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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA 22/02/2017
ÒRGAN
•

Ple

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: PLE2017/3
Data: 22/02/2017
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:15 a 22:45
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 núm. 9/2016 del
2/11/2016; núm. 10/2016 del 22/12/2016; Núm. 1/2017 del 18/01/2017; i núm.
2/2017 del 25/01/2017 han estat distribuïdes entre els/les Srs/es assistents, és
donen per llegides (art. 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).
Seguidament el Sr. alcalde pregunta als/a les assistents si hi ha alguna
rectificació a fer a les actes anteriors:

- Acta núm. 9/2016 del 2/11/2016
El Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez indica que al punt núm. 2 “Moció per la cessió de
l’edifici de la Guàrdia Civil a l’Ajuntament de Capellades...” hi ha un error en la
pàg. Núm. 3 en l’últim paràgraf consta
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA) Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
I no ha de constar.
- Acta núm. 10/2016 del 22/12/2016
Es deixa pendent d’aprovació per a la propera sessió.
- Acta núm. 1/2017 del 18/01/2017
Consta que va assistir la Sra. Elisabet Serret Sanvicente
Ha de constar: que no va assistir
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S’aprova per la unanimitat dels regidors assistents al Ple
- Acta núm. 2/2017 del 25/01/2017
S’aprova per la unanimitat dels regidors assistents al Ple.

ORDRE DEL DIA

Ordre del dia per a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el
proper dia 22 de febrer 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. Propostes
1.1. Ci Educació, Joventut i Festes
1.1.1. PRP2017/71
APROVACIO PLA LOCAL DE JOVENTUT DE
CAPELLADES 2017-2020. Exp: 2017/165
1.2. CI Habitatge, equitat i participació
1.2.1. PRP2017/10
PROPOSTA APROVACIO INICIAL ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA PROCEDIMENT SOBRE VERIFICACIO
HABITATGES BUITS. Exp: 2017/33
1.3. Ci Alcaldia i Esports
1.3.1. PRP2017/41
PROPOSTA DE MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE
CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE
LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
DEL PSC.. Exp: 2017/86
1.3.2. PRP2017/42 MOCIÓ PER RECLAMAR PARTIDES ECONÒMIQUES
AL PRESSUPOST 2017 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER
DESENVOLUPAR MILLORES A LA CARRETERA B-224 ENTRE
CAPELLADES I MARTORELL I ACCELERAR ELS TRÀMITS PEL
DESENVOLUPAMENT
DEL
PROJECTE
DE
DESDOBLAMENT,
PRESENTADA PEL GRUP MUNICPAL DEL PSC.. Exp: 2017/87
1.3.3. PRP2017/67
MOCIO D'AHESIO AL PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM , PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES. Exp: 2017/154
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1.3.4. PRP2017/68
DONAR COMPTE AL PLE DEL CANVI DE
DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA I UNIO (CIU)
PER GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMOCRATA-PDeCAT. Exp: 2017/153
1.4. Ci Comunicació i Infraestructures Tecnològiques
1.4.1. PRP2017/72 MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL NUM. 20 TAXA
PER LLICENCIES O LA COMPROVACIO D'ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATERIA URBANISTICA. Exp: 2017/161
2. Actes pendents d'aprovar
2.1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 9/2016 del
2/11/2016; Núm. 10/2016 del 22/12/2016; Núm. 1/2017 del 18/01/2017; i Núm.
2/2017 del 25/01/2017.
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Propostes
1.1. Ci Educació, Joventut i Festes

2) APROVACIO PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CAPELLADES 2017-2020.
Exp: 2017/165

Vist el Dictamen de la CI d’Educació, Joventut i Festes 15/02/2017, aprovat per
majoria absoluta,
Vist l’informe 2017/07 emès per Secretaria en data 14/02/2017 en el qual
s’indica el següent:
INFORME DE SECRETARIA 2017/07
INFORME JURÍDIC SOBRE el Pla Local de Joventut de Capellades 20172020

1. Introducció
El Pla Local de Joventut 2017-2020 de Capellades, ha de ser el marc de
referència que marcarà el contingut i la implementació de les polítiques de
joventut a Capellades per al període 2017 - 2020.
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La manca d’estructura tècnica i la crisi econòmica van ser factors determinants
que no van permetre desenvolupar la major part dels objectius que es
proposaven en l’anterior pla local de joventut. Tot i que des de diferents àmbits i
serveis s’han desenvolupat accions dirigides als jovent, aquestes han quedat
diluïdes en l’acció de diferents regidories.
El Pla neix de la necessitat de planificar adequadament les polítiques de
joventut, partint de l’anàlisi de la realitat, la detecció de necessitats, la
formulació d’objectius, el disseny, implementació i avaluació de serveis,
programes i accions i propiciant, tant en el disseny com en l’execució i
l’avaluació, la implicació i participació dels joves.
El Pla Local de Joventut s’emmarca en el context definit pel Pla Nacional de
Joventut 2010-2020 i incorpora bona part dels seus principis, la priorització dels
elements vinculats amb l’emancipació, la participació, les polítiques de
ciutadania i l’aposta per un model d’intervenció integral, transversal i
interinstitucional. Tot plegat amb la finalitat d’oferir als joves millors condicions
en el desenvolupament dels seus respectius projectes de vida, garantint-los la
igualtat d’oportunitats i estimulant l’exercici de la ciutadania activa.
El present document vol establir els nous fonament que permetran construir
una àrea de joventut que vetlli i doni desposta a les necessitats del conjunt de
la ciutadania jove.

2. Fonaments de dret
Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya.
Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla nacional de joventut
de Catalunya: 2011-2020.
Acord GOV/130/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació
de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya, horitzó 2016.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i de procediment administratiu comú.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut de Capellades 2017-2020.
Segon.- Sotmetre el Pla Local de Joventut a informació pública reglamentària,
durant un termini de 30 dies, mitjançant la inserció d’edictes al tauler d’anuncis i
web municipals i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per tal que es
puguin examinar i formular reclamacions i al·legacions pertinents.
Tercer.- Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenta cap
reclamació el nou Pla Local de Joventut Capellades 2017-2020 es considerarà
aprovat definitivament i que l’acord d’aprovació definitiva s’inserirà al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona per a públic coneixement.
Quart.- Notificar l’acord d’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut de
Capellades 2017-2020 a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, per al seu coneixement i efectes.
Capellades, 14 de febrer de 2017

La secretària,
Milagros de Legorburu i Martorell

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

ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut de Capellades 2017-2020.
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Segon.- Sotmetre el Pla Local de Joventut a informació pública reglamentària,
durant un termini de 30 dies, mitjançant la inserció d’edictes al tauler d’anuncis i
web municipals i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per tal que es
puguin examinar i formular reclamacions i al·legacions pertinents.
Tercer.- Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenta cap
reclamació el nou Pla Local de Joventut Capellades 2017-2020 es considerarà
aprovat definitivament i que l’acord d’aprovació definitiva s’inserirà al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona per a públic coneixement.
Quart.- Notificar l’acord d’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut de
Capellades 2017-2020 a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, per al seu coneixement i efectes.

Passat a votació es aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors assistents
al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.
1.2. CI Habitatge, equitat i participació

3) APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
PROCEDIMENT SOBRE VERIFICACIÓ HABITATGES BUITS.
Vist el Dictamen de la CI d’Habitatge, Equitat i Participació ciutadana
15/02/2017,

Vista la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del
procediment sobre verificació d’habitatges buits. Exp. 2017/33:
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Primer.- La potestat reglamentària local, és la primera de les potestats
administratives que l’article 4 de la LRBRL atribueix als ajuntaments, que es
materialitza en el poder de produir dins l’esfera de les seves competències i
com a expressió de l’autonomia garantida constitucionalment, normes
jurídiques vàlides i eficaces a l’ordenament jurídic general i que són d’aplicació
directa d’acord amb els principis de competència i jerarquia, com a mitjà per
intervenir en l’activitat dels ciutadans, conforme amb el que preveu l’art. 84 de
la LRBRL i el 236 de la LLMRLC. Aquest procediment s’ha d’ajustar als
principis de legalitat, igualtat i proporcionalitat i congruència amb les finalitats
que justifiquen la potestat i el respecte a la llibertat individual, potestat que es
concreta preeminentment com a manifestació prototípica de la potestat
normativa local bàsicament en la producció d’ordenances que són disposicions
de caràcter general de valor i eficàcia reglamentàries.
Segon.- Pel que fa al procediment legalment establert per a l’aprovació de les
ordenances locals, se’n exigeix l’aprovació inicial, amb la conseqüent
informació pública de l’expedient, d’acord amb allò previst als articles 49 de la
llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), 236.1
del text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (LMRLC) aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 178 del TRLMRLC i als articles 61 i
62 del Decret 179/1995, ROAS.
Tercer.- L’article 49.c) de la LRBRL, l’art. 178.1.c) de la LMRLC i l’art. 65.1 del
ROAS disposen que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb
caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, al·legació o
suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública.
Pel contrari, en el cas que es presentin reclamacions o al·legacions, seguint el
que preveu l’art. 64 del ROAS, s’hauran de trametre a la Comissió Informativa
que correspongui o que es constitueixi a aquest efecte, la qual n’ha de
proposar l’estimació o desestimació total o parcial i formular la proposta
d’aprovació de l’ordenança i s’han de resoldre de forma raonada pel Ple en el
mateix acord d’aprovació.
Quart.- La potestat d’aprovació d’ordenances municipals es reconeix a la llei, i
està atribuïda al Ple de la Corporació, amb caràcter indelegable, de conformitat
amb els articles 22.2.d) i 22.4 de les LRBRL i en relació amb l’article 52.2.d del
TRLMRLC, acord que, conforme l’article 114.1 del TRLMRLC, requereix que
sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de
membres de la Corporació, sense que calguin quòrums qualificats.

D’acord amb el contingut del present l’informe el Sr. alcalde, Aleix Auber
Álvarez, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del procediment
sobre verificació d’habitatges buits:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
SOBRE VERIFICACIÓ D’HABITATGES BUITS

DEL

PROCEDIMENT

PREÀMBUL
El dret a l’habitatge, tant en l’Estatut d’autonomia de Catalunya com en
la Constitució espanyola i en la normativa internacional –entre la qual
destaquen el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals
de les Nacions Unides de l’any 1966 i la Carta de drets fonamentals de
la Unió Europea de l’any 2010–, es configura amb un marcat contingut
social, vinculat al lliure desenvolupament de la personalitat sobre la base
de la dignitat humana. I correspon als poders públics promoure les
condicions necessàries i establir les normes pertinents perquè aquest
dret sigui efectiu.
En l’escenari actual de crisi econòmica, l’adopció de mesures dirigides a
atendre les dificultats per a accedir a un habitatge o per a mantenir-lo ha
esdevingut una prioritat dins les polítiques socials d’habitatge d’aquest
Ajuntament. L’Ajuntament de Capellades, seguint el que determina la
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que preveu
principis i mesures necessaris per aconseguir que els habitatges
desocupats injustificadament s’incorporin al mercat immobiliari per mitjà
de tècniques de foment, però també de tècniques d’intervenció
administrativa, vol dotar-se d’una ordenança municipal reguladora del
procediment sobre verificació d’habitatges buits, per al compliment
d’aquests objectius.
L’Ajuntament de Capellades ha aprovat en els darrers anys una sèrie de
mocions, com la presentada i aprovada per unanimitat el 23 de febrer de
2011 que instava a l’Ajuntament a fer un seguiment de la situació global
de l’habitatge i als processos d’execució hipotecària i de desnonaments
a Capellades; l’aprovada per unanimitat el 19 de desembre de 2012 en
el que s’instava al Govern de l’Estat a modificar la llei hipotecària amb la
finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures
necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir
del dret a l’habitatge; l’aprovada el 29 de gener de 2014 per la sanció
dels immobles permanentment desocupats propietats d’entitats
financeres i altres grans empreses; o la moció presentada per la PAH en
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suport a la ILP de mesures urgents per fer front a l’emergència
habitacional i a la pobresa energètica i aprovada el 29 d’abril de 2014,
que malauradament no han tingut el recorregut necessari per a fer
efectiu el dret a l’habitatge.
Arran de la Moció aprovada pel Ple Municipal el 29 de gener de 2014, a
proposta de la Plataforma d’afectats per la Hipoteca de l’Anoia, per a la
sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats
financeres i altres grans empreses, s’han endegat accions per donar
resposta als acords presos.
La voluntat municipal és incidir de forma clara en la funció social de
l’habitatge en les situacions en què no s’acompleix. Des de l’Ajuntament i
arran de la intervenció dels diferents serveis municipals s’han constatat
una sèrie de circumstàncies derivades o correlacionades amb
l’existència d’habitatge buit que motiven i justifiquen, entre d’altres
accions, aquesta ordenança:
1.- Famílies vulnerables socioeconòmicament amb necessitat residencial
digna.
2.- Famílies que han patit llançament del seu habitatge principal.
3.- Demanda exclosa de famílies que tot i tenir ingressos no s’adeqüen a
la seva renda disponible.
4.- Ús anòmal o indegut que es dóna en els habitatges buits.
5.- Problemes de salubritat, seguretat i/o deficiències en els habitatges
buits.
Com ja s’ha exposat inicialment, aquesta ordenança dóna compliment a
la Moció aprovada pel Ple Municipal el 29 de gener de 2014, i parteix de
la concepció de l’obligació d’ocupació d’un habitatge buit per la propietat
com una obligació que s’afegeix a les clàssiques de seguretat, salubritat
i ornat.
L’ordenança s’atén a la regulació que fa la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge i concreta el que es fa en cada fase que
estableix la normativa, fixant uns criteris per el programa d’inspeccions
que regirà l’actuació municipal, amb la voluntat de mobilitzar l’habitatge
buit en funció de la demanda existent.
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L’ordenança s’estructura en un títol preliminar, tres títols més, dues
disposicions finals i un annex.
El títol preliminar estableix disposicions generals: defineix l’objecte i la
finalitat de l’ordenança, així com alguns dels conceptes a tenir en compte
en la seva aplicació.
El títol primer s’ocupa de les actuacions prèvies, les fases de detecció i
comprovació que regula la Llei del dret de l’habitatge, que són aquelles
en què l’Ajuntament de Capellades té coneixement d’indicis que un
habitatge està buit i realitza comprovacions. També fa referència al
programa d’inspecció d’habitatges buits que fixarà els criteris de les
inspeccions.
El títol segon regula el procediment per a la declaració d’ús anòmal de
l’habitatge com a habitatge buit per tractar-se d’un habitatge que roman
desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de
més de dos anys, des de la seva incoació fins a la imposició de multes
coercitives.

El títol tercer regula el supòsit d’habitatges que es detecten com a buits
per un termini de temps inferior a 2 anys.
Seguidament la disposició final primera fixa l’entrada en vigor de
l’ordenança i la disposició final segona fixa que la modificació de normes
de rang superior tindrà els efectes pertinents sobre els preceptes
d’aquesta ordenança sense necessitat de reforma expressa.
Per últim, s’acompanya com a annex el model d’acta que aixecarà
l’inspector que tingui atribuïdes les tasques d’inspecció d’habitatges
buits.

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
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Article 1.- Objecte.

La present ordenança té per objecte regular la tramitació comuna a tots
els expedients de verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas
d’habitatge buit. En tot allò que no sigui objecte de la regulació
específica d’aquesta ordenança, el procediment es regirà per la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge i la normativa vigent de règim local.

Article 2.- Finalitat.
La finalitat de l’ordenança és detectar l’existència d’habitatge buit i
aconseguir la seva mobilització al mercat per part de la propietat o titular
d’un dret real d’atribució del dret d’ús sobre l’immoble.

Article 3.- Concepte d’habitatge buit.
Es defineix com a habitatge buit l’habitatge que roman desocupat
permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos
anys, com estableix l’art. 3d) de la llei 18/2007, del 28 de desembre, del
dret a l’habitatge de Catalunya.
Article 4.- Altres conceptes a tenir en compte
Títol habilitant: S’acredita que un habitatge està ocupat si el seu
propietari disposa d’un títol habilitant, com el d’arrendament o qualsevol
altre anàleg, que habilita l’ocupació, i es justifica documentalment per
qualsevol mitjà de prova admissible en dret. (art 15, 2.b de la llei 4/2016,
de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les
persones en risc d’exclusió residencial):
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b) que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d’habitatges
buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin
susceptibles d’estar-hi inscrits, o pertanyin a persones jurídiques
que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en el
Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular
actual sigui un fons de titulització d’actius o l’adquisició s’hagi
efectuat mitjançant la transmissió d’accions o participacions de
societats mercantils.
Funció social de l’habitatge: Satisfacció de les necessitats socials
d’habitatge dels individus.
Incompliment de la funció social: S’incompleix la funció social de la
propietat d’un habitatge o un edifici d’habitatges quan els propietaris
incompleixin el deure de conservació i rehabilitació de l’habitatge,
sempre que això comporti un risc per a la seguretat de les persones i
se’ls hagi garantit, si en demostren necessitat, els ajuts públics suficients
per a afrontar el cost de la conservació o la rehabilitació de l’habitatge;
quan l’habitatge o edifici d’habitatges estigui desocupat de manera
permanent i injustificada, en les condicions establertes per l’article 42.6
de la llei d’habitatge de Catalunya; quan estigui sobreocupat; i quan sigui
un habitatge de protecció oficial que no es destini a residència habitual i
permanent dels propietaris.
Article 5.- Causes justificades perquè un habitatge romangui
desocupat permanentment, per un termini de més de dos anys.
Són causes justificades de desocupació permanent, entre d’altres:
1.- El trasllat per raons laborals.
2.- El canvi de domicili per una situació de dependència,
3.- El fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial
pendent de resolució.

Article 6.- Subjecte de l’obligació.
El responsable de donar compliment a l’obligació d’ocupació de
l’habitatge buit és la propietat o el titular d’un dret real d’atribució del dret
d’ús sobre l’immoble.

Signatura 1 de 2
Aleix Auber Àlvarez

Signatura 2 de 2
29/06/2017

ALCALDE

Milagros de
Legorburu Martorell

29/06/2017

SECRETARIA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e95fa54dd7b8494f8c364b92da024227001

Url de validació

https://connector.capellades.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 23/02/2017

A J U N T A M E N T

D E

C A P E L L A D E S

C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786 Capellades - Tel. 93 801 10 01 - capellades@capellades.cat

TÍTOL PRIMER. ACTUACIONS PRÈVIES
Article 7.- Programa d’inspecció d’habitatges buits.
D’acord amb les necessitats de mobilització d’habitatge que hi hagi a la
vila, caldrà elaborar un programa d’inspecció d’habitatges buits.
L’aprovarà el regidor competent i se’n s donarà compte al Ple Municipal.
Aquest programa establirà els criteris on es realitzaran les inspeccions i
s’incoaran els expedients.
Inicialment, el programa haurà de preveure la inspecció d’habitatges
buits de grans tenidors (entitats financeres, les filials immobiliàries
d'aquestes entitats, els fons d'inversió i les entitats de gestió d'actius,
inclosos els procedents de la reestructuració bancària, d'acord amb la
legislació mercantil. Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà
d’un grup d’empreses, siguin titulars d’una superfície habitable de més
de 1.250 m2, amb les excepcions següents:
- 1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l’article
51.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
- 2n. Les persones jurídiques que tinguin més d’un 15% de la superfície
habitable de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial
destinats a lloguer.
2) És persona jurídica qui hagi adquirit després del 30 d'abril de 2008
habitatges que siguin, en primera o en ulteriors transmissions, provinents
d'execucions hipotecàries, provinents d’acords de compensació de
deutes o de dació en pagament o provinents de compravendes que
tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari.) a
fi de combatre l’exclusió residencial i posar al mercat, o cedir a les
Administracions Públiques, el parc d’habitatges buits propietat
d’aquestes persones jurídiques descrites, per al seu ús social.
Els criteris que regiran el programa d’inspecció d’habitatges, a
part dels que s’han exposat, seran:
1.- Edificis que hagin estat objecte d’un expedient per patologies i/o
deficiències que donen lloc a problemes de seguretat.
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2.- Edificis que hagin estat objecte d’un expedient per problemes de
salubritat.
3.- Edificis amb problemes de convivència.
4.- Edificis amb problemes d’ornat.
El programa d’inspecció tindrà vigència bianual.

Article 8.- Detecció.
La fase de detecció és aquella en què l’Ajuntament de Capellades té
coneixement d’indicis que un habitatge està buit.
En la detecció de la desocupació es tindran en compte especialment
aquestes circumstàncies:
a) Les declaracions o els actes propis del titular o la titular de l'habitatge
o de l'immoble.
b) Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les
administracions públiques que té atribuïdes les funcions d'inspecció en
aquesta matèria i dels agents de l'autoritat en general.
c) La negativa injustificada del titular o la titular de l'habitatge o de
l'immoble a facilitar les comprovacions de l'Administració, si no hi ha cap
causa versemblant que la fonamenti i si, a més, consten altres indicis de
manca d'ocupació.
d) Els anuncis publicitaris.
Un cop detectat un habitatge buit es traslladarà aquesta informació, per
part del departament que sigui coneixedor, al Servei competent per tal
que procedeixi a verificar si es tracta d’un habitatge buit.

Article 9.- Sol·licitud Informació.
Un cop detectada la utilització o situació anòmala, a efectes de
comprovació, d’una manera justificada i aplicant criteris de ponderació
en l’elecció del mitjà probatori, es pot sol·licitar informació relativa a:
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a) Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de
residents o ocupants.
b) Els consums anormals d’aigua.
c) Les dades sobre la taxa de residus.
També es comprovarà la propietat de l’habitatge i es sol·licitarà nota
simple al Registre de la Propietat.

Article 10.- Comprovació per la Policia Municipal.
La Policia Municipal procedirà a comprovar si l’habitatge està ocupat o
no i en remetrà acta al Servei competent.
Si l’acta policial constata que l’habitatge està desocupat, es procedirà a
obrir expedient administratiu per tal de verificar l’ús anòmal de l’habitatge
i declarar aquesta situació.

Article 11.- Inspecció.
Un cop finalitzada aquesta part, es realitzarà una inspecció per part de
l’inspector, que tindrà condició d’agent de l’autoritat de forma que els fets
que es recullin en l’acta d’inspecció gaudiran de presumpció de certesa a
efectes probatoris.
La inspecció es realitzarà mitjançant presència de l’inspector in situ que
durà a terme una comprovació ocular de l’habitatge i de l’entorn i
aixecarà acta descriptiva dels fets, d’acord amb el model que s’inclou a
l’annex d’aquesta ordenança. A part de la descripció dels fets i
circumstàncies observats hi constaran les manifestacions dels veïns, així
com qualsevol altra dada que estimi rellevant.
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Sempre que sigui possible es requerirà la presència de la propietat per
tal de realitzar la inspecció de l’interior de l’habitatge.
Altrament, en cas que sigui necessari per verificar si l’habitatge està
ocupat o no, també es farà un seguiment policial en dies i hores diferents
i se n’aixecarà l’acta corresponent.
L’acta d’inspecció es completarà amb un informe que contindrà totes les
dades recollides en la fase de detecció i de comprovació pels diferents
departaments municipals que hagin intervingut en la comprovació
d’habitatge desocupat.
Aquest informe ha de concloure si l’habitatge, d’acord amb la informació
constatada, està desocupat o no i donarà lloc a l’obertura d’expedient de
verificació d’habitatge buit.

TÍTOL SEGON. EXPEDIENT
ANÒMALA D’HABITATGE BUIT

DE

DECLARACIÓ

DE

SITUACIÓ

Article 12.- Incoació i instrucció.
En cas que l’informe emès conclogui que l’habitatge està desocupat per
més de dos anys o no es pugui determinar el termini de desocupació,
s’incoarà expedient per determinar si hi ha una desocupació permanent
per un termini de més de dos anys sense causa justificada i, en cas
afirmatiu, declarar aquesta circumstància.
Els expedients s’obriran d’ofici, a instància de part o mitjançant l’acció
pública regulada a la llei.
Un cop oberts els expedients, es tramitaran per ordre d’incoació, excepte
que necessitats de mobilització d’habitatges obliguin a prioritzar-ne
alguns de determinats.
La resolució que incoarà l’expedient traslladarà l’informe emès per
l’inspector municipal i donarà un termini d’audiència de 15 dies a
l’interessat per formular al·legacions, aportar documentació i proposar
les proves que consideri adients.
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El procediment s'instruirà amb la ratificació de l'informe d'inspecció i la
pràctica de les proves que hagin estat proposades per l’interessat i
admeses.

Article 13.- Resolució.
Transcorregut el termini indicat, si no es realitzen al·legacions o queda
acreditat que es dóna el supòsit de desocupació permanent per un
període de més de dos anys sense causa justificada, es declararà la
situació de desocupació permanent, i es requerirà l’adopció de mesures
efectives per a la mobilització de l’habitatge amb advertiment de la
possibilitat d’imposició de multes coercitives.
Aquestes mesures s’hauran d’adoptar en un termini que serà de 15 dies
a un mes, segons estableixi el requeriment, i caldrà que s’aporti a
l’expedient l’acreditació del seu compliment.

Article 14.- Multes coercitives.
Un cop realitzat el requeriment sense que l’interessat procedeixi a
acreditar a l’expedient el seu compliment, es procedirà a la imposició de
multes coercitives.
El nombre màxim de multes coercitives és de tres. L’import de la primera
serà de 3.000 €, el de la segona serà de 6.000 €, i el de la tercera serà
de 9.000 €.

TÍTOL TERCER. MESURES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Article 15.- Desocupació permanent per un termini de menys de dos
anys.
En el supòsit de detectar una desocupació permanent inferior a dos
anys, l’Ajuntament informarà la propietat del temps que li consta que
l’habitatge es buit i del termini des del qual es dóna aquesta
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circumstància. També l’assabentarà de les mesures de foment per a la
seva ocupació, de l’obligació d’ocupació de l’habitatge, així com del
seguiment que es farà per comprovar l’ocupació efectiva un cop
transcorregut el termini de més de dos anys.
Altrament també se l’informarà que en qualsevol moment pot acreditar
davant l’Ajuntament l’ocupació de l’habitatge.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.- Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la data de publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del seu text íntegre.
Segona.- Adaptació.
Com és preceptiu, la modificació de normes de rang superior tindrà els
efectes pertinents sobre els preceptes d’aquesta ordenança, sense
necessitat de reforma expressa.

ANNEX

ACTA D’INSPECCIÓ PER LA VERIFICACIÓ D’HABITATGE BUIT

DADES
Propietat:
Adreça:
Dia de la inspecció:
Persones presents:

Hora:

CONSTRUCCIÓ
Tipus d’edifici:
Ús principal:
Estat de l’edifici:
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INSPECCIÓ OCULAR EXTERIOR DE L’HABITATGE
Comprovar bústia:
Comprovar finestres:
Comprovar roba estesa:
Comprovar porta accés a l’habitatge:

INSPECCIÓ OCULAR INTERIOR DE L’HABITATGE
Disposa d’aigua corrent:
Disposa d’instal·lació elèctrica:
Disposa d’equip per cuinar i conservació:
Disposa de cambra higiènica:
Indicis d’habitabilitat:
MANIFESTACIÓ VEÏNS

OCUPACIÓ

Ocupat
Desocupat

Segon.- Sotmetre aquest acord a un període d’informació pública de trenta
dies i en el cas que durant aquest termini no es presenti cap reclamació o
al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es procedirà d’ofici a
trametre l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya, així com a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils després d’haver-se
tramès i publicat íntegrament.

Passada a votació l’ordenança municipal reguladora del procediment sobre
verificació d’habitatges buits resta aprovada per la unanimitat dels/les tretze
regidores assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta
corporació.
1.3. Ci Alcaldia i Esports
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4) MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA
NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA
PAGESIA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Vist el Dictamen de la CI d’Alcaldia i Esports del 15/02/2017, Exp. 2017/86,

Vista la MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA
NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA
PAGESIA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC:

En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema
escollit va ser La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar
cap a aquest doble a objectiu, és necessari renovar el contracte de la
societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer Consell
Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que
conflueixi en una concentració a Barcelona i també va aprovar el següent
manifest que es transcriu literalment:
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA
PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha
estat compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i
nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el
sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp,
de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país
del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català va
organitzar la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de
gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè el
camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector
agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova
configuració política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels
seus fonaments, i per això, considerem que s’han d’incorporar al seu text
fonamental les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del
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paisatge agrari i rural.
c) L’ocupació equilibrada del territori.

En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el
compromís del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més
contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista a la Política Agrària
Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un
conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa
parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la
producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han
de respectar, ja que només han de complir la normativa concordant amb les
regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement
del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la ciutadania
respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals
quan accedeixi i gaudeixi del medi.
•
Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional
catalana de ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió
de Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió
de Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la
pagesia professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha
obtingut una representació lleugerament superior als dos terços, no obstant
això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i
normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió
de Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la pagesia
professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia
professional catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del
Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d’interès natural,
Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació
professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de
participació socioeconòmica de determinades administracions locals.
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes
constants, del 39 % de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015,
bàsicament per l’evolució de la Política Agrària Comuna, que ha deixat de
sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial en l’accés
al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials
que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres
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produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de
determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la
justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris,
garantint els recursos humans i materials suficients per dur a terme, de
manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli
abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, consum,
sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que
regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins
i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la
regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes
tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització
de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la
transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar
totes les mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els
mecanismes a l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la
distribució dels productes agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha
disminuït en un 74 % l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament
Rural [PDR] de Catalunya, no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple
del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes prioritats en
programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat
retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i
clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb
Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal
revertir la desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector
agropecuari i forestal i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats
consensuades en programació i execució del PDR de Catalunya, així com, la
revocació de les retallades i les reprogramacions imprescindibles per
assegurar-ho.
•

Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.

La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen
any rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions
agràries. No podem esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el
Departament d’Agricultura han de destinar els recursos humans i econòmics
necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais
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cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar,
simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds
d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència
cinegètica tot l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració
i garanteixi que l’execució de les mesures excepcionals s’apliquen de forma
eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels llindars
d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment,
quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars
dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la
sobreabundància de l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal
que s’analitzi la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense
perjudicar al bestiar domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures
necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es redueixi, es
reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal
que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada
d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres zones de
la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants
conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna
salvatge a tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació
específica de caça i de gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou
marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc actual.
• Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme
que està aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a
criteris i procediments fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris
espuris, construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a l’activitat
agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un règim
sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres
fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són
incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits
i productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les
infraestructures i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que
regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També
necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals,
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la
revisió de l’abusiva i arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció
Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Capellades aprovar els
acords següents:
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la
pagesia.
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració feta a Barcelona el
passat dia 28 de gener.
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
- Molt

Honorable
Sr.
Carles
Puigdemont i Casamajó President de
la Generalitat de Catalunya
Plaça
de
Sant
Jaume, 4 08002
BARCELONA

- Sr. Joan Caball Subirana

Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos
de Catalunya C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA

Passada a votació la Moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la
necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia, presentada pel
Grup Municipal del PSC, resta aprovada per la unanimitat dels/les tretze
regidors/res assistents al Ple dels/les tretze que componen de dret aquesta
corporació.

5) MOCIÓ PER RECLAMAR PARTIDES ECONÒMIQUES AL PRESSUPOST
2017 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER DESENVOLUPAR
MILLORES A LA CARRETERA B-224 ENTRE CAPELLADES I MARTORELL
I ACCELERAR ELS TRÀMITS PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
DE DESDOBLAMENT, PRESENTADA PEL GRUP MUNICPAL DEL PSC..
Exp: 2017/87
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Per part del grup municipal del PSC es retira aquesta moció del Ple.

6) MOCIO D'AHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM,
PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE
CAPELLADES. Exp: 2017/154

Vist el Dictamen de la CI d’Alcaldia i Esports del 15/02/2017,
A la presentació d’aquesta moció s’adhereix el Grup Municipal del PDeCAT,

Vista la MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL I DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PDeCAT:
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar
transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió
executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc
de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El
manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin
així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la
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demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a
decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat
amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest
MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment
democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i
l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà
de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà
la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb
l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les
societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del
poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi.
Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat
de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
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Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari, llur adhesió al
Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat
de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de
Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís
amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte
Nacional pel Referèndum
Per tot això, el Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:

Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).

Passada a votació la Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
presentada per l’Equip de Govern Municipal i del Grup Municipal del PDeCAT:
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 de Partit Demòcrata Català (PDeCAT).: Marcel·lí Martorell
Font, Eduard Iglesias Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret
Sanvicente.
Vots en contra Srs.:
---

Signatura 1 de 2
Aleix Auber Àlvarez

Signatura 2 de 2
29/06/2017

ALCALDE

Milagros de
Legorburu Martorell

29/06/2017

SECRETARIA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e95fa54dd7b8494f8c364b92da024227001

Url de validació

https://connector.capellades.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 23/02/2017

A J U N T A M E N T

D E

C A P E L L A D E S

C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786 Capellades - Tel. 93 801 10 01 - capellades@capellades.cat

S’abstenen Srs.:
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés (PSC-CP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver.

1) DONAR COMPTE AL PLE DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DEL GRUP
MUNICIPAL DE CONVERGENCIA I UNIO (CIU) PER GRUP MUNICIPAL
DE PARTIT DEMOCRATA-PDeCAT. Exp: 2017/153

Vist el Dictamen de la CI d’Alcaldia i Esports del 15/02/2017,

Vist l’escrit presentat pel grup municipal de Convergència i Unió “CiU” del canvi
de nom del seu grup municipal per Grup Municipal de Partit DemòcrataPDeCAT.
A L’IL.LM. SR ALCALDE
Els/Les i sotasignats/des Marcel·lí Martorell, Eduard Iglésias, Susana
Olivares i Elisabet Serret en virtut de la nostra condició de membres de
l’Ajuntament de Capellades, compareixem i com millor s’escaigui en
Dret,
MANIFESTEM:
Que, mitjançant el present escrit sol·licitem modificar la denominació del
Grup Municipal de Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit
Demòcrata-PDeCAT en base als següents
FETS
Primer.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la
candidatura de Convergència i Unió obtingué quatre regidors, els quals
subscrivim el present escrit.
Segon.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal
de Convergència i Unió, als efectes de la nostra actuació corporativa en
els termes previstos per la normativa aplicable.
Tercer.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va
declarar de forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de
Convergència i Unió, la qual es troba en fase de liquidació.
Quart.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de
Catalunya va aprovar un acord de transitorietat a través del qual l’acció
política de CDC la desenvoluparia la nova força política, el Partit
Demòcrata Europeu Català-PDeCAT.
Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents
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FONAMENTS DE DRET
Primer.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a:
• Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
• Els articles 50 i 51 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.
• Els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986 , de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir
de les candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni
desconeix la realitat de les coalicions electorals i federacions de partits, i
que aquestes puguin finalitzar al llarg del mandat o es puguin dissoldre si
així ho acorden els òrgans competents, respectivament, sense penalitzar
als partits polítics que les integrin.
Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix
cap regulació que impedeixi modificar la denominació d’un grup polític
municipal, en aquest sentit, no es diu tampoc que els grups polítics
municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els partits, federacions,
etc. Pels quals varen concórrer els seus membres a les eleccions.
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del
grup per una altra que no es correspongui en la seva literalitat amb la de
formació política per la qual es van presentar com a candidatura a les
eleccions locals. En el present supòsit la federació de Convergència i
Unió, formació a través de la qual ens vam presentar, està en un procés
de dissolució, i l’acció política de Convergència Democràtica de
Catalunya s’ha vist substituïda per la nova formació Partit Demòcrata
Europeu Català, el que justifica la legitimat del canvi de denominació
sol·licitat.
SEGON.- EL canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap
dels Grups Municipals existents al no ser susceptible de confusió amb
cap d’ells. I és subscrit per tots es membres del grup municipal.
Per l’anterior,
DEMANEM:
1.- Que, es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per
fetes les anteriors manifestacions, s’admetin, i en el seu mèrits s’acordi
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modificar la denominació de Grup Municipal de Convergència i Unió “
CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata-PDeCAT.
2- Que, es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal.
Capellades 1 de Febrer de 2017.
Signat Marcel·lí Martorell Font Signat Susana Olivares i Barrera
Sinat Elisabet Serret Sanvicente Signat Eduard Iglesias Torres

El Ple es dóna per assabentat

1.4. Ci Comunicació i Infraestructures Tecnològiques

7) MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL NUM. 20 TAXA PER LLICENCIES O
LA COMPROVACIO D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATERIA
URBANISTICA. Exp: 2017/161

Vist el Dictamen de
la CI d’Hisenda, Comunicació i Infraestructures
tecnològiques del 15/02/2017

Vista la proposta de modificació de l’ Ordenança Fiscal núm. 20.- Taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanística:
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
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Vist l’ informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, emès per la interventora municipal en
data 15/02/2017.
El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació
de l’Ordenança Fiscal núm. 20.- Taxa per llicències o la comporació d’activitats
comunicades en matèria urbanística.
Es modifica l’art.7

Article 7.- Beneficis fiscals
Actual redactat.
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.
2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara
d’aquesta Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres quan així ho estableixi l’Ordenança
fiscal reguladora de dit impost.
Nou redactat proposat:
1.S’estableix una bonificació del 95% quan es tracti d’obres que afavoreixen
l’accés i l’habitabilitat de les persones amb alguna discapacitat de mobilitat.
Aquesta s’haurà d’acreditar pels servei socials municipals
2.La taxa liquidada a l’empara d’aquesta Ordenança podrà ser deduïda de la
quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres quan
així ho estableixi l’Ordenança fiscal reguladora de dit impost.

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els
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interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament adreça www.capellades.cat

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la
base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President per subscriure els documents
relacionats amb aquest assumpte.
Passada a votació la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 20 .- Taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanística,
resta aprovada per la unanimitat dels/les tretze regidors/res assistents al Ple,
dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.

PRECS I PREGUNTES
NOVA ESTRUCTURA DE LES ACTES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DESPRÈS DE L’APROVACIÓ DE LA NOVA LLEI DE RÈGIM JURIDIC DEL
SECTOR PÚBLIC.
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Heu rebut la nota informativa de Secretaria respecte a la nova estructura de les
actes del ple de l’ajuntament desprès de l’aprovació de la nova Llei de Règim
Jurídic del Sector Públic.
De conformitat amb aquesta normativa i en la mesura que es registren les
sessions del Ple de l’Ajuntament de Capellades, el contingut de les actes serà
diferent al que es feia fins ara ja que no farà falta recollir expressament els
punts principals de les intervencions dels regidors atesa que la fidelitat, identitat
i integritat de cadascuna de les intervencions queda gravada o registrada en un
CD que serà formalment incorporat a l’acta com a un document de la sessió
celebrada.
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Amb aquest nou sistema es garanteix la transcripció íntegra i real de la
intervenció de cada regidor, que en moltes ocasions calia tornar a concretar
per falta d’acord amb la transcripció realitzada.

DICTAMENS COMISSIONS INFORMATIVES
En els dictàmens de les comissions informatives i a conseqüència dels procés
de digitalització en el programa es fa constar la votació dels grups municipals.
Les votacions que consten en els dictàmens proposta de les comissions
informatives d’aquest Ple consta que el Partit Socialista s’ha abstingut, que el
PDCAT s’ha abstingut.., això s’ha d’esmenar perquè, quant ho vaig veure, vaig
dir que això s’havia de rectificar.

ESCOLA BRESSOL
A precs i preguntes de l’últim Ple es va preguntar per l’obertura de l’Escola
Bressol Vailets, tal com es va dir a la reunió que es va tenir amb els diferents
grups municipals, la intenció de l’Equip de Govern era obrir a l’1 de febrer,
finalment es va obrir el 7 de febrer.
Li agradaria fer una mica d’històric, perquè hem estat parlant entre despatxos i
també hem estat parlant amb els usuaris afectats.
Tenint en compte la demanda d’inscripcions prevista per l’any 2017 que es
preveien a l’escola bressol, es va començar a treballar en quan a aquesta
possible obertura.
Voldria destacar que s’ha treballat incansablement, des de l’Àrea d’Educació
s’ha treballat per portar a terme i tenir els requisits més importants coberts.
Les complicacions administratives han sigut les que han comportat més
dificultats, i sobre tot destacar que el fet que el centre estigues donat de baixa,
ha estat el principal factor que administrativament ha dificultat més avançar en
alguns aspectes.
Dit això i per entendre els passos que s’han donat, a dia d’avui ens trobem amb
la següent situació, la Llar d’Infants “Vailets” està oberta i com portem fent des
d’un principi, des de la proposta d’obertura, s’ha mirat de treballar juntament
amb la Direcció dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la
Catalunya Central, la regidora d’Ensenyament i la pròpia Alcaldia.
S’ha treballat en un mateix full de ruta per garantir, sobre tot, el seguiment del
projecte, atenent i resolent els problemes estructurals vitals de convivència amb
una altra activitat que com sabeu s’està donant en el mateix centre, i que
s’havia de determinar que l’obertura del centre, en aquest cas, havia de ser
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factible, sobre tot i en això també coincidíem amb el Director dels Serveis
Territorials, a caire informatiu.
Finalment, la importància no deixa de ser una altra que la de donar serveis a
l’usuari, i que, en aquest cas, es podien quedar fora sinó érem capaços d’obrir
aquest centre.
Amb aquesta idea, des de la regidoria i amb el suport incansable de l’Equip de
Govern s’ha treballat per aquesta reobertura, la data que teníem prevista
d’aquesta era la que ens hagués agradat més, perquè sempre que surt una
complicació pel mig, aquesta no és bona, i sobre tot amb el fet de que des de
l’Àrea d’Urbanisme s’ha treballat conjuntament amb els Serveis Territorials,
perquè a vegades, pel que sigui, uns tècnics no ho veuen de la mateixa manera
que altres tècnics.
Quant a assegurances, aspectes essencials i instal·lacions s’han resolt des
del primer moment, abans de la seva obertura, amb l’entrega dels informes
corresponents, planós, etc. i a falta de pocs dies de la data que teníem
acordada va arribar un informe en el qual s’indicava que a l’escola havia
d’haver una cambra higiènica adaptada, el que venia a ser una cambra de bany
per a persones amb mobilitat reduïda.
En aquest cas es va sol·licitar als Serveis Territorials d’Ensenyament
instal·lar una cabina provisional, la instal·lació d’aquesta cabina provisional va
ser autoritzada per Ensenyament, aquest fet va endarrerir una setmana
l’obertura de l’aulari, paral·lelament a aquestes gestions, l’Ajuntament
continuava treballant per obtenir l’autorització definitiva i el conveni que acaba
certificant el nombre d’alumnes matriculats i així mateix rebre la corresponent
subvenció que el Departament d’Ensenyament concedeix per cada alumne
matriculat al centre.
L’autorització definitiva d’obertura del centre esdevindrà quan es signi aquest
conveni amb el Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament.
Això passarà quan tinguem realitzades les reformes definitives d’aquesta
cambra higiènica adaptada, mentrestant tenim la cabina provisional.
Ahir mateix se’ns feia arribar un informe dels Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament on s’aprova el projecte del centre de l’escola
bressol i s’emplaça a l’Ajuntament a realitzar les obres d’instal·lació de la
cambra higiènica adaptada per adequar l’actual lavabo i posteriorment signar el
conveni.
Aquesta situació que a alguns poden considerar anòmala per les
circumstancies descrites, passa a molts centres, per a nosaltres són situacions
similars, amb la decisió de tenir un objectiu, de donar un servei, de treballar-hi,
precisament perquè no es quedi fora tota la demanda que pot haver-hi.
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El tret diferencial, en aquest cas, positiu és seguir treballant de la mateixa
manera que s’ha fet fins ara, amb determinació de voler arribar a l’objectiu
principal de complir tot el que s’exigeix, però que això no freni i perjudiqui als
principals beneficiaris d’aquest servei, que no deixen de ser altres que les
famílies.
Entén que fora dels tràmits burocràtics i administratius del Departament més
estrictament legalistes, el que hem de mirar de fer i treballar és que el servei
es doti de sentit, perquè si no, al cap i a la fi, ens passaríem un any debaten si
hi ha una coma aquí o allà, o un lavabo més gran o més petit, quan entenem
que els aspectes essencials estan tots coberts.
Seguirem fent les passes necessàries per acabar de lligar tot això, és el nostre
propòsit, seguirem donant aquest servei i allò que se’ns demani en aquest
procediment per la realització del servei.
Voldria ressaltar, sobretot, un aspecte important, fonamental, que com a Equip
de Govern vàrem valorar el màxim interès per prestar aquest servei, però
també agrair a totes les famílies. En aquest cas hem volgut tenir-les totalment
informades del que hi havia quant a l’obertura de l’escola bressol, així mateix
agrair la seva paciència i la bona voluntat per entendre aquesta situació.
Un servei de l’escola bressol amb una demanda de lactants que se’ls dóna el
servei i esperem que es segueixi realitzant amb tota normalitat.

ORDRE DEL DIA
PDCAT
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
El PDCAT començarà parlant d’un altre tema, en primer lloc posar sobre la
taula que tenim un ordre del dia, a efectes pràctics, bona part del que hem
aprovat avui, pels capelladins, de manera immediata, fora del Pla Local de
Joventut, parlant clar, no hi ha res que serveixi a efectes pràctics per als
capelladins. Avui hem aprovat molta literatura, moltes mocions i així portem
gairebé dos anys aprovant mocions, mocions i mocions.
De veritat crec que a vegades quan l’alcalde fa la reunió, deu tenir feina per
saber que hi posa, perquè a efectes pràctics insisteix, anem aprovant cosetes,
no vol treure valor a lo de la taxa de l’ordenança urbanística i el Pla Local de
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Joventut, però de la resta portem una dinàmica d’any i mig certamen pobre a
l’ordre del dia dels plens, perdoneu però objectivament podem mirar altres
ordres del dia anteriors i comparar-ho.
Per tant posem de relleu la nostra preocupació davant de la pobresa d’aquests
plens i per tant nosaltres ens veiem amb la missió de portar coses que
realment doncs puguin afectar al dia, dia dels capelladins.
Començarem amb un aspecte que és de calaix, ho vaig dir a l’anterior Ple, i va
haver un regidor que li va treure importància perquè sempre es presentaven
els pressupostos al maig, abril, i... no passa res, però si que passa, si es feia
d’aquella manera, doncs malament.
Tots sabem les raons de perquè es feia malament, i era perquè la casa no tenia
els comptes al dia, i a l’anterior mandat es van aprovar els comptes de set anys
seguits.
Ara hi ha un govern amb majoria i la setmana que ve entrarem al mes de març i
ni s’ha parlat del pressupost municipal, el pensem aprovar al mes de juny o
què?
Us pot fer certa gràcia, però crec que és prou important aprovar el pressupost.
No és el mateix governar en minoria que pot comportar més dificultat de diàleg i
d’aprovar, que un govern que té la majoria, però és que ni s’ha parlat i la
setmana que ve estem al mes de març.

Nosaltres demanem al nou estrenat regidor d’Hisenda i al senyor alcalde,
veurem qui porta la direcció en aquest aspecte, que se’ns convoqui a alguna
reunió, esperem que sigui més aviat que tard.
Nosaltres vàrem dir que volíem fer aportacions al pressupost del 2017, ja
veurem si se’ns fa cas o no per poder incloure algun aspecte, nosaltres ho
farem constructivament, perquè ens preocupa que un govern en majoria, amb
les liquidacions i comptes esperem que al dia no puguem parlar del pressupost
municipal, un ajuntament normal l’aprova, potser al desembre no, però al gener
si.
Per tant emplacem a l’Equip de Govern a “posar-se les piles “en aquest
aspecte.

ESCOLA BRESSOL
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GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
L’alcalde ha estat parlant durant uns quinze minuts, la veritat és que no ho ha
fet malament, però no ens ha dit gaire cosa.
Ell no sap si s’ha treballat incansablement o no, però bé no s’ha treballat, i la
prova està que en el dia d’avui encara no tenim el conveni signat.
És cert que l’objectiu prioritari és donar el servei a les famílies, amb això
nosaltres estem, de fet en el ple del mes d’octubre o novembre, ara no recorda,
el llavors Grup Municipal de CiU, va ser el que va portar al Ple la necessitat
dels lactants i si no recorda malament, se’ns va dir que no hi havia necessitat,
no ho se, haurem de revisar les actes, però si no recorda malament, se’ns va
dir que no hi havia necessitat, i nosaltres vam insistir en aquest tema, per tant
temps per treballar aquest tema hi ha sigut.
Sembla ser que hi ha una assegurança, però jo no se..., m’agradaria preguntar
a Secretaria si sense conveni l’assegurança ens serviria, quina resposta
tindríem, sabem que l’Ajuntament té una assegurança, però sense conveni que
doni legalitat, més enllà de les legitimes converses formals amb el Departament
d’Ensenyament ?, té alguna validesa l’assegurança?, nosaltres ho dubtem
perquè no està tot al dia, no està allò “degudament”.
Nosaltres vam presentar una instància el dia 31 de gener, per cert, a la que no
se’ns ha contestat res, en la que vam demanar:
Primer.- Si hi ha un acte administratiu, entem que del Ple no, perquè no ho hem
vist, núm. registre 376/2017.
Volem saber si aquest acte administratiu és un decret o un acord de Junta de
Govern Local, que decideixi que s’obre l’aula de lactants.
Vàrem demanar si hi havia modificació pressupostària, nosaltres sospitem que
no, perquè ningú ens ha contestat i tampoc l’hem vist.
Volem saber si hi ha un informe d’Intervenció, autoritzant la despesa, com i de
quina manera s’ha proveït el personal.
Si hi ha l’autorització del Departament d’Ensenyament, avui en dia, sabem que
no hi ha conveni, però demanem una còpia del conveni d’Ensenyament, i
després temes que no són per posar pals a les rodes, sinó però pel dret que
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tenim de ser informats, de quina despesa ha fet l’ajuntament per obrir l’aula de
lactants i que se’ns informés de la data d’obertura d’aquesta aula de lactants.
Sabem que no hi ha conveni, demanarem quines pèrdues te l’ajuntament per
no rebre les subvencions que ens tocarien rebre pel fet de no fer la feina ben
feta.

Celebrem que a les famílies se’ls hi doni servei, però això no va per aquí, sinó
perquè administrativament no hem fet les coses correctament, i l’ajuntament
com administració també ha de fer les coses correctament, més enllà de donar
el servei, que es dóna per suposat.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Jo, com a alcalde, a dia d’avui, quan sento parlar de pressupost, a mi,
sincerament, se’m cauria la cara de vergonya d’utilitzar els termes, i el to que tu
utilitzes, però com que no sóc del PDeCAT i no ho pretenc ser-ho, t’ho dic de
debò, ja ha passat en diferents temes, has sigut alcalde, Marcel·lí, abans has
dit una frase que m’ha agradat molt, menys titulars i més fets, nosaltres
procurem fer això, fer fets.
T’ho dic per un parell de coses, pel pressupost perquè cau pel seu propi pes,
l’últim any el vas aprovar al mes de maig, i altres al juliol, el teu grup de CiU
abans, quan els aprovava?, és que ni ho recordo, però tu sempre poses bones
excuses per reafirmar-te en els teus titulars, perquè de titulars sabem fer uns
quants, ja ho hem comprovat.
L’altre és el punt dels plens, em vas picar la curiositat un dia i em vaig dedicar a
calcular quants punts es van presentar l’últim any i mig de CiU al govern de
l’Ajuntament de Capellades, cent vint-i-set, quants portem nosaltres? Son
dades que a mi m’agraden i vaig veure que portàvem cent quaranta nou, aquí
hi ha una barreja de que si tots els punts aprovats son vàlids, de si són
mocions, de si no són prou importants, segur que per al PDeCAT no seran prou
importants.
Avui has dit que al Ple nomes hi ha una cosa que beneficia al poble, el Pla de
Joventut, crec que l’Ordenança d’habitatge és important, que la taxa també és
molt important, i que tot el que s’ha anat aprovant és prou important.
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Sincerament, l’estratègia d’anar encenent el foc..., crec que des de que hi ha
la televisió, doncs jo ja sabia que això dona “chicha”,i a vegades pensem que
estem al Parlament de Catalunya i estem al Ple de l’Ajuntament de Capellades,
i intentem fer tot el millor possible, des de la humilitat, i assumim la critica, si
l’assumim, es poden fer millor les coses?, si, clar, que es pot fer, és evident i
intentem parlar-les, intentem avançar-nos, ho dic perquè els titulars són
enganyosos.
Jo abans no ho he volgut dir, però el Pla de Joventut es va fer arribar quinze
dies abans als diferents grups polítics, precisament perquè si hi ha esmenes,
que he vist que han hagut moltes consideracions, perquè es facin arribar, és
igual, tampoc incideixo molt, perquè el titular a vegades ven més però no cal
anar encenent el foc.
Jo demano a una oposició, en aquest sentit, més responsable i no tant de tirar
de twitter, ni de titulars, perquè al final aquesta feina és enganyar a la gent
directament.
S’ha intentat com inculcar aquesta por de què l’assegurança seria paper mullat
en relació al no conveni, sinó recordo malament estant el vostre grup a
l’ajuntament, l’escola bressol va estar any i mig sense conveni, i no es va parar.

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
I per què ?, perquè ens la vam trobar oberta sense conveni.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Vau parar el servei o no?

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
No la vam parar.

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Eduard
Iglesias Torres
No es podia parar, perquè teníem que treballar tots els papers i si la paràvem
no teníem rés i no podíem treballar.
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Tu estàs parlant del centre, jo estic parlant del servei, afirmo que l’escola
bressol va estar un any sense conveni, això és mentida?, ja se que no és
mentida.
Amb tot el respecte, un al final, amb tot això queda una mica fart, intentem
parlar les coses, teniu la legitimitat de parlar de les coses de la manera que
vulgueu, però intenteu cenyir-vos a la realitat.
Que tu vulguis, diguem-ne mostrar el teu emprenyament perquè el pressupost
no està aprovat, Marcel·lí, tu ho vas aprovar al mes de juliol, al juliol, ara diràs
que la teva situació econòmica era molt difícil, molt difícil, clar és que en un
any la situació econòmica ha canviat molt, ha millorat, però no gràcies a tu, la
veritat, és que al final tot serà gràcies a tu, no?
M’aniràs dient més coses i miraré de respondre’t, però senzillament, et
demano, intentem cenyir-nos a la realitat.
Des de l’ajuntament mirarem de fer-ho el millor possible i cada vegada que els
tràmits administratius no es fan correctament, o no s’està prou atent, jo el
primer en alçar la mà, perquè intento que això no passi, però jo no se com
tractar-ho, perquè de vegades, al final, el tema dels punts del ple, el tema del
pressupost, cau pel seu propi pes, de debò t’ho dic, sincerament és una
observació.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sra. Susana Moreno Blanco.
Vol fer un apunt respecte d’una cosa que s’ha comentat i que és mentida,
podem revisar les actes, en aquest ple mai s’ha dit que ningú s’ha quedat fora.
El que s’ha dit en aquest ple és que, el llavors grup municipal de CiU va
preguntar sí al mes d’octubre o novembre, algun infant s’havia quedat fora, el
que es va respondre va ser, que en aquell moment no s’havia quedat cap infant
fora.
Que en tot cas de cara als mesos de gener/febrer sinó es procedia a l’obertura
de l’aula de lactants, es quedaven fora, com a mínim, set infants.
Crec que és important matissar perquè no només s’ha fet aquest comentari en
el ple, sinó que també s’ha fet fora d’aquest, per tant crec que és important fer
aquesta matisació, de moment
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GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Si em permeteu, en primer lloc no entraré a dir el que vam dir exactament, o
no, a l’acta, potser si tens raó que ho vas dir així i et demano disculpes, en tot
cas la nostra intenció de fer la pregunta, és perquè hi havia unes demandes
respecte a l’aula de lactants, i ara discutir amb les frases o sub frases
subordinades o lo que sigui, i sinó és així et demano disculpes, no passa rés,
amb això no hi ha res més a dir.
Perdona, alcalde, saps que passa, que no se si la diré grossa ara, però potser
que esteu molt acostumats a fer oposició i teniu la pell molt fina i no sabeu
rebre cap crítica, no accepteu la crítica, esteu acostumats a fer oposició i no
governar, i per tant, en tot cas, també heu d’aprendre a rebre la critica, perquè
pot ser si al 2011 vam dir o fer qualsevol cosa, però és que ara estem al 2017 i
ara el que estem jutjant és l’acció de govern de l’actual alcalde de Capellades,
ara mateix no entraré a discutir, perquè no tinc ganes de si va estar un any o un
any i mig, jo se la raó i el perquè ho va estar, d’acord?.
Ara no vull entrar a discutir, a no ser que m’insistiu en el tema, i el traure,
perquè no tinc cap inconvenient, però no vull afegir més llenya al foc, en una
cosa que amb els problemes que té ara l’Ajuntament.
És veritat que a les hores ens vam trobar una escola bressol que no tenia el
conveni d’obertura i quan ens vam donar compte, la regidora va fer el que va
poder per obtenir el conveni d’obertura i l’autorització, perquè no la tenia, i aquí
ho deixo perquè no vol entrar en més polèmica sobre aquest tema, perquè no
aportarà res constructiu a la situació d’ara.
Podríem discutir dels pressupostos del 2015, o del 2013 i sabem el perquè es
van aprovar, i quan es van aprovar, però és que ara els capelladins van anar a
unes eleccions i pel que sigui, a nosaltres ens van enviar a l’oposició, i ara el
que estem fent des del PDeCAT és el control a l’actual govern i això per molt
malament que ho hagués fet jo com a alcalde, no vol dir que l’actual alcalde ho
estigui fent bé, perquè no és normal que al mes de febrer, insisteix, i amb
majoria, amb les liquidacions fetes, no és parli del pressupost, per molt
malament que jo ho hagi fet, no vol dir que ara sigui pau i gloria, perquè no ho
és, insisteix amb un govern amb majoria.
On està la critica?, en que no s’hagi aprovat, i que ni tan sols s’hagi parlat,
aleshores, potser si l’aprovarem el proper mes o al mes de maig, és que no ho
sabem i el problema és que no ho sabem, i per tant, no se’m cau la cara de
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vergonya, hi vaig amb la cara molt alta, perquè hi ha unes raons concretes per
les dues, però ara mateix no veiem les raons del perquè, sinó hi ha algú que
ens ho explica, clar, de moment no, no és el cas.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA –
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo
Jo crec que hi ha un detall que aquí tots obviem i ningú l’esmenta, que ell creu
que s’ha de dir, perquè si no faltarien elements de judici, és un tema de
realitats, no podem obviar per fer entendre l’endarreriment, que han hagut
canvis estructurals en el departament, que és l’eina tècnica per fer això del que
estem parlant, i no vol dir que el fet de tenir una Intervenció nova ens faci anar
malament, no estic dient això, sinó que estic dient que si tenim una nova
interventora, tenim plantejaments nous, i que això com en qualsevol feina ha de
haver un procés de traspàs, i evidentment des de la voluntat política s’ha de
tutelar i s’han de posar totes les eines perquè això no entorpeixi rés, però
tampoc podem fer veure que això no és. És normal, i si em dius que canviem el
responsable d’una altra instal·lació, aquella instal·lació passarà moments en
que s’hauran d’ajustar les peces.
Insisteix, no estic dient, no estic repartint culpes, però si que crec que és un
element que s’ha de tenir en compte, que forma part de l’explicació, sense de
fugir de la responsabilitat de l’Equip de Govern. No perdem de vista això,
perquè sinó diem aquesta dada, que és la més important del que estem dient,
perquè tots no volem focalitzar, insisteix no és la responsable ni última, ni final,
ni màxima, però no perdem el punt de vista que això pesa, i no pesa per mal,
això pesa perquè canviem de criteris, canviem calendaris, res més en aquest
sentit.
Tots ho volem tenir abans, sabrem més o menys, però no podem fer veure que
les coses que hi són, no hi són, més que res perquè ningú es faci idees falses,
cadascú que tregui les conclusions que vulgui, però tenint tota la informació.

OBERTURA ESCOLA BRESSOL.
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA –
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo
Respecte a les diferents obertures de l’escola bressol i de les diferents
existències, o no, de convenis, com a part interessada que em sento esmentat i
al·ludit, crec que ara no és tan diferent com en aquell moment i crec que hi ha
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un element de cohesió, que pel que sigui, es voldrà fer servir com a manera de
posicionar a la gent molt diferent una de l’altra.
El que va passar en aquell moment i el que passa ara en aquests moments, és
que tots, encara que uns ho verbalitzin més, i altres verbalitzin altres idees, tots
hem prioritzat obrir, i quan s’ha tingut que obrir, abans, i s’ha tingut que obrir
ara, tothom ha posat el millor de si per obrir, i ningú ha fet sang i salsa d’això.
Respecte a l’altra obertura, jo ho vaig agrair en el seu moment, a l’altra
inauguració van assistir i tots els regidors i tots representants de CiU
candidats, perquè això es va obrir a l’últim any.
Tots enteníem que era un guany pel poble disposar d’aquestes instal·lacions,
així com oferir un servei, que els papers anirien arribant i que tot era correcte,
proba evident d’això, és que no només venien els representants de l’oposició,
és que venien els representants del govern de la Generalitat.
Tampoc devia ser tant espectacularment fantasmagòric, representants del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, eren allà, i això és una
demostració de què no hi ha res tan greu i que tots ho reconeixem, després va
passar el temps, va haver el conveni i el grup d’ERC que havia estat de govern
i desprès a l’oposició no anava dient si teníem el conveni a punt, si trigava més
o menys.
Enteníem que pel que se’ns demanava nosaltres informaven i pel que no se’ns
demanava, el govern de l’època anava fent i que tothom ho feia amb la millor
de les intencions, per algun dels objectius que tu has dit fa una bona estona,
quan parlàvem abans d’altres coses, si realment ens fa angunia, com tot ens fa,
l’envelliment de la nostra població, posem totes les eines necessàries perquè la
població jove pugui viure amb les millors de les condicions, i tinguin totes les
eines per arrelar-se en el territori, sinó els expulsem del territori, i la possibilitat
d’escolaritzar als nens és una eina de alliberament d’homes i dones que els
permet buscar feina aquí, o allà, sense tenir que marxar de viure d’aquí.
Jo no vull viure com un efecte, com una cosa conflictiva, jo crec que si alguna
cosa ens ha cohesionat, ha sigut posar en cada moment les necessitats més
enllà dels partits, i ara s’ha de millorar, evidentment que s’ha de millorar, que
s’ha d’acabar d’aclarir aquest conveni, clar que s’ha d’aclarir, que s’havia
d’obrir, clar que s’havia d’obrir, no hi ha més.

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
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Clar que no posem en dubte això, quan a les hores l’alcalde, Angel Soteras va
convidar als candidats hi vam anar, però el conveni era una cosa apart, es
pressuposa que ja hi és, si està signat o no, això és una cosa que depèn del
responsable del moment, per sobre està el servei, això ja ho sabem, però això
no treu que el conveni hagi de ser, per les conseqüències que té, per la
subvenció i per res més plegat.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA –
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo
I tothom ha de posar el millor de si mateix per aconseguir-lo en qualsevol
moment.

BOMBA DE L’AIGUA.-

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Ja ens hem assabentat del que va passar amb la bomba de l’aigua aquest cap
de setmana, preguntar si hi ha algun tipus de mesura que es pugui aplicar
perquè això ha anat passant moltes vegades, amb tots els colors polítics, i ara
torna apassar.
Hi ha una problemàtica, d’assabentar-se de les anomalies de la xarxa
municipal, per aquest motiu voldria saber si hi havia alguna previsió al respecte
per millorar aquesta situació.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergio Pérez Castillo

Si que és cert que el cap de setmana, sobre tot el diumenge va haver un
problema amb l’abastament d’aigua, ens vam donar compte del problema quan
gairebé aquesta avaria estava a les acaballes.
Davant d’aquesta avaria ens hem donat compte que falta alguna mesura de
control necessària per avançar-nos i no arribar a aquests moments crítics, i
s’està estudiant quins mecanismes s’han aplicar.
CIRCULACIÓ VIÀRIA CARRER D’OLÒ
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GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Per informar els que no ho saben, vam presentar davant de l’Ajuntament un
conjunt de més de cinquanta signatures una sèrie de propostes i demanant el
recolzament dels veïns del carrer d’Oló, respecte al carrer d’Oló.
Aquest serà un dels aspectes que nosaltres portarem al pressupost municipal
del 2017, si se’ns requereix.
Demanaríem un aspecte relacionat amb aquesta demanda que vàrem fer,
fonamentalment quant a circulació viària, el carrer d’ Oló en aquets moments és
caòtic, només cal estar deu minuts allà i veurem que hi ha cotxes que van de
d’alt a baix i de d’alt a baix, no hi ha ni ordre ni concert, alguns que es van fins
a la plaça Sant Jaume.
L’altre dia, jo mateix vaig estar a punt de presenciar un xoc entre dos cotxes a
la mateixa plaça Sant Jaume, un dels vehicles anava contra direcció.
Demanaríem que es prenguin accions immediates, una si pot ser demà mateix,
i que és treure el pal que està al mig del carrer d’Oló, perquè més d’un ja ha
ensopegat, donat que que no està mai posat, el més efectiu seria treure-ho.
Demanaríem que els empleats municipals també obeeixin la senyalització, a tall
d’exemple, inclús la policia municipal, veig que els senyals no serveixen per
res.
He vist cotxes de l’Ajuntament i algun empleat no anant amb la direcció
correcta i això no li sembla correcte, ell ho veu i els ciutadans també li
traslladen.
Creiem que s’ha de fer immediatament alguna cosa, perquè sinó, passarà
alguna cosa.
De manera privada, jo ja he traslladat a l’alcalde, el que crec que s’hauria de
fer,

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Atenent-nos a la instància, avancem que és un tema del que tots hem parlat
sovint, inclús en la legislatura passada sobre quines actuacions es podrien fer
en aquest carrer davant d’aquestes situacions anòmales i perilloses.
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L’Equip de Govern estem buscant mesures, des de senyalització nova fins, el
que a títol personal et comentava, mesures de seguretat que permetin, doncs,
no incidir en la sensibilitat negativa, però a la vegada puguin frenar aquesta
perillositat, segurament i en primer lloc prioritzaríem reduir la perillositat de l’ús
dels vehicles i després en la mesura que es pogués s’arreglaria el carrer.
Des de la Regidoria d’Urbanisme s’està mirant algunes d’aquestes mesures
seguretat per mirar quin cost poden tenir, també s’està estudiant
senyalització bona, en aquest cas també es va parlar d’accentuar-la,
algunes entrades d’aquestes cruïlles que no permeten veure bé el pas
vehicles o vianants.

de
la
en
de

S’està treballant, mirarem trobar solucions, de fer-ho com sempre, al més aviat
possible, però a vegades el ritme no dóna per més.
Hi ha altres aspectes com la barra aquesta del terra ho estem estudiant.
Si que volia dir que tant la policia local com els mossos d’esquadra poden
circular en la direcció que considerin necessari per la realització del seu servei.
Quant a la presentació de les signatures, i perquè donava la sensació en el
moment de presentar les signatures, que la recollida d’aquestes s’ha presentat
com a CiU, com els quatre regidors de CiU, i entenc que en representació dels
veïns que han signat, o és un veí...
Els representants de CiU, ara del PDeCAT, el que vam fer és anar casa per
casa, i agafar signatures per obtenir el recolzament per portar això al Ple de
l’Ajuntament, perquè entenem que és un tema que preocupa, la gent t’ho
comenta o t’ho parla, doncs donem-li una forma i portem-lo al Ple de
l’Ajuntament, l’Equip de Govern, amb això pot fer el que consideri convenient,
no té més transcendència.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Ho pregunta perquè quan ho va veure, va pensar que era una iniciativa veïnal,
més que res perquè quedi clar a tothom.

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
No hi ha cap iniciativa veïnal organitzada, però recollim les demandes de certs
veïns, i nosaltres com a Grup Municipal del PDCAT els hi donem cos i ho
portem aquí.
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LA BASSA

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Sortosament, des de fa uns tres mesos tenim la bassa plena, entenem que el
sortidor és una cosa que agrada àmpliament a la gent, i no entenem perquè
està apagat.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Entenc que quan dius que agrada majoritàriament, ho afirmes.

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Sí, ho dic amb molta convicció.

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

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Crec que el sortidor és maco i dóna vida, i inclús es beneficiós per la pròpia
bassa, perquè si no arriba al sobreeixidor s’oxigena, i per tant l’aigua guanya en
qualitat i és més maco de passejar-hi, aquest és el nostre suggeriment.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Hi havia el debat de si s’encenia o no, entenc que en la mesura que s’encenia
abans i regava els arbres del costat, potser no, però si hi havia el debat d’obrirlo, ara que ha arribat al nivell màxim, en tot cas l’Equip de Govern acabarà de
decidir.
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DESMAI DE LA BASSA.

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
Fa mesos que vam dir que el desmai de la bassa estava mort, i que també per
millorar tot aquell aspecte, demanaríem que ara que ve el temps de plantar
arbres, no se quina és l’època bona per plantar arbres, però ara seria un bon
moment.

CAMÍ DE LA FONT CUITORA
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. Marcel·lí
Martorell Font
El Camí de la Font cuitora que, per entendres, tira cap a la vinya del Sr.
Guasch, hi ha la canonada que porta l’aigua; a la Pedrera, una canonada
trencada que mig surt, amb aigües trencades, això s’hauria de tancar, s’hauria
de formigonar d’alguna manera.

CAMÍ DE CAL MANEL
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Aprofito aquest comentari vostre respecte a la tanca del Camí de Cal Manel,
que en principi ja està arreglada.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergio Pérez Castillo.
S’està mirant de substituir el tros que no hi havia tanca.

CARRER D’OLO
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GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez
Com a veïns que som del carrer d’ Oló ens afegim al prec del Grup Municipal
del PDeCAT, davant de la problemàtica existent en aquest carrer quant a la
seguretat viària.
Aprofitant aquest prec, voldríem fer esment de les queixes que ens han arribat
de veïns respecte dels cotxes mal estacionats al llarg de la Vila, sobre tot en
llocs perillosos com són les cruïlles, a prop de Casa Bas, hi ha moments
d’encreuament de cotxes que venen de la prolongació del Passeig Miquel i Mas
amb el carrer Doctor Fleming, el mateix passa a la cantonada del C/d’Oló, al C/
Sarrià de Ter, també com a zona conflictiva.
Els veïns ens han fet arribar els seus neguits en aquest sentit, i voldríem saber
si l’Equip de Govern té alguna acció prevista per solucionar aquesta
problemàtica que afecta a la població.
No se si la millor solució és via de la pedagogia o anar directament a sancionar
els cotxes mal estacionats.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Aquest és un tema gens agradable, perquè al cap i a la fi es posen els mitjans
necessaris, es senyalitza, intentem corregir aquestes qüestions.
Si que és cert que també hi ha un increment de sancions, així ho hem estat
analitzant i veient amb la policia local, haurem de veure si aquest increment,
donat el mal ús del vehicle per part de certs vilatans, en un futur produirà un
recés quant a aquesta mala conducta.
La policia local va darrera d’aquells conductors que són reincidents, se’ls
sanciona, de la metodologia que intentem emprendre tots nosaltres que és la
de respectar els senyals, no ho volen respectar, doncs veurem si aquesta gent,
vistes les sancions, rectifiquen la seva actitud.
Per altra banda s’ha de valorar l’actuació de la policia local en una població en
la que hi ha bastant trànsit, amb punts foscos, la seva tasca no és fàcil, i li
agradaria posar, aquest fet, en valor.
S’han estudiat reformes en certs carrers per obligar, inclús, que la gent no es
pari, no obstant, aquestes reformes tenen un cost i dificultat tècnica
considerable, mirarem d’anar-les projectant, i tirar-ho endavant de la millor
manera però no és fàcil.
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ENLLUMENAT PÚBLIC
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez
Se’ns ha fet arribar la preocupació dels veïns del carrer Call, carrer Fleming,
Casa Bas, Amador Romaní, que han estat una sèrie de dies amb l’enllumenat
públic totalment apagat, són zones que queden fosques.
Sortosament, avui he vist que tornava a ver il·luminació, no se si això respon a
una avaria puntual o respon una mica a la situació de l’enllumenat i si és així
que es realitzin les actuacions necessàries per millorar-ho.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergio Pérez Castillo.
Aquesta situació respon a dues circumstàncies, la primera que l’ajuntament
esta realitzant feines de millora de l’electre públic com és la revisió de la seva
potència, al carrer Torrenova hi havia un cable de l’enllumenat que feia saltar
totes les fases d’aquella zona.
Tal com diu el regidor Sr. Aaron Alcazar Gutierrez ja s’ha solucionat aquesta
problemàtica i aquest mati i ahir a la nit ja hi havia llum.
En aquesta zona, de quan en quan ens trobem amb avaries per l’existència de
cables en mal estat, estem intentant solucionar aquest problema amb la
substitució del cablejat elèctric d’aquesta zona amb nou i millor cablejat .

MERCAT FIGUETER

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA –
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo
Recordar que estem a tres setmanes de la Fira, com que abans no hi haurà Ple
i sempre comentem en ple els esdeveniments i convidem als regidors, tingueu
en compte que el proper 12 de març tindrà lloc la fira.
La previsió és començar una mica abans el que és la part institucional de la
Fira, avancem l’obertura mitja hora, donar-li un cert pes, sabeu que sempre
tenim la part més comercial i la part popular, que sempre comptem amb la
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participació de les entitats capelladines, enteníem que havent-hi el vint
aniversari de la creació dels capgrossos, donar-los el paper protagonista en la
inauguració hauria d’anar a càrrec d’ells, més enllà que tota la resta de grups
tingui presència.
També us volia comentar que tenim previst compensar les dues places, plaça
Catalunya i plaça Verdaguer, la part infantil que al darrer any estava només al
voltant de la bassa i que en certs casos provocava que la gent ja no sortís de la
bassa perquè els nanos es quedaven en aquella zona, ara hi haurà un altre
espai infantil tot al voltant de la plaça Sant Miquel, sense renunciar a l’espai
infantil de la bassa, llavors el que teníem al darrer any a la plaça Sant Miquel i
que era la subhasta d’antiquaris, la previsió és passar-ho a la plaça Xica, plaça
sant Jaume, i així formar una certa continuïtat urbana des de la bassa i la
plaça Àngel Guimerà, fins a Casa Bas i d’aquesta manera evitar que se’ns
quedés tallat, com anys anteriors, a la plaça Verdaguer i després a Casa Bas
quedava més desangelat.
D’aquesta manera ocupem més espai amb organització pròpia nostra i
preveiem que la zona comercial s’expandeixi una mica més respecte als altres
anys, i tenint en compte que a aquestes alçades, comparat amb anys anteriors,
ja tenim més sol·licituds que els altres anys, hem de preveure això, que hi
hauran més parades i nosaltres ocuparem més sòl.
Per tot això us convidem a participar, més que mai, perquè en bona lògica hi
hauran moltes més coses, i serà més fàcil que tothom trobi la que si digui més
amb els seus interessos.

CURSA ORIENTACIÓ
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Recordar que aquesta setmana hi haurà una cursa d’orientació de l’Anoia i que
té la capacitat d’atracció per als propis vilatans, de visitants de fora de
Catalunya, d’altres països.
Es bo donar-li la seva rellevància i tindrà lloc el proper dissabte i diumenge.

OPEN DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
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El diumenge passat es va realitzar a Capellades l’Open de gimnàstica rítmica,
va haver molta gent i això per la vila és positiu

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

Milagros de Legorburu Martorell

Vist i plau

L’alcalde, Aleix Auber Àlvarez
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