
SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 30 DE DESEMBRE DE 2008. 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR. 

Es presenten les actes corresponents a les sessions ordinària del dia 12 de novembre de 2008 i 
l'extraordinària  del 9 de desembre de 2008.  Després de les modificacions que fan els regidors 
s'aproven per unanimitat, abstenint-se de votar en la primera acta Jaume Morera, en data d'aquell ple 
encara no estava nomenat regidor; en la segona acta s'abstenen de votar Cristina Martínez, Ivan 
Olvera i Núria Idáñez, en el ple corresponent no hi van assistir. 

2. PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL C/ROCA DEL BATISTA 

Després que en el Ple del dia 5 de novembre de 2008 l'equip de govern retirés el punt a petició dels 
tres grups de l'oposició per la manca de consens entre l'ajuntament i els veïns del carrer, es 
presenta a aprovació el mateix projecte especificant que després de varies reunions s'ha arribat a un 
acord amb la majoria els veïns amb les següents condicions: 

• L'Ajuntament aporta un 10% dins les distribucions de les contribucions especials per pagar l'obra 
(com ja està estipulat per totes les obres que requereixen aquestes contribucions especials) 

• Una part de l'obra es finança amb els 18000€ d'ajut de la Generalitat de Catalunya (concedits 
des del inici d'aquest projecte) 

• Les obres les portarà a terme la brigada municipal, eliminant així dels costos finals els honoraris 
dels tècnics, el benefici industrial i les despeses generals. En xifres aproximades l'estalvi correspon a 
12.500€. 

ERC manifesta que el seu vot serà l'abstenció, no volen parar el procés d'urbanització, però els han 
quedat alguns dubtes que no s'han pogut resoldre perquè no han pogut parlar amb els tècnics 
encarregats per les festivitats que hi ha hagut entre la comissió informativa i el present ple. Esperen 
tenir-los resolts per quan es porti a ple les contribucions especials. Entre els dubtes es troba 
l'encariment de l'obra des del projecte inicial fins al 57.000€ aproximats de l'actual, tot i 
l'encariment pel pas dels anys, creuen que és excessiu, segons els seus càlculs hauria d'estar sobre 
els 42000€. Un altre dels dubtes que se'ls planteja és que segons el pressupost del projecte si es 
descompten dels honoraris dels  tècnics, el benefici industrial i les despeses generals, l'estalvi 
correspon a 7000€, no 12500 com s'ha exposat. 

PSC es posicionen a favor del projecte i esperaran a les contribucions especials. 

VdC-CUP creuen necessari el projecte, valoren l'esforç que s'està fent per arribar a un acord amb 
els veïns i per tant votaran a favor, tot i que resta pendent d’aprovar les contribucions especials i 
caldrà tornar a veure el parer dels veïns. 

Passat a votació s'aprova amb els vots a favor de CiU, PSC i VdC-CUP i les abstencions d'ERC. 

3. PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ CONTENIDORS SOTERRATS A CAPELLADES 

Des de la Mancomunitat de residus on hi participa Capellades, Carme, Vallbona d'Anoia i La Llacuna, 
es va aprovar un projecte de soterrament de contenidors per aquests municipis. A Capellades es 
durà a terme al c/Pare Bernardí, a tocar amb la Pl. Catalunya. 

L'equip de govern, aprofitant les obres que s’hauran de fer per aquest soterrament, presenta un 
projecte per a fer el soterrament de 5 boques de contenidors més per al mateix lloc. Quedant així 
un total de 7 boques de contenidors de rebuig en aquest emplaçament. Aquest projecte en 
l'actualitat no té finançament, però s'està buscant. 

PSC manifesta que està completament d'acord amb aquest plantejament i creu que s'ha de seguir en 
aquesta línia. 



VdC-CUP està d'acord amb el soterrament dels contenidors i lamenta que no es pugui fer el mateix 
amb els contenidors de reciclatge, la recollida és a càrrec del Consell Comarcal de l'Anoia i no està 
preparat per fer-ho amb els contenidors soterrats. Així que demanen que els representants al 
Consell Comarcal que hi ha en l'Ajuntament facin arribar aquesta petició. L'equip de Govern respon 
que en aquest emplaçament no hi ha prou lloc per fer el soterrament dels contenidors de 
reciclatge, també creu que per la recollida selectiva aquest tipus de contenidors són 
contraproduents, sobretot en el cas del cartró, perquè es deixa d'utilitzar; finalment indica que una 
de les boques projectades estarà destinada a la brossa orgànica quan es comenci a fer la recollida 
selectiva d'aquesta. 

Passat a votació s'aprova per unanimitat. 

4. RENOVACIÓ PÒLISSA DE TRESORERIA SOL·LICITADA AMB BBVA-BCL. 

L'equip de govern a renegociat la pòlissa de crèdit de l'Ajuntament que vencia amb l'entitat BBVA-
BCL. Les condicions són: Els primers sis mesos es podrà disposar de 500.000€ (50.000€ menys que 
l'any anterior) i els darrers sis mesos es podrà disposar de 300.000€ (clàusula nova d'enguany).  
Amb un tipus d'interès d'Euribor trimestral +0,75%. 

ERC votarà a favor ja que és l'única eina que disposa l'Ajuntament per fer front als pagaments. 

PSC també votarà a favor pels mateixos motius que ERC 

VdC-CUP, aprofitant la presència de la nova interventora pregunta si hi ha alguna alternativa a les 
pòlisses de crèdit. Es respon que l'alternativa són els crèdits de llarg termini, que són més 
avantatjosos i que actualment ja s'hi està treballant. Per al moment són necessàries per la manca de 
liquides, per afrontar els pagaments dels projectes que tot i tenir finançament encara no s'ha produït 
l’ ingrés. 

5. 2N. EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS EXP. 27/2008 

La interventora explica que cal fer la modificació del pressupost prorrogat de l'any 2006, ja que no 
es podien comptabilitzar les despeses i sobretot molts dels ingressos que s'han produït des de l'any 
2006 per falta de consignació. 

ERC els ha quedat algun dubte en alguna partida pressupostària que no han pogut aclarir per falta 
de temps per les festivitats que hi ha hagut entre la comissió informativa i el present ple; així que 
s'abstindran. 

PSC és una modificació des del punt de vista de l'equip de govern així que s'abstindrà. 

VdC-CUP valoren les bones explicacions per part de la interventora i creuen que és necessari per 
actualitzar la comptabilitat de l'Ajuntament, així que hi votaran a favor. 

S'aprova amb els vots a favor de CiU i VdC-CUP i les abstencions d'ERC i PSC. 

6. MODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL 

En l'estudi dels llocs de treball aprovat en ple el dia 24 de setembre es contemplava un lloc de 
treball per un Tresorer. L'equip de govern proposa l'aprovació del canvi d'aquesta plaça per la d'un 
tècnic comptable, que alhora que disminueix el preu de la plaça, també disminueix la responsabilitat 
sobre el treballador. 

Passat a votació s'aprova per unanimitat. 

7. MOCIÓ CAMPANYA DE CATALUNYA LLIURE DE BOSSES DE PLÀSTIC, 
PRESENTAD PEL GRUP MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES-CUP. 

VdC-CUP va presentar una moció en relació al mal i excessiu ús de les bosses de plàstic. En dita 
moció es demana que el Ple prengui els acords següents: 



1. L’Ajuntament acorda sumar-se a la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”. 
2. Desenvolupar una campanya progressiva de comunicació a la població (Escoles, entitats,..)i al 
sector comercial del municipi, dels acords d’aquesta moció i de la necessitat de limitació de la 
bossa de plàstic en el context de la prevenció de residus d’envasos i embolcalls, i les alternatives 
més ecològiques (bossa de roba, bossa plegable, carretó, cabàs...). 
3. Adherir-se i participar en la declaració del 3 de juliol “Dia Català Sense Bosses de Plàstic”.  
4. Engegar dinàmiques amb els comerços com la creació d'una Xarxa de comerços 
respectuosos amb el medi ambient, proposta que fomentarà principalment l’acord per a que els 
comerciants del municipi redueixin progressivament l’ús de les bosses de plàstic del comerç. 
5. Preparar un acord amb els comerços locals posar un preu a les bosses de plàstic, per 
desincentivar el consum. Destinar el fons que es generi al desenvolupament de campanyes de 
conscienciació ambiental en l’àmbit de la prevenció i el consum. 
6. Preparar una proposta de bonificació fiscal a partir de les ordenances fiscals als comerços 
locals que desenvolupin actuacions per a reduir de forma efectiva el nombre de bosses d’un sòl ús. 
7. Acorda que es contactarà amb els distribuïdors del municipi per a concretar la limitació de 
les bosses de plàstic de forma específica en els proveïments i activitats que desenvolupi 
l’ajuntament. 
8. Acorda regular la distribució de bosses dins el reglament del mercat municipal. 
9. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 
 
L'equip de govern no està d'acord amb el punt sisè, tal i com ja va comunicar en la comissió 
informativa i demana l'eliminació del punt o un canvi de redactat. 
VdC-CUP, admet que és un punt complicat de complir i sap que les bonificacions no es poden 
aprovar per l'any 2009 ja que les ordenances fiscals ja es van aprovar, però sol·licita que es faci un 
estudi per l'any 2010 per si es possible contemplar-ho. 
L'equip de govern proposa el nou redactat següent pel punt 6: “Estudiar les diferents possibilitats 
per preparar una proposta de bonificació fiscal a partir de les ordenances fiscals als comerços locals 
que desenvolupin actuacions per a reduir de forma efectiva el nombre de bosses d’un sòl ús.” 
 
Passat a votació amb la modificació de l'equip de govern i  acceptada per VdC-CUP. S'aprova per 
unanimitat. 
 
Podeu consultar la moció a la nostra pàgina web: www.viladecapellades.cat 

 

8. MOCIÓ ERO NISSAN, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC CAPELLADES. 

En aquesta moció es demana que l’ajuntament insti a la direcció de Nissan a  reconsiderar la seva 
decisió, que amb el acomiadaments no es construeix una empresa de futur i que cal buscar 
alternatives. Alhora demana al govern de la Generalitat que exigeixi a la multinacional que defineixi 
el seu pla industrial de futur i que des del govern s’impulsin mesures per minimitzar el tancament 
d’empreses.ç 

Des del PSC, tot i ser conscients que la situació ha variat des del dia que la moció va ser entrada es 
creu convenient tirar-la endavant igualment per tal de que quedi constància del posicionament de 
l’ajuntament de Capellades. Des de VdC-CUP tot i ser favorables a la moció es recorda al PSC que a 
la Generalitat és el seu propi partit un dels que està a govern i que per tant els primers que han 
d’actuar amb conseqüència són ells, que tenen la força per poder aturar i incidir en els diferents 
expedients de regulació que poden haver-hi. 

Passada a votació s’aprova per unanimitat. 

9. NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES EN 
L'ASSOCIACIÓ CAPELLADES TV 

Per formar la junta de l'Associació de Capellades TV cal que l'Ajuntament hi aporti dos 
representants, el Vicepresident i un vocal. La proposta de l'equip de govern consensuada és com a 
Vicepresident el regidor de CiU Marcel·lí Martorell i com a vocal el regidor d'ERC Àngel Soteras. 



Passat a votació s'aprova per unanimitat. 

10. PRECS I PREGUNTES 

L'equip de govern: 

• A causa de les darreres pluges s'ha produït un esvoranc a la zona de la vinya alta, prop del 
c/Verge de Montserrat; i un esllavissament de terres que han enfonsat part d'un garatge 
particular a la Costa de les Creus. La brigada ja hi està fent les actuacions necessàries. 

• Es fa entrega als Srs. Regidors de l'informe sobre el paviment de la plaça Catalunya, de la 
relació de despeses de l'ajuntament vers les tres escoles de Capellades i la relació de la despesa 
en gestories. Es parlarà en la propera comissió informativa. 

PSC: 

P: Felicita a l'equip de govern i en particular al regidor de Cultura, al tècnic de cultura de l'ajuntament i 
a la comissió d'organització de la nit de cultura celebrada el dia 20 de desembre. Demana que ho facin 
extensiu a tots els organitzadors. R: S'agraeix les felicitacions i es faran extensives a tot l'equip. 

VdC-CUP: 

P: La Plaça Lluís Companys continua oberta tot i que s'ha demanat reiteradament que es tanqui al pas 
dels vehicles, la senyalització és confusa i els cotxes hi estacionen estan prohibit fer-ho, el que els 
comporta una multa. Es recorda que l'equip de govern en el seu programa electoral hi havia un projecte 
per la plaça, una zona de lleure pels infants no un aparcament de cotxes o una fons de finançament 
per l'Ajuntament amb la recaptació de les multes. R: És cert que fa molts dies que s'ha de tancar la 
plaça. El programa de CiU encara és vigent i no hi ha cap ànim recaptatori en el fet de no tancar 
la plaça, es preveu fer-ho després de cap d'any. 

P: Han arribat varies queixes que a la Pl. Tall de Conill hi ha una mica de desgavell a certes hores del 
dia, pel mal aparcament d'alguns vehicles i per l'excessiu trànsit. R: A l'Ajuntament no ha arribat 
aquesta queixa i miraran d’arranjar aquest problema. 

ERC: 

P:Quin és el paper del Sr. Llorenç Armada en aquest Ajuntament? Si no ha estat escollit 
democràticament no s'entén que estigui tan a la residència, pugui consultar documents de l'Ajuntament 
i doni ordres als treballadors; no és lícit. Si és un càrrec de confiança o un assessor, perquè no se'l 
nomina com a tal en ple? R: El Sr. Llorenç és una persona de confiança de l'equip de govern, que 
treballa desinteressadament per ajudar al bon funcionament de l'Ajuntament. No és nomena en 
ple perquè no està cobrant cap sou per la seva tasca. Aquesta persona no dóna cap ordre que 
primer no s’hagi consultat amb l’alcaldessa. 

El públic assistent: 

Per al·lusions intervé el Sr. Llorenç Armada que és present a la sala, argumenta que li sembla 
increïble que s'acusi i es deprecií així la feina desinteressada d'una persona que només vol ajudar 
al bon funcionament de l'Ajuntament. 

 

Un cop finalitzades totes les intervencions es dóna per aixecada la sessió. 


