
SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 30 DE SETEMBRE DE 2009 
Abans d’iniciar el Ple l’equip de Govern demana l’aprovació d’urgència de dos punt més per el Ple 
d’avui, s’accepten els dos punts passant a formar part de l’ordre del dia, aquest són els punts nº 10 i 
11. 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
Un cop revisada i fetes les rectificacions pertinents s’aproven per unanimitat.  
 
2. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EDIFICI DE 
DOTACIONS PARC PREHISTÒRIC. 
Destaquen de les clàusules que es faran a través d’un concurs restringit, es convidaren un mínim de 
tres empreses amb un màxim de set. Es valorarà com a punts especials les baixes en el cost 
econòmic. La resta de criteris són semblants al dels FEIL 2009. L’EG (equip de govern) vol destacar la 
feina feta pel Regidor de Governació, el Sr. Carreras, per aconseguir un ajut important del FEDER, 
essent Capellades un dels municipis que més rebrà d’aquets fons en el 2009. 
ERC: explica l’abstenció del seu vot, remetent-se als mateixos arguments que ja va donar el seu dia 
quan es va votar per el projecte, té la sensació de que no se’ls ha tingut prou en compte, ni valorat la 
seva opció alhora de parlar-ne. 
PSC: estant satisfets de que això tiri endavant, a més cal felicitar-se pels ajuts aconseguits, per tant 
mantenint el compromís assolit votaren a favor. 
VdC-CUP: Votarà a favor, veu reflectit en l’edifici part de les propostes de millora que en el seu dia 
es varen debatre i per tant, esperem que tot s’engegui aviat per ta de que el parc sigui una realitat. 
EG: vol puntualitzar que en tot moment es va buscar el consens en el projecte, lamenta que ERC no 
es sumi però s’alegra de que al menys no posi pals a les rodes. ERC respon que el fet de que no es 
sentin plenament representats en el projecte que s’executarà, no vol dir que tinguin la intenció de 
bloquejar-lo. 
Passat a votació s’aprova amb el vots a favor de CiU, PSC i VdC-CUP, i l’abstenció d’ERC. 
 
3. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSEU DEL 
NEANDERTAL DE CATALUNYA 1A. FASE: PAS SOTERRAT DE CONNEXIÓ 
ENTRE EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE L’ABRIC ROMANÍ I L’EDIFICI CENTRAL. 
L’EG explica que els diners per poder executar aquesta obra venen d’una esmena que el grup de CiU 
al parlament espanyol va fer la pressupostos de l’estat espanyol del 2009, fruit del qual es va rebre 
aquesta partida. Que els fet d’iniciar aquestes obres es veu com un inici, un primer pas cap al futur 
Museu.  
Els concurs serà restringit, sense demanda de baixa de preu, sinó que es puntuarà les millores, es a 
dir, gastant-se els 300.000€ que ofereixen de més. S’explica també que durant la construcció d’aquest 
es generaren una sèrie de problemes de transit i servei, ja que s’haurà de tallar la Ronda del Capelló, 
tot i que s’espera poder superar-los amb l’ajut i comprensió de tothom. 
ERC: el seu vot serà l’abstenció, no estant d’acord en projecte, el túnel en si no aporta gaire cosa, 
tant sols es gastar-se els diners atorgats en un projecte, que de moment no té continuïtat. 
PSC: felicitar a l’EG per haver aconseguit aquesta quantia, i espera que l’escletxa oberta faci arribar 
més diners, ja que ni l’Ajuntament , ni la Diputació, ni la Generalitat poden pagar el cost del Museu. 
VdC-CUP: votarà a favor, ja que aquest és l’inici per poder tirar endavant un projecte de gran 
magnitud per Capellades i pel país. D’altre banda, voldríem esser informats de que s’està fent per 
donar continuïtat a questa primera subvenció rebuda i,  per quin motiu les administracions catalanes 
no s’involucren en el projecte, cal fer el possible per engrescar al nostre govern per tirar endavant 
aquest projecte de país. 
L’EG respon que aquesta és la intenció però que de moment no acaben de trobar la via, recorda 
també que la Diputació ha atorgat els 226.000€ que han permès redactar el projecte. Alhora de cara 
el pressupost espanyol de 2010 s’ha entrat una esmena en la qual hi ha entre d’altres una partida de 6 
milions d’euros per així tirar endavant el projecte,essent conscients que no arribarà tot de cop. 
Passat a votació s’aprova amb el vots a favor de CiU, PSC i VdC-CUP, i l’abstenció d’ERC. 
 



4. APROVACIÓ TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL TEMPORADA D’HIVERN. 
Després de varies reunions prèvies al Ple 20’ abans d’aquest, es va fer l’últim intent per part de l’EG 
d’aprovar la taxa en aquets punt i no pas a través d’una moció, que la resta de grups ja tenien 
presentada feia deies per que passes per aquest Ple. Finalment l’EG de govern va acceptar la proposta 
de la resta de grups, fet que fa fer que s’arribés a una proposta presentada pel propi Eg de la resta de 
grups de l’oposició li votarien a vavor. 
L’EG explica la taxa tindrà un augment del 50%, quedant en un 25% per els empadronats a 
Capellades. Aquesta puja no és suficient per poder cobrir tot el dèficit que genera la piscina, però si 
que permetrà reduir-lo en part, al final aquest és a l’acord que s’ha arribat. També s’ha parlat 
d’horaris i en això també hi ha hagut negociació i acord finalment. De cara el Desembre es tornarà a 
valorar com va tot plegat. 
ERC: creu que l’acord es bo, que s’ha d’aprendre del procés per part de tots. Aquest acord es per 
aquest any, però caldrà continuar treballant amb més dades fiables d’ara en endavant. 
PSC: està d’acord amb el que ha exposat ERC i veu que l’EG ha estat flexible. 
VdC-CUP: veuen que la realitat no es tant maca com s’explica avui en el Ple, l’EG ha estat flexible 
perquè l’oposició els ha collat i ha forçat aquest acord, sinó haguessin tirat pel dret hi directament 
s’hagués tancat la piscina d’hivern. Creuen que no s’hauria d’haver arribat a aquest punt, però això ha 
estat així a causa de les formes de l’equip de govern. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’ACORD CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 2009.  
L’EG explica que la partida per subvencions d’enguany es més baixa, en total es destinaren 
66.754,98€ El procés pel qual es defineix que es donarà a cada entitat és le mateix que s’ha fet servir 
fins ara, i s’espera que de cara a l’any 2010 es pugui fer servir el nou model que actualment està en 
discussió. 
ERC: l’entesa entre tots ha estat fàcil, però vol un breu aclariment, en pricnipi la partida en el 
pressupost era de 90.000€ veiem que hi ha una diferència de 23.000€ que entenem és la que se’ns va 
explicar que aniria per serveis socials? EG respon que sí, els 23.000€ més els que puguin arribar a 
través d’ajuts han anat destinats a serveis socials, a finals d’any es farà una darrera modificació de 
pressupost que inclourà quest canvis. 
PSC: ho veu correcte. 
VdC-CUP: troba correcte l’assiganació, tot i que pel que sembla algunes de les entitats esperaven 
altres números, tot i això s’entenen ja que el pressupost no dona per més. El que si que voldria 
remarcar és que caldria iniciar le pagament d’aquestes quan abans millor. EG respon que un cop 
tinguin liquiditat aniran avançant part de la subvenció, però en cap cas es farà tota la part de la 
subvenció d’una sola vegada en aquelles quanties més grans. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
6. MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2009 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. 
Es tracta de fer constar en el pressupost de 2009 l’assignació de les subvencions atorgades a cada 
entitat, tal i com s’ha parlat en punt nº6 d’aquest mateix Ple. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
7. MOCIÓ PER A L’APROVACIÓ D’UN AUGMENT LINEAL NO SUPERIOR AL 25% 
PER A LA TEMPORADA D’HIVERN 2009-2010 PISCINA MUNICIPAL PRESENTADA 
PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC I VdC-CUP. 
Aquesta moció es retira ja que l’EG ha accedit a aplicar el que deia la moció en la taxa, tal i com 
s’explica ne el punt nº4 d’aquets mateix Ple. 
 
8. MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT AL DRET D’AUTODETERMINACIÓ 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VdC-CUP. 
VdC-CUP explica la moció presentada en la qual es parla sobre el dret que tenen tots els pobles per 
l’autodeterminació. Si voleu consultar la moció integrament podeu fer-ho a través de la nostra web: 
www.viladecapellades.cat en l’apart d’institucional/mocions. 
ERC: està d’acord en la moció i no hi veu cap problema. 



PSC: els Valls s’abstindrà, mentre la que la Cristina Martínez com a independent que és votarà a favor 
ja que tothom ha des er lliure de poder expressar-se. 
CiU: està d’acord. 
Passat a votació s’aprova amb les vots a favor de CiU, ERC, 1 de PSC i VdC-CUP. S’absté 1de PSC 
 
9. MOCIÓ DE SUPORT A LES CONSULTES POPULARS MUNICIPALS PER LA 
INDEPENDÈNCIA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC i CIU. 
ERC explica que la moció es fruit de l’acord entre Ciu i ells, ja que ambdós havien presentat una 
semblant, que en un els acords ERc anava més lluny i que s’hi ha avingut per refondre-la. 
Passat a votació s’aprova amb les vots a favor de CiU, ERC, 1 de PSC i VdC-CUP. S’absté 1de PSC 
 
10. PUNT D’URGÈNCIA. CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES PER AL MANTENIMENT DE LA LLAR D’INFANTS VAILETS DE 
CAPELLADES 
L’EG explica que es tracta d’acceptar al subvenció que anualment atorga la Generalitat de 1800€ per 
nen/a a les llars d’infants. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
11. APROVACIÓ PER PLE DELS NOMENANEMTS DE LA NOVA AMPA DE 
L’ESCOLA BRESSOL-VAILETS. 
L’EG informa de la nova AMPA de l’Escola Bressol, on hi ha hagut canvis ja que hi ha pares i mares 
que han deixat l’Escola Bressol al haver finalitzat els seus fills/es. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
Abans de la intervenció del públic es dona la paraula al diferents grups polítics. 
ERC: 
P: sobre el nou edifici del camp de futbol com està el finançament d’aquest si canvia l’anualitat i també 
s’hi ha data per la una reunió amb el Departament de Governació? R: Encara no hi ha data i pel que fa 
la números quan estiguin clars es facilitaran. 
ERC fa la reflexió envers a l’actuació feta per l’EG en la no cessió de l’escenari a una entitat de la vila, 
el grup d’ERC vol remarcar que ha sentit vergonya de com s’ha portat el tema, sense haver volgut 
arribar a una solució, acabant un ajuntament veí ajudant al nostre jovent per tal de poder fer l’acte. 
P: Pel que fas a la Capella de St. Bàrbara, voldríem saber com està el tema dels bancs que el monestir 
de Montserrat s’havia compromès a donar? R: S’està a l’espera de que ells rebin les nous per tal de rebre 
les seus vells. 
P: Al C. Maties Guasch (zona propera als tallers Margarit)no reben resposta pel que fa al tema de 
reducció de velocitat, com està aquest? R: això no depèn de l’Ajuntament i encara no hem rebut resposta, 
s’està treballant tant amb els Mossos com amb els responsables de la carretera. 
PSC: 
Informem a l’EG que: 
Al C. Lluí Companys a l’alçada del nº14 s’han fets 2 forats i no s’ha asfaltat. 
A la Ronda del Capellló una rassa ha baixat bastant després d’haver-la asfaltat caldria tapar-la bé. 
Al C. Joan Castells a Cal Guixereta hi havia un punt de llum que s’ha eliminat suposem per les obres, 
es té previst col�locar-lode nou? R: sí, està previst. 
L’esplanada està molt bruta, cada dia més pot ser que aquell contenidor tant garn no ajudi gaire a 
l’hora de llançar objectes. 
VdC-CUP: 
P: està solucionat el conflicte entre l’Ajuntament i el personal de la Brigada Municipal pel pagament 
d’hores extres? R: no hi ha cap conflicte, esteu equivocats per que ja han cobrat.El problema es que no 
podien cobrar les hores de la Festa Major com ells deien sinó que s’ha de fer una bestreta. El Sr. Valls 
reclama una rectificació per part de l’EG a l’insinuar que les hores extres es cobraven en negre, ja 
que això no ha estat mai així. R: l’EG es disculpa si amb les seves paraules no ha sabut explicar-ho bé. 
P: Pel que fa la tema de la cessió de l’escenari a l’entitat capelladina AJC (Assemblea de Joves de 
Capellades), tal i com ha expressat per ERC, nosaltres també hem sentit vergonya, i més tenint en 
compte que en les diverses reunions que hi hagut per solucionar-ho l’Ajuntament no ha volgut posar 



de la seva part. En una d’aquestes reunions en que hi érem presents, l’AJC es va donar diverses 
opcions per tal d’abaratir costos, des de pagar una fiança per aquest per si es produïa algun 
desperfecte, com el fet de muntar i desmuntar l’escenari amb l’ajut de la gent que en  el seu dia van 
construir, per tal de que l’Ajuntament en disposés d’un de propi. Malgrat això l’EG no ha volgut 
facilitar aquesta infraestructura. Per aquest motiu ens preguntem quina serà la política o protocol que 
seguirà a partir d’ara alhora de cedir aquesta i d’altres infraestructures. R: L’EG ha posat moltes 
facilitats per a que aquest concert es pugui realitzar, des de deixar el pavelló fins informar dels permisos que 
calia tramitar per poder dur-lo a terme. A més en aquelles dates l’Ajuntament estava sota mínims d’efectius 
de la brigada per les vacances i tenia altres prioritats més importants que muntar un escenari al pavelló. El 
criteri de l’EG es que aquest material no es deixarà sigui qui sigui qui el demani, es muntarà per festes o per 
actes com el Carnaval, Reis o a l’estiu. VdC-CUP li recorda que l’escenari no és propietat de l’EG sinó 
que és del municipi, està clar que tothom té dret a fer vacances, només faltaria, però creiem que hi 
havia una solució fàcil per evitar aquesta situació i des de l’EG no s’ha volgut solucionar-ho, ja que la 
seva posició, com demostra els arguments explicats era negar-se. A més cal destacar que l’escenari 
s’havia demanat amb prou temps per organitzar-se. Sembla ser que quan CiU governa sempre té 
problemes d’aquest tipus. R: En Marcel�lí Martorell de l’EG també es pregunta perquè és així, sembla que 
si es ve parlar aquí i es diu que no, es que és una imposició, mentre jo sigui regidor no deixarem un escenari 
perquè sí. L’Àngel Soteras d’ERC manifesta que aquest darrera afirmació es del tot impròpia, ningú 
pot negar-se a deixar material municipal. En el mateix sentit la Cristina Martínez del PSC, indica que 
això ja sonat molt malament i cal que el Sr. Marcel�lí rectifiqui o clarifiqui les seves paraules. R: El Sr. 
Marcel�lí explica que poder no s’ha explicat bé, demana disculpes, i clarifica que el que voli dir que es què 
l’ajuntament és responsable del material de que disposa i per tant  ha de vetllar per ell, que es deixen taules i 
cadires però la rest de material no es deixa com son eines i l’escenari entra dins d’eines. 
P: El Sr. Frederic Prat ens ha explicat el problema que hi ha hagut entre l’Escola de Música de 
Capellades i l’Ajuntament pel que fa la subvenció que rep aquesta. L’Ajuntament va reclamar el 
retorn de part de la subvenció (el primer trimestre del 2009) ja que l’assignació d’enguany era 
inferior, l’Escola de Música va dir que no podia retornar-ho ja que ja ho havia gastat, en tot cas 
demanava que es restés de la resta de subvenció pendent. L’Ajuntament va decidir llavors treure-ho 
de la nòmina de la seva dona per donar classes a primària. R: l’EG ha fet lo correcte ja que en cap cas es 
paga una nòmina a la seva dona sinó que es fa a través d’una factura en nom de l’Escola de Música, per 
tant l’Ajuntament pot disminuir aquesta factura fins recupera la part assignada de més que reclamàvem. A 
més, se li va informar que es faria així amb temps perquè pogués organitzar-se. 
P: volem fer-vos arribar la queixa del veïns del C. St Dorotea de la brutícia que s’acumula darrera els 
contenidors i cotxes aparcats. R: aquest problema es transmetrà a les escombriaires per tal de que es 
resolgui. 
PÚBLIC: 
- Un representant de l’AJC exposa el seu malestar per la decisió pressa per l’Eg i per la poca 
predisposició a buscar solucions als problemes, alhora la poca voluntat d’ajudar. Remarcar que les 
paraules expressades per en Marcel�lí Martorell ens han estat molt desafortunades i no ens han 
agradat gens, alhora demostren el rebuig i cap respecte que té envers les accions que fa l’AJC. També 
remarcar que la tècnica de joventut estava al cas de les necessitats, poder manca comunicació entre 
l’EG i els seus treballadors. Per últim dir-vos que els arguments utilitzats per l’EG continuem sense 
entendre’ls i esperem que aquesta irresponsabilitat envers les ciutadans no torni a passar. 
- Una persona del públic pregunta per quin motiu l’equip de govern només utilitza el nom de CiU o 
EG quan explica coses bones i en canvi, quan aquestes són dolentes la paraula utilitzada és 
Ajuntament, cal més honestedat i acceptar com ajuntament lo bo ilo dolent. 
 
Abans de finalitzar el Ple l’alcaldessa informa que hi ha la proposta d’agermanament amb dos 
municipis, un de França i un d’Itàlia, quan hi hagi més informació es farà saber. 
 
Amb aquesta darrera intervenció es dona el Ple per acabat. 


