
SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI-URGENT.  22 DE JULIOL DE 2009. 

 

Cal destacar el nombrós públic en aquest ple degut a l’anunci per part de l’equip de govern del tancament 

de la piscina municipal el pròxim hivern. Els regidors d’ERC, PSC i VdC-CUP durant el present ple llueixen 

una samarreta amb la frase NO AL TANCAMENT DE LA PISCINA. 

Abans de començar el ple es guarda un minut de silenci en record dels bombers morts a l’incendi forestal 

d’Horta de Sant Joan. 

1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE. 

ERC explica i valora positivament la trucada de l’alcaldessa per parlar del tancament de la piscina 

municipal d’hivern i la reunió per l’endemà, tot i així, i degut a la gran assistència de públic, demana 

en nom dels tres partits de l’oposició que en el present ple s’accepti un torn de precs i preguntes. Si 

és així els tres partits votaran a favor de la urgència.  

VdC-CUP afegeix en la petició que les intervencions del públic constin en acta, a diferència de tota 

la resta de plens, que no hi consta. 

L’equip de govern accepta les peticions. 

Passat a votació, s’aprova per unanimitat. 

2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 REGULADORA DEL 

PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS D’INFANTS. 

La junta del patronat de la llar d’infants de Capellades es va reunir i discutir la proposta presentada 

per l’AMPA de l’escola i en aquest ple es trasllada a votació pel consistori. La proposta consisteix en 

eliminar el pagament de 50€ anuals en concepte de material i repercutir-ho en la quota mensual de 

la llar d’infants. 

Tots el partits de l’Ajuntament coincideixen en que és una bona proposta, que és coherent i positiva 

en moments de crisis, al mateix temps que valoren que aquesta proposta surti dels mateixos pares i 

mares. 

Passat a votació, s’aprova per unanimitat. 

3. APROVACIÓ INICIAL BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER 

L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L' AJUNTAMENT DE CAPELLADES EN 

ELS ÀMBITS DE L’ESPORT, LA CULTURA, L’EDUCACIÓ I JOVENTUT 

CORRESPONENTS A ANY 2009 

L’equip de govern  explica que en les diferents comissions informatives s’ha anat treballant les bases 

específiques reguladores per les subvencions a les entitats capelladines. A més, a petició dels grups 

de l’oposició, s’ha fet arribar aquesta proposta a les entitats, que fins el 17 de juliol han tingut temps 

per fer-hi al�legacions i propostes. Passat aquest termini i sense cap al�legació es presenta les bases 

davant del ple per ésser aprovades. Reconeixent que aquestes bases es podrien haver treballat més, 

l’equip de govern les considera un pas endavant i es compromet a continuar-hi treballant per fer-hi 

millores per les subvencions del 2010. 

ERC comenta que l’ordenança per l’atorgament de les subvencions ja es va presentar en ple el dia 8 



de juliol i que es va retirar el punt perquè els partits de l’oposició demanaven més treball amb les 

entitats. Es continua sense treballar amb elles, se’ls ha deixat només 9 dies perquè s’ho mirin i hi 

diguin la seva. ERC creu que aquest període és clarament insuficient i més tractant-se del mes de 

juliol, quan molta gent està de vacances. Aquest partit ha fet un petit sondeig per les entitats i n’hi ha 

moltes que ni tan sols ha rebut la carta de l’Ajuntament. Si es manté aquesta proposta hi votaran en 

contra. 

PSC demana retirar aquestes bases per enguany per tot el que ja ha explicat ERC, sol�licita que per 

aquest any es mantingui el mètode utilitzat fins ara, millorar-ho amb les entitats i per l’any vinent 

presentar una proposta més treballada. No volen votar en contra, però si no es retira així ho faran. 

VdC-CUP puntualitza que és cert que fa molt temps que es va treballant amb la proposta de les 

bases reguladores, però que no és cert que fa 6 mesos que l’equip de govern treballa amb l’oposició, 

tal com ha dit el regidor Marcel�lí, si més no amb VdC-CUP. D’altra banda, VdC-CUP manté el que ja 

va dir en el ple del 8 de juliol, creu que aquesta ordenança és molt necessària per fer més justes i 

entenedores les subvencions a les entitats, però mantenen les dues peticions del passat ple. En 

primer lloc, que enguany es mantingui el sistema anterior, però demanant a les entitats que facin la 

sol�licitud com si les bases estiguessin en vigor, així aquest 2009 es podria fer una prova pilot de 

com han funcionat i de cara al 2010 poder entre les entitats i l’Ajuntament millorar les presents 

bases. En segon lloc, el passat ple VdC-CUP també va demanar que en la comissió tècnica 

d’atorgament de les subvencions hi pugui assistir un membre de cada partit polític, amb veu i sense 

vot; cosa que tampoc no s’ha tingut en compte amb les bases presentades al ple. VdC-CUP votarà 

en contra de les bases si l’equip de govern no les retira. 

Finalment, l’equip de govern retira la proposta de les bases reguladores, explica als regidors que per 

les subvencions del 2009 es mantindrà el sistema antic i cara el 2010 es treballarà amb les entitats 

per millorar la proposta, tot i que creuen que la present és una bona ordenança.  

4. ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DEL FEIL “PROJECTE DE MILLORA DE LES 

INSTAL�LACIONS DE DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

POTABLE I INSTAL�LACIONS D’EQUIPS PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE 

L’AIGUA 

Es presenta al ple la proposta d’adjudicació de l’obra de millora de les instal�lacions de distribució 

de la xarxa d’abastament de Capellades, que es troben en mal estat i amb una antiguitat de 30 anys 

que fa que siguin unes instal�lacions obsoletes. Aquest projecte consta tant en la millora de les 

instal�lacions obsoletes, com en la instal�lació d’equips de cloració de l’aigua que milloraran la 

qualitat de l’aigua. 

Des de l’Ajuntament es van demanar tres ofertes, de les quals només 2 empreses van presentar 

proposta econòmica. La millor proposta correspon a Agbar Instal.lacions S.L. 

Cap de les empreses presentades presenta propostes de millora al projecte, per la qual cosa 

l’Ajuntament haurà de buscar recursos per acabar de millorar les instal�lacions, que són la separació 

del tub d’entrada i sortida d’aigua al dipòsit, així com posar-los de material de PVC, també caldrà 



buscar recursos per l’eliminació dels residus que es produiran de la descalcificació de l’aigua. 

ERC no hi troba cap problema per l’adjudicació de l’obra a l’empresa proposada, però recorda que 

en el passat ple es va aprovar una moció de CGT Anoia i VdC-CUP en la qual l’Ajuntament es 

comprometia a fer el seguiment de les condicions laborals dels treballadors dels projectes 

adjudicats amb finançament FEIL. 

PSC expressa que el seu vot serà favorable perquè és una obra positiva pel poble. I demana a l’equip 

de govern que insisteixi a l’empresa guanyadora que faci les obres que mancaran per fer com a 

millores del projecte. 

VdC-CUP creu aquesta és una inversió necessària. VdC-CUP va criticar la manera d’escollir les 

obres per incloure al FEIL i per això s’hi van abstenir, creu que aquest és un projecte que hagués 

tingut consens, per necessari. En aquesta ocasió hi votaran a favor. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat. 

 

INTERVENCIÓ DEL PÚBLIC REFERENT AL TANCAMENT DE LA PISCINA 

MUNICIPAL D’HIVERN 

Abans de la intervenció del públic es dona la paraula al diferents grups polítics. 

ERC : L’equip de govern va notificar que es tancava la piscina després de l’estiu atenent el dèficit 

insostenible de 125.000€, que no es pot cobrir amb els abonament, les entrades i els cursets. Aquest 

grup municipal no ho va trobar bé, després de parlar amb diferent gent implicada, creiem que és un 

decisió equivocada. Com ja hem fet saber a l’equip de govern, l’oposició s’ofereix a participar a 

trobar una solució al problema, solució que no passa pel tancament. Cal arribar a un dèficit 

tolerable, cal reduir-lo de manera que l’Ajuntament pugui suportar el servei sense tancar la piscina. 

El fet que l’alcaldessa hagi trucat a tots el partits és un reconeixement que la solució adoptada per 

l’equip de govern és dràstica i ho valorem com un bon pas cap a la negociació. 

PSC: És necessari un pla de viabilitat per la piscina per tal de veure com es pot reduir el dèficit, 

tenint en compte que és un servei que sempre ha estat i serà deficitari, però que mai cal tancar. 

Creiem que abans de comunicar el tancament s’hauria d’haver parlat amb l’oposició per explicar el 

problema i intentar trobar solucions junts. 

VdC-CUP: En la reunió mantinguda amb l’equip de govern se’ns va dir una sèrie de serveis que són 

deficitaris, l’escola bressol, el polisportiu municipal (80.000€), el camp municipal de futbol (40.000€), 

el teatre de la Lliga, la policia local, etc. Tots aquests serveis, juntament amb la piscina municipal 

generen dèficit, però no ens hem de plantejar tancar-los tots, no? En els pressupostos actuals hi ha 

una partida de 35.000€ destinats a la millora de la caserna per instal�lar-hi la policia local, VdC-CUP 

creiem que es podrien destinar a reduir el dèficit de la piscina; abans de començar amb nous serveis 

caldria pensar en els que ja tenim i cal finançar. Creiem que pressupost en mà entre tots el partits 

podríem trobar solucions per reduir el dèficit i evitar el tancament.  

CIU: No hem deixat de treballar en buscar solucions per no tancar la piscina. Es va parlar amb les 

AMPA de les escoles afectades i ens vam reunir amb la resta dels alcaldes, però no hem trobat cap 



solució que redueixi la despesa. 

Anna Gabarró, regidora de Piscina: No és una decisió precipitada, s’han estat fent modificacions a la 

piscina per millorar el servei, la piscina de nadons, els lavabos, l’escala per discapacitats, etc.  Jo sóc la 

primera persona disgustada amb el tancament i espero que amb noves propostes i subvencions, en 

un futur, amb l’ajuda de l’oposició; poder tornar a obrir. Actualment, hi ha serveis més importants, 

sense desmerèixer la piscina, que necessiten de finançament. 125.00€ no es poden assumir. 

 

L’alcaldessa agraeix al públic l’assistència i els convida a venir sovint, per col�laborar amb 

l’Ajuntament, ja que als plens es decideixen coses importants que afecten a tothom; després passa la 

paraula al públic assistent. 

 

Remedios López: És un pas endarrera de l’Ajuntament, de 15 anys de funcionament se’n pot 

estudiar molt. És un servei que se’ns havia donat i ara haurem de tornar a Igualada. Es diu que la 

piscina de nadons només hi ha 10 nens, per als nadons cal fer tot el que es pugui. Crec que el que es 

perd a l’hivern es podria recuperar a l’estiu perquè hi ha molta afluència. R: Ja sabem que això és un 

bon tràngol, però no es pot estirar més el braç que la màniga. Es replantejarà, però s’ha de treballar molt. 

Pere Pérez: La piscina de nadons va costar 13.000€, una inversió que ara es vol deixar perdre. R: Tot 

el que es va fer era per millorar el servei, es volia disminuir la despesa, mai hi va haver voluntat de tanca-la. 

El globus del tancament està amortitzat i no sabem quan li queda de vida, amb nous tancaments i plaques 

solars es reduiria un 33% la despesa, però això necessita d’una inversió de 300.000€ que no tenim. 

Aleix Auber: Des del meu punt de vista hi ha hagut una falta de previsió pel que fa a la piscina, es diu 

que no hi havia la voluntat del tancament, però en el pressupost del 2009 no s’ha tingut en compte 

el dèficit i pel contrari es van assumint serveis nous que repercutiran en el dèficit total de 

l’Ajuntament. R: Hi ha moltes coses que augmenten el dèficit de l’Ajuntament, el canvi de constructora de 

la biblioteca en va augmentar 400.000€ 

Sergi Farreras: Jo hi veig un problema de prioritats, qui decideix els serveis del poble és l’equip de 

govern i caldria consultar-ho al poble i decidir-los entre tots. Clarament heu començat la casa per la 

teulada, en qualsevol obra es comença pels fonaments i en aquest cas heu decidit tancar la piscina 

sense mirar ni reforçar els fonaments, que són el poble. 

Vanessa Postigo: Sóc una nou vinguda a Capellades, vaig venir perquè m’agradava l’ambient i els 

serveis que em donava el municipi, i ara em trobo que aquests se’m retallen. Jo portava el meu nadó 

a la piscina, però només va poder anar-hi un mes perquè tenia molt fred i als vestuaris no hi ha 

canviador per nadons, en general hi ha un bon servei, però hi manquen infrastructures. Els que 

utilitzem la piscina, quina solució se’ns dona? R: Arribat el cas ja en parlaríem. Tothom vol millores en les 

infrastructures, però valen diners i el municipi dóna pel què dóna. 

Antonia Vilches: Aquesta polèmica es podria haver estalviat parlant primer amb tothom. Heu 

començat la casa per la teulada. R: Sempre és positiu parlar-ne. 

 


