagin quedat fora de les primeres 82 places. Seguint
escrupolosament l’ordre de classificació que hagi resultat del sorteig.
La llista d’espera així com els usuaris que n’hagin sortit escollits, només té la
vigència d’una temporada.
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Les persones escollides en el sorteig hauran d’haver fet el pagament de la taxa
corresponent i fer arribar a l’Ajuntament el resguard de l’ingrés, abans de l’inici
de temporada, indicant en el concepte el seu nom i número de caseta
assignada en el sorteig.
L’assignació del número que indica la ubicació de la caseta serà per ordre de
sorteig.
7.3- Les condicions i normes d’utilització de les casetes seran sempre
respectant els drets i deures que es tenen amb aquesta instal·lació municipal.
7.4- Les casetes es podran compartir amb més usuaris.
7.5- La caseta ha d’estar totalment buida al final de temporada de piscina.
7.6- L’usuari haurà de mantenir la caseta en les mateixes condicions en què se
li lliura.
7.7- Qualsevol incidència ha de ser comunicada el més aviat possible.
7.8- Qualsevol desperfecte que es realitzi anirà a càrrec de la persona
responsable.
7.9- La propietat de les casetes és de l’Ajuntament de Capellades.
7.10- Per participar en el sorteig per a l’ús d’una caseta, cal omplir la instància
específica que es podrà trobar a la recepció de la piscina i entrar-la al registre
de l’Ajuntament (C. Ramon Godó, 9) dins dels terminis que s’anunciïn.
Disposició final
El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació
íntegra en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb els
articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
Capellades, 21 de juliol de 2017
L’alcalde,
Aleix Auber Álvarez
“
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Per l’anterior l’Alcalde i Regidor d’Esports proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el reglament del Reglament d’ús de la piscina
municipal de l’Ajuntament de Capellades.
Segon.- Donar informació pública al present acord per termini de 30 dies hàbils
mitjançant edicte al BOP, DOGC, en un dels diaris de major circulació de la
província i tauler d’anuncis de la Corporació, e-tauler per la presentació de
reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Cas que no es presentin al·legacions l’acord inici al esdevindrà definitiu
sense necessitat d’adoptar nou acord al respecte.”
Passat a votació:
Vots a favor Srs.:
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular –
Poble Actiu (VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco;
Adela Morera Rodríguez, Sergio Pérez Castillo .
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
(ERC-AM): Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol.
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés (PSC-CP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver.
Vots en contra Srs.:
--S’abstenen Srs.:
- Grup Municipal de Partit Demòcrata Català (PDeCAT).: Marcel·lí Martorell
Font, Eduard Iglesias Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret
Sanvicente.
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2.1.2. APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIO ENTRE
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES I EL SERVEI CATALA DE TRANSIT
PER A LA REDACCIO D'UN PLA LOCAL DE SEGURETAT VIARIA PER A
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES. Exp: 2017/873.
El Servei Català de Trànsit ha fet arribar el “Conveni marc referit a
col·laboració per a la redacció d’un Pla local de Seguretat Viària per a
l’Ajuntament de Capellades, per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària
urbana de Capellades.
El termini de vigència d’aquest conveni serà de quatre anys a partir de la
signatura del present conveni
El Cap de la Policia Local ha emès l’informe al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Segon. Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tercer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
“
ANNEX 1

AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ PER A LA REDACCIÓ
D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES
REUNITS
D'una banda, la senyora Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de
Trànsit.
D’una altra, el senyor Aleix Auber Alvarez, alcalde de l'Ajuntament de Capellades.
ACTUEN
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La primera, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de
caràcter administratiu adscrit al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya,
creat per la Llei 14/1997, de 24 de desembre.
El segon, en representació de l'Ajuntament de Capellades, de conformitat amb l'article
21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació
amb l'article 53.1 a 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.
Les dues parts convenen el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni
marc de col·laboració.
MANIFESTEN
1. Que els darrers anys a Catalunya s’ha produït una evolució positiva de la sinistralitat
viària, aconseguint així l’objectiu establert pel Llibre blanc de la Comissió Europea en
matèria de transport de reduir en un 50% el nombre de víctimes mortals el 2020
respecte del 2010.
2. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries
d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de
seguretat viària, en concret, l’elaboració de plans locals de seguretat viària (d’ara
endavant, PLSV), amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de
conducció, circulació i mobilitat.
3. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Capellades consideren
oportú redactar un PLSV que tingui en compte els trets bàsics i característics de
Capellades, amb l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat viària.
PACTES
1. Redactar un PLSV per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana de
Capellades.
2.

El Servei Català de Trànsit es compromet a:
a)

Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat dels apartats següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dades generals i mobilitat
L’accidentalitat
Detecció dels indrets amb major concentració d’accidents
Objectius i àrees d’actuació
Pla d’actuació
Seguiment i avaluació
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b)
Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer
possible l’elaboració i redacció del PLSV.
c)
Establir criteris comuns per a tots els PLSV que en facin homogeni el
contingut per a tots els municipis, tot i atenent a la diversitat de cadascun.
3.

L'Ajuntament de Capellades es compromet a:
a)
Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la
participació de representants polítics i tècnics, policia local i altres persones
clau, en el seu cas.
b)
Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els
criteris propis i en funció dels problemes detectats en el diagnòstic de
l’accidentalitat a l’àrea local.
c)
Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per
a aquesta finalitat.
d)
Aprovar i dur a terme el pla d’actuació, recollint les actuacions
prioritàries i definint un pla temporal per a l’execució de cadascuna.

4.

e)

Dur a terme el seguiment i l’avaluació del PLSV.

f)

Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment.

Termini de vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4
anys.
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.
A més, el present conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
a.
b.
c.
d.

Mutu acord de les parts, manifestat per escrit
Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest
cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic
e. Per causes generals establertes en la legislació general.
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5.

Interpretació i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.
Capellades, xx d’abril de 2017
(Per autorització de signatura del
conseller d’Interior, per Resolució
de 26 d’octubre de 2015)
Eugenia Doménech Moral

Aleix Auber Alvarez

Directora

Alcalde

ANNEX 1
Punts de la xarxa viària municipal de Capellades a incloure en el Pla Local de
Seguretat Viària:
1.- Zona escolar Marquès de la Pobla:
Carrer Del Carme
Passeig Miquel i Mas
2.- Zona escolar IES Molí de la Vila:
Carrer Dr. Fleming
Carrer Call
3.- Zona escolar Mare del Diví Pastor:
Carrer Divina Pastora
Passatge de la Cucanya
4.- Cruïlla entre els carrers Catalunya, Santa Dorotea i Avinguda Maties Guasch
5.- Cruïlla entre els carrers Dr. Fleming, Amador Romaní i voltes de Casa Bas
15
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6.- Zona residencial Ronda Capelló Carrers:
De la Font
De l’Alba
Miramar
De la Miranda
Sta.Anna
Lluís Companys
Anselm Ferrer
7.- Zona plaça Àngel Guimerà
Sant Ramon
Joan Castells
Abat Muntadas
8.- Zona C/ Pilar
Rec del Corronaire
Pare Bernardí
D’Oló
9.- Zona Sarrià de Ter intersecció amb c/ Divina Pastora
“

A proposta del Regidor de Governació, Sr. Sergi Pérez Castillo, es proposa
adoptar els acords següents:
ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
Capellades i el Servei Català de Trànsit per a la redacció d’un pla local de
seguretat viària per a l’Ajuntament de Capellades .
Segon.- Facultar l’alcalde, com a President d’aquesta Corporació i en
representació d’aquest ajuntament, de conformitat amb l’establert en l’article
21.1. b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, per a subscriure el citat conveni de col·laboració i quants documents
siguin necessaris en la seva execució.
Tercer.- Trametre còpia de l’acord que s’esdevingui i dos exemplars signats del
conveni al Servei Català de Trànsit.
Passat a votació resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors/res
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.
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2.2. CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA I
L’AJUNTAMENT PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
CAPTACIÓ D’HABITATGE SOCIAL. Exp: 2017/850
Vist el conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament pel
desenvolupament del programa de captació d’habitatge social:
“
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA I L’AJUNTAMENT PEL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE CAPTACIÓ D’HABITATGE SOCIAL
Igualada, juliol 2017
REUNITS
D'una part, en XAVIER BOQUETE I SÀIZ, President del CONSELL COMARCAL DE
L’ANOIA segons nomenament de 29 de juliol de 2015, en la representació que li
atribueix l’article 53 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
Règim Local de Catalunya i l’art. 13.1 del DL 4/2003, de 4 de novembre pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Organització Comarcal, amb domicili a efectes de
notificacions a Igualada, Plaça de Sant Miquel núm. 5, amb CIF P-5800006-H,
compareix en la representació esmentada.
I de l’altra, en ALEIX AUBER ÁLVAREZ, Alcalde - President de l’ AJUNTAMENT DE
CAPELLADES, en la representació que li atribueix l’article 53 del DL 2/2003, pel qual
s’aprova el TR de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya i l’art. 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril pel qual s’aprova la Llei reguladora de les Bases de Règim Local,
amb domicili a efectes de notificacions a c/ Ramon Godó, núm. 9 de Capellades amb
CIF P0804300B, compareix en la representació esmentada
EXPOSEN
I.- Que l’ AJUNTAMENT DE CAPELLADES com administració pública, constituït a
l’empara d’allò que preveu l’art. 3.1 a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, té com a objectiu el benestar de la ciutadania del seu municipi.
II.- Que l’ AJUNTAMENT DE CAPELLADES té entre les seves facultats garantir
l’accés a l’habitatge de la ciutadania i evitar l’exclusió social residencial incentivant
l’entrada al mercat de lloguer d’habitatges desocupats.
III.- Que, l’ AJUNTAMENT DE CAPELLADES no disposa de personal facultat per
valorar l’habitabilitat dels habitatges per a la seva posterior entrada al mercat de
lloguer, per la qual cosa assigna al CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA la funció
inspectora del habitatges captats.
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IV.- Que, reconeixent-se capacitat legal suficient per actuar en aquest acte, les Parts
acorden subscriure el present Conveni regulant la participació del CONSELL
COMARCAL DE L’ANOIA en el Programa de Captació d’habitatge Social del
Ajuntament de Capellades (segons es defineix més endavant), d’acord amb les
següents:
Clàusules
1.- Objecte
L’objecte del present conveni és l’establiment de la col·laboració mútua entre el
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA i l’ AJUNTAMENT DE CAPELLADES pel
desenvolupament del Programa de Captació d’habitatge Social, en els següents
termes:
(a)

El CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA informarà a l’ AJUNTAMENT DE
CAPELLADES dels programes operatius per facilitar l’accés a l’habitatge
en condicions assequibles que es tramiten a través de la Oficina Local
d’Habitatge de l’Anoia del Consell Comarcal de l’Anoia (en endavant OLH).
En aquells habitatges captats per l’ AJUNTAMENT DE CAPELLADES
susceptibles de ser inclosos en el Programa de Captació d’habitatge
Social, el CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA aportarà l’assessorament
tècnic necessari per poder certificar l’habitabilitat dels habitatges en base al
Decret d’habitabilitat que li sigui d’aplicació per raó de la data de la seva
construcció i per tal que l’habitatge pugui aconseguir la Cèdula
d’Habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica del habitatge.
L’ AJUNTAMENT DE CAPELLADES sufragarà el cost d’aquesta
col·laboració en base a la ORDENANCES FISCALS aprovades anualment
pel CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA, on hi consta el preu/hora del
personal al servei del Consell Comarcal de l’Anoia.
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES inscriurà dins la Borsa Social de
L’OLH, els habitatges captats per a ser inclosos en el Programa de
Captació d’habitatge Social, per tal que formin part de la Borsa Social de
l’OLH.
Per aquell tipus de col·laboració en que es precisi un personal altri del que
disposa el Consell Comarcal de l’Anoia, aquest conveni no tindrà cap
efecte.

(b)

(c)

(d)

(e)

2.- Obligacions de les Parts
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES, es compromet a:
 sol·licitar el servei amb 1 mes de marge per a la seva formalització i mitjançant
qualsevol dels procediments reconeguts.
 fer efectiu el cost del servei detallat en la factura que li presentarà el CONSELL
COMARCAL DE L’ANOIA de manera regular i en funció de les actuacions
realitzades.
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obtenir pel seu compte la Cèdula d’Habitabilitat i el Certificat d’Eficiència
Energètica del habitatge una vegada informat de manera FAVORABLE pel
tècnic del Consell Comarcal de l’Anoia.
fer constar en les seves campanyes de divulgació en matèria d’habitatge, la
col·laboració del CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA.
enviar anualment una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA dels treballs i actuacions
realitzades en el Programa de Captació d’habitatge Social fent especial menció
de les actuacions dutes a terme en els habitatges en els quals ha intervingut
l’assessorament directe del CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA.
canalitzar les consultes dels usuaris en matèria d’habitatge que hagin de ser
tramitades per l’OLH.
inscriure dins la Borsa Social de l’OLH, aquells habitatges que siguin
susceptibles de ser inclosos dins Programa de Captació d’habitatge Social, per
tal que des l’OLH es puguin gestionar dins la Borsa Social.
emetre l’informe de Benestar Social del seu consistori per tal de poder prioritzar
l’ocupació dels habitatges per famílies del municipi de Capellades.

EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA, es compromet a :





informar a l’ AJUNTAMENT DE CAPELLADES de les convocatòries d’ajut en
matèria d’habitatge convocades per la GENERALITAT DE CATALUNYA que
es tramiten a través de l’OLH.
emetre un informe de l’estat del habitatge inspeccionat en el termini de 15 dies
des del dia de la inspecció. En el supòsit que l’habitatge, arran de la inspecció,
no pugui ser posat al lloguer social, l’informe descriurà les mancances i
inconvenients que n’impossibiliten l’obtenció de la Cèdula d’Habitabilitat i/o el
Certificat d’Eficiència Energètica, per tal que l’Ajuntament pugui procedir a ferles esmenar, si es possible.
informar de l’estat d’ocupació del habitatge captat, de les altes i baixes de
contractes, per tal de poder prioritzar que siguin ocupats per famílies
necessitades del municipi de Capellades a indicació del AJUNTAMENT DE
CAPELLADES.

3.- Entrada en vigor i finalització
Aquest Conveni entrarà en vigor amb efectes d’1 de gener de 2017 i tindrà una durada
d’un any, renovable per un altre any exacte sempre i quan es faci petició expressa de
la renovació del conveni per un altre any, abans de que finalitzi l’any en curs.
Sense perjudici del que disposen les lleis aplicables, aquest Conveni podrà resoldre’s
anticipadament en els següents supòsits:
(a)
(b)

Per acord exprés per escrit de les Parts.
Per decisió unilateral de l’ AJUNTAMENT DE CAPELLADES:

per la disposició dins el mateix ajuntament de personal tècnic propi
que pugui fer aquestes tasques.

per extinció del Programa de Captació d’habitatge Social, que és
l’objecte del conveni.
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(c)

per qualsevol altre motiu degudament justificat.

Per decisió unilateral del CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA:
 per incompliment o imprecisió (incloses les degudes a omissions) de la
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA que l’ AJUNTAMENT DE CAPELLADES
haurà de presentar anualment.
 per incompliment de l’obligació de mencionar la col·laboració del
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA en les tasques divulgatives.
 per la baixa, dins el CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA, del
personal tècnic especialitzat en l’emissió del informe d’habitabilitat dels
habitatges inspeccionats.
 per l’extinció de programes d’ajut per facilitar l’accés al habitatge per
part de la GENERALITAT DE CATALUNYA.
 per qualsevol altre motiu degudament justificat

A la finalització d’aquest Conveni, s’extingiran totes les obligacions establertes en el
mateix, a excepció d’aquelles que per la seva naturalesa hagin de tenir una vigència
superior en el temps.
4.- Manifestacions i garanties
L’ Ens CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA manifesta i garanteix que:
(a) els fins/objectius/activitats del Conveni son certs i veraços i no estan en
conflicte ni constitueixen (o poden derivar en) un incompliment o violació
material de qualsevol llei o regulació aplicable a las Parts;
(b) està plenament facultada i capacitada para subscriure aquest Conveni, així
com per complir las obligacions disposades en el mateix;
(c) l’atorgament d’aquest Conveni no està en conflicte ni constitueix (o pot
derivar en) un incompliment o violació material de qualsevol llei, regulació
aplicable a las Parts, o de qualsevol contracte o acord al que estiguin
vinculats o al que les seves propietats o actius es trobin subjectes; i
(d) realitzarà els seus millors esforços i prestarà la col·laboració adequada i
necessària per aconseguir els objectius d’aquest Conveni, en las
condicions i dins dels terminis establerts en el mateix.
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES manifesta i garanteix a la Entitat que:
(a) els fins/objectius/actvitats del Conveni són certs i veraços i no estan en
conflicte ni constitueixen (o poden derivar en) un incompliment o violació
material de qualsevol llei o regulació aplicable a las Parts;
(b) està plenament facultat i capacitat per subscriure aquest Conveni, així com
per complir las obligacions disposades en el mateix;
(c) l’atorgament d’aquest Conveni no està en conflicte ni constitueix (o pot
derivar en) un incompliment o violació material de qualsevol llei, regulació
aplicable a las Parts, o de qualsevol contracte o acord al que estiguin
vinculats o al que les seves propietats o actius es trobin subjectes;
(d) realitzarà els seus millors esforços i prestarà la col·laboració adequada i
necessària per aconseguir els objectius d’aquest Conveni, en las
condicions i dins dels terminis establerts en el mateix.
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5.- Miscel·lània
Cap de les parts pot cedir, subrogar ni delegar, total o parcialment, a un tercer els
drets i obligacions continguts en aquest Conveni, llevat autorització expressa per escrit
de l’altre Part.
Tota notificació es realitzarà per escrit i estarà firmada per la Part que l’emet o en el
seu nom i, llevat que s’entregui en persona a l’altre Part, es remetrà o s’enviarà per
burofax, fax, correu certificat o correu electrònic amb justificant de recepció, dirigits a
les direccions indicades en el encapçalament.
6.- Llei aplicable i jurisdicció
El present Acord es regirà i serà interpretat de conformitat amb les lleis espanyoles i
amb les lleis autonòmiques catalanes.
El present Conveni té naturalesa administrativa. Les parts es comprometen a resoldre
de forma amistosa en un primer moment de 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 en prova de conformitat, ambdues Parts subscriuen aquest Conveni per duplicat a la
data del present acord.
President
Alcalde
Consell Comarcal Anoia
Ajuntament de Capellades

“

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció
dels acords següents:
Primer. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament
pel desenvolupament del programa de captació d’habitatges social
Segon.- Facultar el Sr. Aleix Auber Álvarez, Alcalde-president, per a la
formalització de l’esmentat conveni, perquè en nom i representació d’aquest
Ajuntament signi tots aquells documents que siguin necessaris per a l’execució
del present acord.
Tercer. Donar compte d’aquest acord al Consell Comarcal de l’Anoia
Passat a votació resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors/res
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.
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2.3.1. APROVACIO FESTES LOCALS ANY 2018. Exp: 2017/832
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 de la Consellera de, Afers Socials i Famílies, a proposta dels
municipis respectius.
El Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa 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 2018, els dies:
-

6 de febrer, dimarts Santa Dorotea i
16 d’agost, dijous (Festa Major de Capellades)

Passada a votació l’aprovació de les Festes Locals per a l’any 2018 s’aprova
per unanimitat dels/les tretze regidors assistents al Ple, dels/les tretze que
componen de dret aquesta corporació.

2.3.2. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017-349 . Exp:
2017/835
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia 2017-349:
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El Ple és dóna per assabentat
2.3.3. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017-350 - LLISTA
DEFINITIVA INCLOSOS EXCLOSOS PLA D'OCUPACIO LOCAL 2017. Exp:
2017/421

“
Exp. 2017/241
Decret 2017
Atès les competències i atribucions que m’atorga l’art. 53 1.b) del DL
2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Atès el contingut de les Bases aprovades en els projectes dels Plans
d’Ocupació convocats i examinades les sol·licituds de participació,
revisats els requisits d’accés i la documentació aportada,
RESOLC:
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Primer.- Aprovar la llista definitiva admesos i exclosos al Pla d’Ocupació
Local 2017 i data de les proves de selecció a realitzar, restant de la
següent manera:
ADMESOS/ES
Núm.
Registre

NÚM. DNI

CODI
POC

2017/2894
2017/2913
2017/2925
2017/2938
2017/2943
2017/2968
2017/2978
2017/2979
2017/2987
2017/2990
2017/3022
2017/3042
2017/3044
2017/3050
2017/2984
2017/2993
2017/2915
2017/2892
2017/2914
2017/2923
2017/2937
2017/2966
2017/2969
2017/2973
2017/2982
2017/2983
2017/2992
2017/2995
2017/3010
2017/3040
2017/3046

*****920J
*****724Q
*****670R
*****422B
*****119L
*****224Y
*****212V
*****072N
*****532B
*****647P
*****482J
*****370W
*****667N
*****257F
*****242T
*****842F
*****978F
*****524C
*****119K
*****809D
*****038F
*****987S
*****751L
*****707S
*****608E
*****062G
*****980T
*****538Q
*****332X
*****055K
*****555M

POC1
POC1
POC1
POC1
POC1
POC1
POC1
POC1
POC1
POC1
POC1
POC1
POC1
POC1
POC3
POC3
POC4
POC2
POC2
POC2
POC2
POC2
POC2
POC2
POC2
POC2
POC2
POC2
POC2
POC2
POC2

DIA
ENTREVIS
TA
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017

HORA
ENTREVIS
TA
09:00 h
09:15 h
09:30 h
09:45 h
10:00 h
10:15 h
10:30 h
11:00 h
11:15 h
11:30 h
11:45 h
12:00 h
12:15 h
12:30 h
12:45 h
13:00 h
13:15 h
10:15 h
10:30 h
10:45 h
11:15 h
11:30 h
11:45 h
12:00 h
12:15 h
12:30 h
12:45 h
13:00 h
13:15 h
13:30 h
13:45 h

DIA
HORA
PRÀCTICA PRÀCTIC
(POC 4)
A

17/07/2017

13:30 h

EXCLOSOS/ES
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Núm.
Registre
2017/2916
2017/2944
2017/2950
2017/2970
2017/2991
2017/2996
2017/2997
2017/3013
2017/3041
2017/3043

Núm. DNI
*****726R
*****337P
*****035B
*****147B
*****265G
*****825C
*****976X
*****127P
*****898K
*****101Z

Segon.- Convocar als aspirants admesos en crida única a la realització
de les proves de selecció segons el llistat que consta més amunt.
El lloc de realització de la prova-entrevista i de la prova de coneixements
pràctics serà a la Biblioteca Municipal “El Safareig”, al c/ Pilar, núm. 2 de
Capellades.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en
dono fe.
Capellades, 14 de juliol de 2017
Aleix Auber Álvarez
Alcalde-president

Milagros de Legorburu i Martorell
Secretària

“
El Ple és dóna per assabentat

2.3.4. APROVACIÓ REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 01/01/2017. Exp:
2017/416
D’acord amb el procediment establert en la Resolució de 25 d’octubre de 2005,
de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística y del Director General de
Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments
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sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de
la proposta de xifres oficials de població.
Atès que de la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de Capellades, resulta
la xifra final d’habitants 01-01-2017 és de 5.226 (2584 Homes i 2642 Dones).
El Sr. alcalde proposa al Ple de la corporació l’aprovació de la revisió del padró
d’habitants del municipi de Capellades a 01-01-2017 en 5.226 habitants.
Passat a votació resta aprovat per unanimitat dels tretze regidors assistents al
Ple, dels tretze que componen de dret aquesta corporació.

2.4. APROVACIO CONVENI 2017 AMB L'ENTITAT CAPGROSSOS DE
CAPELLADES. Exp: 2017/858

Vist el conveni entre l’Ajuntament de Capellades i l’Entitat Capgrossos per la
celebració dels actes del 20é aniversari:
“
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES I
CAPGROSSOS DE CAPELLADES PER A LA CELEBRACIÓ DELS ACTES DEL
20È ANIVERSARI
Capellades, 18 de juliol de 2017
D’una part,
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.
I de l’altra, CAPGROSSOS DE CAPELLADES, amb domicili a C/ Dr. Fleming, 102 de
08786 CAPELLADES, Sra. LYDIA ARGELICH TORRA, amb el DNI 77283912W com a
Presidenta de l’entitat.
MANIFESTEN
I.- Que CAPGROSSOS DE CAPELLADES és una entitat legalment constituïda,
inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 19.941
de la Secció 1ª del Registre de Barcelona.
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II.- Que CAPGROSSOS DE CAPELLADES ha desenvolupat la seva activitat lligada a
la promoció de la cultura popular de forma ininterrompuda els darrers 20 anys, tenint
cura dels 24 capgrossos municipals i actuant amb ells a Capellades, arreu del país i en
alguna ocasió a l’estranger.
III.- Que l’Ajuntament de Capellades està interessat en signar un conveni de
col·laboració amb CAPGROSSOS DE CAPELLADES, amb motiu de la celebració del
seu 20è aniversari per aconseguir una programació extraordinària d’actes de qualitat,
variada i accessible a tots els capelladins i capelladines.
Per aquesta raó,
PACTEN
Primer.- Que CAPGROSSOS DE CAPELLADES portarà a terme el programa
d’activitats 20èAniversari de Capgrossos de Capellades durant l’any 2017 a
Capellades, i que s’acompanya com a annex d’aquest conveni.
Segon.- Que l’Ordenança general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Capellades ,regula els supòsits i forma d’atorgament de subvencions de l’Ajuntament
de Capellades, i constitueix el marc legal d’aquest conveni.
Tercer.- Que l’entitat Capgrossos de Capellades (des d’ara l’Entitat)es compromet a
la realització de totes les actuacions programades per la celebració del 20è Aniversari
de Capgrossos de Capellades durant l’any 2017 a Capellades, descrites a l’annex
d’aquest conveni.
Quart .- Que per aquestes actuacions l’Ajuntament de Capellades donarà una
subvenció de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500,00€), els quals hauran de ser
degudament justificats per l’entitat, mitjançant factures de despeses vinculades a
l’activitat, amb càrrec a la partida pressupostària 3340.48001 exercici 2017 en
concepte transferències conveni amb Capgrossos de Capellades promoció cultural.
Cinquè.- 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: BBVA IBAN ES98 0182 1404 3702 0012 6161
Sisè.- L’Ajuntament podrà concedir una bestreta, per un import de 2.000,00€ de
subvenció per facilitar el correcte desenvolupament de les activitats programades.
Setè Que l’Entitat en virtut del que estableix l’art.24 de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Capellades, es compromet a assumir les següents
obligacions:
La justificació inclourà una declaració jurada de no tenir contret cap deute amb
l’ajuntament de Capellades, ni amb l’Hisenda Pública, ni amb la seguretat Social.
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Fotocòpies compulsades de les factures referents a les subvenció concedida.
Donar compliment en tot allò que està regulat en la Llei 38/2003,de 17 de novembre,
General de Subvencions i 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
Vuitè L’Ajuntament posarà a disposició de Capgrossos de Capellades escenaris i
qualsevol altra estructura i/o infraestructura municipal que sigui necessària per al
desenvolupament de les activitats.
Novè.- La difusió i publicitat dels actes correrà a càrrec de Capgrossos de
Capellades i de l’Ajuntament de manera conjunta.
Desè L’Ajuntament posarà gratuïtament a disposició de Capgrossos de Capellades la
sala d’exposicions municipal de Casa Bas per a la realització de l’exposició, segons el
calendari presentat prèviament. Les despeses de llum, calefacció, neteja i
manteniment seran a càrrec de l’Ajuntament.
Onzè Capgrossos de Capellades farà constar en tots aquells documents, publicitat i
activitats de divulgació generals, la col·laboració de l’Ajuntament de Capellades.
Dotzè Aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2017, i les despeses s’han de
justificar abans del 30 de març de 2018, havent-se de presentar la justificació de les
factures abans de la data esmentada.
Tretzè.- El present 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, 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,
Lydia Argelich i Torra

Annex
Programa anual d’activitats 20è. Aniversari de Capgrossos de Capellades
Durant el curs escolar 2016-2017:
Activitats diverses a les escoles i dins el projecte "Capellades, cada nen un
capgròs" construcció pels mateixos nens d'un capgròs que sortirà després a
Capellades.
12 de març – Mercat Figueter
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Participació a la fira amb un estand informatiu i programa d’activitats culturals
21 d’abril Sortida a Montserrat
6 al 21 de juny – Festes dels Carrers
Pregó i participació activa a la Festa
18 de juny – Capellades, cada nen un capgròs
Cercavila, berenar popular i festa de final de projecte amb les escoles oberta a
la població
16 de setembre de 2017 a Capellades:
Festa central de l'aniversari amb una Trobada de capgrossos singulars que
conviuran aquell dia amb els nostres i tots els capgrossos que hauran construït
al llarg de l'any els nens i nenes de les escoles de Capellades.
Amb la col·laboració d’alguns amics experts en organització d’esdeveniments
de cultura popular i de gent de Comediants, i comptant amb les actuacions de
totes les colles convidades de capgrossos volem fer un espectacle itinerant
titulat "20 voltes al sol!!" que es farà pels carrers i places de la Vila i que
acabarà amb tothom al Parc de la Bassa on les colles convidades deixaran
constància de la qualitat de les seves coreografies
Octubre/novembre de 2017 a Capellades
(Sala exposicions Casa Bas): Exposició dels 20 anys de l'entitat amb records,
fotografies, i vestuari utilitzat al llarg dels anys i fotos i documentació del
projecte escolar "Capellades, cada nen un capgròs"

“
Es proposa a la Comissió, l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Capellades i l’Entitat
Capgrossos per la celebració dels actes del 20é aniversari
Segon.- Facultar el Sr. Aleix Auber Álvarez, Alcalde-president, per a la
formalització de l’esmentat conveni, perquè en nom i representació d’aquest
Ajuntament signi tots aquells documents que siguin necessaris per a l’execució
del present acord.
Tercer. Donar compte d’aquest acord a l’Entitat Capgrossos Capellades.
Passat a votació va ser aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors/res
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assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.

PRECS I PREGUNTES
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Passaríem a l’últim punt de l’ordre del dia, seria precs i preguntes, abans però
voldria comentar un parell de coses, una més desagradable, més seriosa, en
aquest cas se us informa si no n’esteu al cas, hem procurat que sí, que se us
avisés als regidors i regidores de la corporació, també als veïns i veïnes, que,
malauradament, un dels treballadors d’aquest Ajuntament ha mort aquesta
matinada, i, doncs, conseqüentment, des de l’Ajuntament, entenem que des de
tots els partits polítics fem arribar el condol a la família, amics i amigues
d’aquest treballador, en Joan Colom i que, també, per qui pugui, demà a les 11
a l’església de Santa Maria de Capellades s’oficiarà la missa funeral. No volíem
en aquest cas passar aquest Ple sense tenir aquestes paraules de condol, i,
fer-ho, amb el vostre permís, en nom de tot l’Ajuntament i tots els representants
polítics que aquí estem.
Per altra banda, com a informació, aquest és el Ple de Juliol, a principi d’agost
si no hi ha cap qüestió urgent no hi haurà Ple però sí que hi haurà Festa Major
i, per tant, doncs, com sempre fem, recordar que esteu tots i totes convidades,
que hi ha una sèrie d’actes més oficiosos que altres en els quals, com sempre,
es convida a tots els regidors i regidores a assistir-hi, a que en gaudim, en
gaudiu precisament de tots els actes que des de l’equip s’han pogut programar.
En aquest cas també, des d’Alcaldia desitjar, si és que no ens veiem, que segur
que sí, per motius diversos, que pel que queda d’estiu, vacances, en pugueu
gaudir, i gaudir-les plenament.
En aquest cas ho deixaríem aquí i donaríem la paraula, precs i preguntes al
Partit Demòcrata.

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Bé, doncs, agraïm els aclariments, ens solidaritzem pel traspàs del treballador,
Joan Colom, i agraïm que el pesa’m sigui de tota la corporació.
Volíem traslladar un parell o tres de propostes o aclariments. Mirem de ser
breus.
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C/ABAT MUNTADES
Primer de tot: el carrer Abad Muntades ens preocupa realment, davant del que
és el museu, amb la bassa i la piscina, és una cosa que fa temps que veig i
crec que l’havia comentat, però no, l’altre dia em va semblar que era més, i, per
tant, bé, demanaríem que ens indiqueu els terminis de realització d’aquesta
actuació.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
La realització d’aquesta actuació ja està programada. Aquesta setmana amb
els serveis tècnics s’ha anat a mirar el carrer, perquè s’ha detectat que el carrer
ha cedit i ha anat cedint durant els últims anys/mesos, fet que provoca fins i tot
un malestar quan passes amb el cotxe.
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Sí, ja fa temps que aquest carrer està en mal estat, però jo crec que ara s’ha
accelerat.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Fa temps que en aquest carrer hi havia un clot i ens hem adonat que aquest
clot ha cedit una miqueta més en els últims mesos. Ara s’està fent una
actuació d’urgència, consistent en encimentar precisament tota aquella part la
realització d’aquesta actuació té un termini de 20, 21 dies i doncs el que es fa
és una mesura d’urgència perquè com a mínim no hi hagi cap ensurt, els
serveis tècnics s’ho han mirat, i la previsió seria fer-ho al mes de setembre, si
no m’equivoco.
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergio Pérez Castillo.
Aquí s’han de fer dues consideracions, que de cara al setembre s’actuarà de
forma definitiva, això vol dir que s’aixecarà tot el paviment i s’actuarà en els
fonaments, es farà un formigonat ràpid, per tal de solucionar aquesta situació,
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indicar que s’ha detectat que des de fa uns mesos el carrer ha anat cedint amb
més rapidesa.

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
És que ara, visualment es nota.
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergio Pérez Castillo.
Per qüestions tècniques de deixar que el formigó acabi forjant bé, no
començarem abans de la Festa Major, hem de tenir en compte l’afluència de
gent, entrades i sortides, també tenim el tema de la piscina, com hem dit, és un
lloc concorregut, per aquests motius es farà una primera intervenció i de cara al
setembre fer una intervenció definitiva.
NETEJA CONTENIDORS
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Després tenim una altra pregunta, voldríem saber amb quina freqüència
s’estan netejant els contenidors.
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergio Pérez Castillo.
En principi, la freqüència en què es netegen els contenidors ara mateix no te la
sé dir del cert, sí que és veritat que l’empresa que ens fa la recollida té
l’obligació de netejar-los. Ells quan detecten, o quan nosaltres detectem
contenidors que els hi cal netejar, els hi fem saber i ells ho fan ràpidament. Sí
que la periodicitat ara mateix no te la sé dir, però sí que està dins de les seves
obligacions el fet de netejar contenidors, així com reposar els trencats, i fer les
substitucions que corresponguin.
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
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Bé, nosaltres, segur que hi ha aquesta obligació, el que no estem tan segurs és
que aquesta obligació es faci efectiva. Llavors, el que sí que demanaríem, i no
sempre s’ha fet, però s’ha intentat fer així que, almenys els mesos de juliol i
agost, es podrien netejar els contenidors un parell de vegades al mes, per
exemple, davant de la piscina, al pujar per la rampa, llocs que fan molta
pudor...

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergio Pérez Castillo.
Properament hi ha prevista una neteja.
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
No sé com arreglarem això, per que si fem, és a dir, com el reglament de la
piscina i anem més tard, ja haurà passat l’estiu i, llavors, bé, els contenidors ja
no faran tanta pudor. Per tant, el que demanem és que es netegin els
contenidors almenys un parell de vegades al juliol i per la Festa Major ja que
després no farà tanta falta.
JUNTA DE SEGURETAT LOCAL
Abans hem parlat del tema de la seguretat, i creiem que seria bo convocar la
comissió de seguiment, creada durant l’anterior mandat, ara no recordo
exactament el nom, però hi havia una comissió de seguiment de seguretat
local, amb la idea de què es fes sempre abans de la Junta de Seguretat.

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Aquesta era una comissió prèvia a la Junta de Seguretat i servia per
partícips a la gent.

fer
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Jo, permet-me, agafar una qüestió que és positiva i l’altra que potser no tan en
la realitat que jo personalment vaig viure, no? amb aquesta comissió de
seguretat que se’n va fer una anualment, era més un intercanvi de, diguem-ne,
de cromos d’actuacions dels diferents cossos policials, més que una comissió
de seguiment de seguretat. Aquesta comissió de seguretat no ens suposava
res, diguem de, no positiu, ni tan sols això, res, més enllà de saber quantes
actuacions havia fet la Policia Local, o la Guàrdia Civil, o els Mossos, que està
bé, i està bé tenir-ho allà, però potser, el que ens falta és crear, potser un ens o
un espai més de seguiment, principalment amb el que es fa des de la Policia
Local, amb entitats o amb partits.
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Bé, valoreu, si això pot ser aquest espai, que és el que em sembla que es volia,
ara, si a partir d’aquí s’ha de canviar una coma dels estatuts, el canviem.
Valoreu la possibilitat, recordeu la dificultat que teníem perquè els seus
membres hi anessin, això també s’ha de tenir clar, no els membres que son
regidors, sinó de fer venir a qui tu vols fer partícip, no sempre és fàcil.
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Sí, ho recordo, sí.
WEB MUNICIPAL
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Bé, i, finalment, el que sí que suggeriríem, és que la web municipal, que, per
cert, felicitem al regidor de comunicació per la regularització que ha efectuat,
molt diligentment, amb el tema de l’escut, la feina està ben feta, això també ho
haig de reconèixer.
No, el que diríem és que, i avui ho hem comentat amb Secretaria, que els
reglaments que anem aprovant, o les ordenances vigents, poder no cal les
fiscals, perquè és molt farragós, però quant a reglaments, hi hagués un apartat
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a la pàgina web perquè això fos accessible per a tothom, perquè a vegades
podem aprovar ordenances o reglaments, i que estiguin a l’abast de tothom per
al seu coneixement.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol.

CATALUNYA –

A veure, tots els reglaments, o tot lo oficial, està al portal de la transparència. El
que passa és que els reglaments s’agafen automàticament del CIDO quan els
envien, ara hi ha una normativa nova que quan hi ha una modificació s’ha de
fer el text refós de la nova i tornar-la a enviar al CIDO, per tant, nosaltres el que
fem és enllaçar el Portal de la Transparència que gestiona la Generalitat.
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Sí, ja ho sé que al CIDO hi ha la normativa municipal.
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol

CATALUNYA –

Al CIDO es publiquen totes les modificacions i a vegades no trobes publicada
l’ordenança. Amb aquesta nova llei d’obligar a publicar els texts refosos es
podria trobar tota la normativa municipal.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Entenc, Marcel·lí, que la proposta que fas és que hi hagi una pestanya més
visible, un accés més fàcil, no?

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
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Ordenances i reglaments, al CIDO, perdoneu, però mira que he estat regidor,
molts anys, i he tingut responsabilitats i, fins fa un any, jo no sabia que era el
CIDO.
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol.

CATALUNYA –

Ara hi ha un enllaç directe a normativa del Portal de la Transparència. Tens que
fer dos clics: Portal Transparència – Normativa, i aquí trobaràs tota la normativa
municipal..
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
No, si no et dic que no tinguis raó, però amb dos clics també puc accedir a la
web del FBI, però es clar, ho has de saber.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol.

CATALUNYA –

Però és que hi és, aquesta informació, hi és. Està amagada, està poc visible
perquè no hi ha els textos refosos
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Aquí és on vaig jo
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol:

D’acord, està poc visible
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
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El que intento dir és que el ciutadà coneix la web del Capellades.cat. Vas allà, i
potser d’informació n’hi ha molta, però quan te’n posen molta no la trobes
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
(ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol:

Aquesta està clara. El que falta es que hi hagi el text refós de les normatives
que s’han anat aprovant.
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Potser estic equivocat. Ho posem sobre la taula, i res, acabem, acabem per
què si no això es fa molt llarg.
Ens reiterem en què en primer lloc tinguem unes bones excavacions, que
suposo que aviat començaran. A veure si trobem alguna cosa que encara ens
posi més al mapa, i per part dels regidors del Grup Demòcrata desitjar a la
resta de regidors i regidores que també tingueu bones vacances, bona Festa
Major. Gràcies.
No em vull deixar, com no pot ser de cap altra manera, a la senyora secretària i
a la senyora interventora.

DEPURADORA
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez
Bé, com bé ha comentat l’alcalde, primer, donar el condol i el suport als amics i
a la família del Sr. Joan Colom
Nosaltres només volíem fer tres petits precs. Per una banda hem vist que s’han
acabat les actuacions a la depuradora de Vallbona que provocaven molèsties
als veïns, no sé si ja tenim alguna dada, encara que sigui una mica, no sé si és
prematur saber si realment els veïns han notat aquesta millora
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Les dades de son han augmentat a la part veïnal afectada, però crec que el
Salvador també pot afinar més aquesta informació.
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
S’ha de dir que es va visitar la planta, es va visitar als veïns afectats, no només
els veïns confirmen que han baixat moltíssim tant les freqüències com els
sorolls, sinó que allà mateix a planta vam poder observar les millores que s’han
fet des de l’ACA i que, fins i tot allà mateix, els mateixos treballadors ho
compartien..
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Salvador Vives Alari

CATALUNYA –

Quant al tema de les males olors, és un tema que també ens han assegurat
que millorarà, perquè també han canviat tots els bufadors, i totes les diferents
instal·lacions que fan que es modifiqui les olors i en principi han dit que també
ens hi notarem molt. Però això està per veure, encara.
Quant al soroll, va ser instantani. Això sí que realment, ràpid. Perquè en principi
en sis mesos... diríem que el compromís és al gener i en quatre o cinc mesos
s’ha solventat bé el tema.
Crec que la gestió és compartida, vull dir ACA, nosaltres i veïns, crec que és
un èxit. El tema de les olors, ja veurem..

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
S’ha fet un bon seguiment, des de l’àrea, i des de serveis tècnics, i també hi ha
hagut una bona coordinació amb els veïns i l’ACA.
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez
Ho celebrem. Les hores de descans evidentment condiciona el dia a dia de les
persones.
VEHICLES ELECTRICS
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S’han publicat dos Reials decrets, el 616 i el 617 respectivament. Un és un pla,
el pla MOVEA 2017 destinat a l’adquisició de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics al qual les Administracions Públiques ens hi podem adherir, seria
interessant que hi donéssiu un cop d’ull, potser el RD 616 creiem que sí que
pot arribar a ser més interessant perquè subvenciona els projectes que
afavoreixin el pas de l’economia baixa en carboni dins d’un programa FEDER
de creixement sostenible que en aquest cas a nosaltres com a Administració
Pública ens permetria adherir-nos a ajudes per tal de millorar l’eficiència
energètica de les instal·lacions tèrmiques, d’enllumenat públic dels edificis
municipals que entenc que és un tema que vam comentar al pressupost i que
des de l’equip de Govern hi ha voluntat d’implementar i, per tant, en aquest cas
si ens hi podéssim adherir i aconseguir una font de finançament addicional,
doncs benvinguda sigui i ens permetria ampliar potser les actuacions previstes.

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

D’acord. Res més en aquest sentit?

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez
En aquest sentit assenyalar aquests tres precs i a partir d’aquí desitjar un bon
estiu, bones vacances i bona Festa Major a la resta de companys/es
regidors/es i a la secretària, interventora i demés personal de la casa.

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

Agafem aquests precs que sembla que són més que interessants. Abans
d’acabar, donaríem la paraula de precs i preguntes al públic, si algú es vol
dirigir al Ple a l’Ajuntament. Entenc que no, doncs ara sí, donaríem per acabat.

No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, del
contingut de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.
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La secretària

Milagros de Legorburu Martorell

Vist i plau

L’alcalde, Aleix Auber Àlvarez
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