
SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 24 DE FEBRER DE 2010 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTER IOR. 

Es presenta l’acta corresponent a les sessió del ple ordinari del dia 23 de desembre de 2009. 
Després de les modificacions que fan els regidors s'aprova per unanimitat. 

2. NOMENAMENT DEL SR. FERNANDO CASALS I PEDROLA COM  A FILL ADOPTIU DE 
CAPELLADES. 
El Sr. Fernando Casals és el jutge de pau de Capellades des de l’any 1973. Des del consistori es 
vol fer un acte de reconeixement a la seva tasca per aquests anys de dedicació al poble i per això 
se’l vol nomenar fill adoptiu de Capellades. L’acte de reconeixement formal es farà el dia 27 de 
març a les 12 del migdia al museu molí paperer.  
ERC, creu que aquest punt portarà a unanimitat dels representats a l’ajuntament perquè és un 
acte que s’ha treballat conjuntament i la persona s’ho mereix pel seu treball. 
PSC, també destaca la tasca feta pel jutge de pau i està d’acord en homenatjar-lo. 
VdC-CUP també es mostra favorable al reconeixement. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
3. MOCIÓ PER LA MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC A CAPE LLADES PRESENTADA PEL 
GRUP MUNICIPAL VdC-CUP. 
Vila de Capellades-CUP presenta una moció en nom de l’Assemblea de joves i de les entitats que 
sotasignen la mateixa ( Assemblea de joves de Capellades, Grup del tercer món, Clau de volta, 
Esbart Dansot, Club Tenis Taula, Colla de ball de bastons de Capellades, Endavant Anoia, AMPA 
Marquès de la Pobla, AMPA escola bressol infants vailets i Vila de Capellades-CUP) en favor de la 
millora del transport públic a Capellades amb els següents acords a aprovar en ple: 

1. El bus d’apropament gratuït subvencionat per la Generalitat 
2. Un bus d’apropament per a tots els trens que arriben a l’estació. 
3. Una remodelació de la passarel·la que es troba a l’estació, que realment estigui adaptada per a persones amb 
poca mobilitat, o la incorporació d’un ascensor. 
4. Un augment del temps de  transbord a les targetes T-10 de Transports Metropolitans 
5. Fer arribar el següent acord a la Direcció General de Ports i Transports. 

CiU, està totalment d’acord en què cal millorar el transport públic de Capellades i per això també 
ha incorporat la moció del punt 7 de l’Ajuntament de Piera. 
ERC, també hi està d’acord i creu que la dinàmica portada per presentar la moció és la correcte. 
PSC, també hi estan d’acord. 
VdC-CUP, manifesta que ha presentat la moció en nom de l’Assemblea de joves perquè no es 
permet que les entitats les presentin en el propi nom, és per això que no entén que en el punt 7 
sigui l’Ajuntament de Piera qui la presenti. L’equip de govern es compromet a mirar si és possible 
que l’Ajuntament de Piera com un altre ens local pot entrar mocions.  
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
4. MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA POPULA R PER TRIAR EL NOM DE 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PRESENTADA PER VdC-CUP. 
Vila de Capellades-CUP ha presentat una moció per la qual el nom de la nova biblioteca municipal 
es voti per consulta popular. Creu que la biblioteca serà un lloc emblemàtic i molt utilitzat, per tal 
que els capelladins se’l faci més seu creu que és adient que es faci una consulta popular per 
escollir el seu nom on hi puguin participar el majors de 16 anys. 
Es pretén que la consulta es faci en dues fases diferents: 

La primera, del 22 de març al 31 de març, en la qual es podrà presentar a l’ajuntament el nom que es creu més 
adient per la nova biblioteca. El mateix 31 de març es farà un Ple on s’escollirà els 5 noms més votats per la 
següent fase. El dia 1 d’abril es farà públic els resultats. 
La segona fase, del 24 al 29 de maig, en horaris d’oficina i incloent el dissabte, es podrà votar un nom entre els 5 
més votats en l’anterior fase. A partir de l’1 de març es farà públic el resultat definitiu i el nou nom de la biblioteca 
municipal de Capellades. 

ERC comenta que tot i que les dates han estat acordades en comissió informativa és convenient 
que siguin flexibles per si durant el procés es veu que les dates no són adequades. També creu 
que ha estat una moció on han participat tots els grups i creuen que aquesta és una dinàmica 
correcte. 



PSC també creu que és una moció correcte però que cal anar amb compte perquè entremig 
d’aquestes dates hi ha la consulta popular de Capellades Decideix, tot i que ja s’ha tingut en 
compte a l’hora de pactar les dates, pot causar confusió. 
CiU també hi està d’acord perquè la moció s’ha pogut treballar entre tots. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
5. MOCIÓ PER LA RENÚNCIA A LES DIETES PER ASSISTÈNC IA DELS REGIDORS/ES DE 
L’AJUNTAMENT PRESENTADA PER GRUP MUNICIPAL VdC-CUP 
L’Ajuntament ha plantejat un pla de sanejament per resoldre el deute que aquest pateix que es 
veu agreujat per l’època de recessió econòmica en què està submergit tot el país. Aquest marc ha 
provocat i provocarà retallades que afectaran al personal de l’ajuntament, a serveis municipals, a 
les entitats, etc. Per això Vila de Capellades-CUP ha presentat una moció, com a mesura solidària 
de cada partit, perquè els regidors de l’Ajuntament de Capellades renunciïn a les seves dietes per 
assistència als plens, comissions informatives i juntes de govern, que actualment suposen uns 
32.000€ anuals del pressupost, i es destinin a serveis socials. 
ERC, Hi votarà a favor perquè pels regidors la quantitat que es percep és irrisòria, però el conjunt 
pot ser d’ajuda per algú amb necessitats. Aquesta és la única raó, perquè lamenten com VdC-CUP 
ha portat aquesta moció. No han estat flexibles i no han tingut la voluntat d’arribar a acords. 
Creuen que la seva voluntat no és només propagandística, però no s’ha treballat bé. Aquestes són 
dinàmiques que s’han retret moltes vegades a l’equip de govern i ara ho fan d’altres grups. També 
creuen que en el text hi ha vàries frases amb aire alliçonador que els són desagradables, s’apel·la 
a la responsabilitat, quan ha quedat més que demostrada per tots els regidors que han passat per 
aquest ajuntament. Demanen que es respecti la posició de tots els regidors ja que aquest tema 
mal portat pot portar a dinàmiques negatives, ells no cauran en la mesquinesa d’anar contra ningú, 
la seva participació acaba en la votació. 
PSC està d’acord amb ERC. A més informen que a Capellades és on els regidors cobren menys 
de la comarca. Votaran a favor perquè ens trobem en un moment difícil i creuen que els diners 
podran ser d’utilitat als serveis socials. Creuen que es podria haver fet la renúncia individualment 
sense necessitat de la moció. També retreuen a l’alcaldessa que hauria d’haver estat la seva 
figura qui hauria d’haver reunit amb més calma tots els partits per parlar d’aquest assumpte. 
CiU creu que el més fàcil en aquests moments és votar a favor, però ells no ho faran perquè es 
poden retallar altres partides i no volen fer política populista. També s’adreça a PSC per dir-los que 
encara es pot votar en contra i parlar-ne més detingudament. Explica que quan s’està a l’equip de 
govern hi ha moltes despeses pel volum de feina que hi ha i si s’aprova la moció s’entrarà en la 
paradoxa que per anar a treballar per l’Ajuntament s’hi haurà de posar diners. Retreu a VdC-CUP 
que excloent d’aquesta moció els sous dels càrrecs alliberats que treballen a l’ajuntament es 
fomenta que hi hagi més càrrecs alliberats. 
VdC-CUP no entén les crítiques d’ERC i PSC, ja que aquesta moció s’ha portat com totes, es va 
portar a comissió informativa on s’havia de discutir i tan sols CiU va fer propostes d’esmena a la 
moció, rebaixar un 33% les dietes (com tota la retallada que es preveu al pressupost) o bé eliminar 
totes les dietes excepte les de junta de govern;  els altres dos grups no es van pronunciar. El dia 
anterior al present ple, VdC-CUP va comunicar a tots els grups que no acceptaven les esmenes 
de CiU. VdC-CUP afegeix que no es tracta del sou en si, si no d’afegir un granet més per redreçar 
la situació i no han sentit res que no se sàpiga i justifiqui el vot en contra. També creuen que no 
afavoreix l’alliberament de més càrrecs, només volen que la persona que renúncia a unes hores 
de feina no es vegi perjudicada. 
Passat a votació. Voten a favor: VdC-CUP, PSC i 2 regidors d’ERC. En contra: CiU. S’absté: 1 
regidor d’ERC. La moció no queda aprovada per empat i el vot de qualitat de l’alcaldessa. 
 
 
6. MOCIÓ CONTRA L’EMPRESONAMENT D’EN KARIM AKBIH VE RDAGUER PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL VdC-CUP. 
En Karim Akbih i Verdaguer va participar en la manifestació a Barcelona, sota el lema “que la crisi 
la paguin els rics”. En Karim sostenia una pancarta, quan la manifestació va arribar a les portes del 
Banc d’Espanya, a Plaça Catalunya, i es van produir moments de tensió entre manifestants i 
policia antiavalots -que no van derivar en res més- per tal d’evitar que els manifestants aboquessin 
fems a l’entrada del Banc, a tall d’acció simbòlica. Més tard, aquella mateixa tarda, en Karim era 



obligat a baixar del metro, lluny del lloc de la manifestació, a requeriment de dos agents de paisà 
de la Guàrdia Urbana, que van cridar els Mossos, els quals després de les pertinents 
comprovacions van endur-se el jove detingut a la Comissaria. A en Karim se l’acusa d’una 
violència inusitada contra els agents antiavalots dels Mossos, malgrat que la cinta de vídeo 
presentada al judici no recull en absolut cap moment d’una tensió semblant, ni encara menys la 
presència d’en Karim en aquells suposats cops. L’11 de desembre de 2008, el Jutjat núm. 13 de 
Barcelona, va condemnar en Karim a 100 dies de presó, eludibles pel pagament de 400€, 
declarant-lo culpable de faltes de desordres públics i de lesions a un agent dels Mossos. A més, la 
sentència el condemna a pagar una indemnització al Mosso, la reparació del seu transmissor i les 
despeses del judici. Aquesta sentència és ferma en haver-se desestimat el recurs presentat a 
l’Audiència Provincial de Barcelona. 
VdC-CUP, recollint una moció de la CUP de Vilanova i la Geltrú i entenen que el procediment ha 
estat irregular, presenta la moció proposant que en el Ple de l’Ajuntament s’adoptin els següents 
ACORDS:  

1- Que l’Ajuntament es manifesti a favor de la petició popular de llibertat per en Karim Akbih i sol·liciti el no ingrés 
a presó i l’arxivament del cas.  
2- Que l'Ajuntament faciliti els espais públics que es sol·licitin per a donar a conèixer el cas.  
3- Que es faci arribar aquests acords al Jutjat Penal num.15 de Barcelona, a l'atenció de la seva titular, la 
jutgessa Isabel Gallardo; al Departament de Justícia i al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, i 
al Ministeri de Justícia i a la Presidència del Govern de l’estat espanyol.  
4- Que es demani la derogació de les penes-multes al Departament de Justícia i al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, i al Ministeri de Justícia i a la Presidència del Govern de l’estat espanyol. 

ERC hi votarà a favor 
PSC creu que llegida la moció s’entén que no està clar que en Karim agredís al Mosso i hi votaran 
a favor.  
CiU hi votarà en contra perquè creuen que la justícia ha de ser independent de la política i no 
creuen que en el Ple de l’ajuntament s’hagin de tornar a jutjar els casos. 
Passat a votació: Voten a favor VdC-CUP, 1 regidor de PSC i ERC, en contra 4 regidors de CiU i 1 
regidor de PSC. S’absté l’alcaldessa que per empat canvia el seu vot i finalment vota en contra. 
No s’aprova la moció. 
 
7. MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA MILLORA DE LA COMUNICAC IÓ EN TREN ANOIA-
BARCELONA, PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE PIERA. 
L’Ajuntament de Piera presenta una moció en favor de la millora de la comunicació del Tren de la 
Línia de l’Anoia-Barcelona, amb els acords a votar en Ple següents: 

1. Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que s’iniciïn 
els tràmits oportuns perquè la línia de Ferrocarrils de la Generalitat, R6 Igualada-Barcelona, en el seu tram de 
Martorell-Barcelona (i al revés) sigui un servei directe, sense aturades. 

2. Donar trasllat de la present moció, una vegada aprovada pel Ple, als Ajuntaments afectats per la línia R6 que 
són: Igualada, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Vallbona d’Anoia, Piera, Masquefa, La Beguda i 
Sant Esteve Sesrovires, al Consell Comarcal de l’Anoia i a la Cambra de Comerç d’Igualada, per tal de que, si 
ho creuen oportú, s’adhereixen al mateix. 

3. Donar trasllat de la present moció al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i efectes. 

ERC fa alguns apunts sobre l’escrit formal de la moció i hi votarà a favor. 
PSC està d’acord amb tot el què sigui millorar el transport públic 
VdC-CUP També hi estan d’acord i per això van donar suport a la moció de l’Assemblea de Joves. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
8. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE D’OBRES DE MILLORA DE 
LES INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ I DE QUALITAT DE L’AIGUA DE LA XARXA DE 
L’ABASTAMENT MUNICIPAL DE LA POBLACIÓ DE CAPELLADES  EN EL SECTOR DEL 
PARC DE LA “FONT CUITORA” I “PLA DE LA GARSA” EN EL  MUNICIPI DE CAPELLADES. 
Aquest Pla de Seguretat i Salut correspon a les obres de la millora de la xarxa d’abastament 
d’aigua que ja han finalitzat. Va ser aprovat per junta de govern, però degut a la baixa de la 
secretària titular no s’havia ratificat en Ple. 
VdC-CUP pregunta si hi hagués hagut algun problema l’ajuntament hagués tingut alguna 
responsabilitat per no haver aprovat per Ple el Pla. La secretària respon que no ja que estava 
aprovat en junta de govern 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 



 
9. MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE MUSEU NEANDERT AL DE CATALUNYA 1A. 
FASE: PAS SOTERRAT DE CONNEXIÓ ENTRE EL JACIMENT AR QUEOLÒGIC DE L’ABRIC 
ROMANÍ I L’EDIFICI CENTRAL. 
Es rectifica l’anunciat ja que no s’aprova la mesa de contractació, si no l’adjudicació del projecte. 
Segons l’informe de l’arquitecte municipal la millor puntuació l’obté Constructora de Calaf. 
ERC no hi votarà a favor ja que en diverses ocasions han manifestat el desacord amb el timing del 
projecte. 
PSC fa la queixa que en la mesa de contractació es va canviar l’hora de convocatòria en diverses 
ocasions i va ser un desgavell pels regidors que estaven treballant, demanen més seriositat en les 
convocatòries. 
VdC-CUP hi votaran a favor, perquè com ja han manifestat altres ocasions esperen que aquest 
túnel sigui el primer pas per tenir el Museu Neardental. 
Passat a votació. Hi vota a favor: VdC-CUP, PSC i CiU i s’absté ERC. El punt queda aprovat. 
 
10. TEXT REFÓS DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL VIGEN T PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ DE CAPELLADES. 
Es posa a votació la nova documentació gràfica del Pla General de Capellades després de la seva 
digitalització. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
11. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 24 –PROTECCIÓ DEL MEDI  AMBIENT- DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES DEL PGOM DE CAPELLADES. 
Segons l’informe tècnic de l’arquitecte municipal el pretén modificar un article de les normes del 
Pla urbanístic de Capellades per resoldre algunes situacions que no es contemplen actualment en 
els habitatges que tenen parets mitgeres al descobert. Per això es proposa el següent redactat: 

“Les grans parets mitgeres actuals que hagin de quedar al descobert, podran ser objecte d’actuacions 
específiques amb la finalitat de pal·liar el seu mal efecte, Les edificacions situades en zones d’ordenació aïllada 
que confinin amb una edificació que tingui mitgeres al descobert i quina construcció sigui anterior a l’aprovació 
d’aquest pla i que no es trobin en situació de fora d’ordenació, podran adossar tot o part del volum edificable al 
llarg de la dita paret, sempre que l’actuació ni signifiqui l’incompliment de l’índex d’edificabilitat ni paràmetre 
d’ocupació màxima que sigui aplicable a la parcel·la. De forma complementària, es podrà proposar el muntatge 
de pèrgoles o l’aixecament de suports per a plantes enfiladisses o d’altres solucions que no tinguin la condició de 
volum edificable” 

ERC presenta el dubte que en aquest redactat pot portar conflicte en el cas de la part de 
l’edificació que toca al vial, que sempre ha de quedar allunyat. Per això proposen que s’afegeixi en 
el redactat. 
S’acorda consultar-ho amb l’arquitecte i deixar-ho pel pròxim ple. 
 
12. APROVACIÓ DELIMITACIÓ CAPELLADES - LA TORRE DE CLARAMUNT. 
Es va crear una comissió on hi va participar l’Ajuntament de Capellades i l’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt per tal d’acordar una nova delimitació entre els dos municipis, cosa que permetrà, 
entre altres, resoldre els casos que actualment la delimitació parteix en el seu habitatge. Per fer 
formal la nova delimitació cal aprovar-ho per Ple. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
13. MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT.   
Per tal de poder adjudicar la deixalleria a una empresa externa cal fer una modificació en el 
pressupost que de moment resta prorrogat de l’any 2009 per contemplar-ne la despesa. 
Passat a votació hi voten a favor: CiU, ERC i PSC. S’absté: VdC-CUP sota l’argument que no 
estan a favor que la deixalleria s’adjudiqui a una empresa externa. El punt queda aprovat. 
 
14. DECRET 8/2010 CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE FACTORING  AMB L’ENTITAT BBVA PER 
UN IMPORT DE 285.977,70 € 
Per tal de percebre la subvenció del FEIL cal que les obres subvencionades estiguin acabades i 
pagades. Actualment l’Ajuntament no disposa de tanta tresoreria per fer front aquest pagament, 
per això va fer una operació de factoring, que representa vendre els drets de la subvenció a 
l’entitat bancària fins que l’ajuntament rep la subvenció, operació comptablement no significa 



l’augment del deute de l’Ajuntament. En el moment del Ple aquesta operació està resolta, però en 
cal la ratificació dels regidors.  
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU, ERC i PSC. S’absté VdC-CUP. 
 
15. DECRET 12/2010 CONCERTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA AMB BANC DE SANTANDER 
PER UN IMPORT DE 300.000,- € . 
Per les operacions de tresoreria de l’ajuntament calia renovar la pòlissa de 600.000€ que tenia 
amb l’entitat Banc de Santander. Poc abans de la renovació, aquesta entitat va anunciar que per 
les noves condicions reduïa a la meitat l’import. Les noves condicions són: 

Import màxim: 300.000€ 
Termini: 1 any 
Comissió d’obertura: 0,50% 
Diferencial: 1,5 
Comissió d’indisponibilitat: 0,1% trimestral 

Per la urgència de la renovació i perquè legalment es pot fer, aquesta operació es va fer per 
decret d’alcaldia que ara cal ratificar en Ple. 
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU, ERC i PSC. S’absté VdC-CUP. 
 
16. DECRET 14/2010 CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANESTO PER UN 
IMPORT DE 227.800,- € 
Per tal de completar la pòlissa de crèdit del Banc Santander i arribar als 600.000€ que es 
disposaven l’any anterior es va negociar amb una nova entitat bancària, Banesto. Per no arribar al 
límit d’endeutament permès es sol·liciten 227.800€ sota les condicions: 

Import màxim: 227.800€ 
Termini: 1 any 
Comissió d’obertura: 0,25% 
Diferencial: Euribor 3 mesos + 1,5% 
Comissió d’indisponibilitat: 0,1% trimestral 

Per la urgència de la renovació i perquè legalment es pot fer, aquesta operació es va fer per 
decret d’alcaldia que ara cal ratificar en Ple. 
ERC comenta que tot i que en comissió informativa es va comentar que l’ajuntament va tenir una 
mala experiència amb aquesta entitat, els sorprèn que amb l’entitat que ofereix millors condicions 
és amb la que es subscriu menor quantitat. 
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU, ERC i PSC. S’absté VdC-CUP. 
 
17. DECRET 15/2010 RENOVACIÓ PÒLISSA DE CRÈDIT AMB BBVA PER UN IMPORT DE 
45.000,00 € MUSEU MOLÍ PAPERER. 
Per les operacions de tresoreria del Museu Molí Paperer calia renovar la pòlissa de 45.000€ que 
tenia amb l’entitat BBVA sota les condicions:  

Import màxim: 45.000€ 
Termini: 1 any 
Comissió d’obertura: 0,25% 
Tipus d’interès: 5,95% 
Comissió d’indisponibilitat: 0,5% 

Per la urgència de la renovació i perquè legalment es pot fer, aquesta operació es va fer per 
decret d’alcaldia que ara cal ratificar en Ple. 
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU, ERC i PSC. S’absté VdC-CUP. 
 
18. AUTORITZACIÓ DE LES INCORPORACIONS DE LES SUBVE NCIONS A ENTITATS 
CAPELLADINES 2009 EN EL PRESSUPOST PRORROGAT 2009. 
Cal incorporar al pressupost de moment prorrogat del 2009 els imports a pagar a les entitats 
capelladines. 
VdC-CUP aprofita que es parla de les subvencions de les entitats per avançar una pregunta que 
tenia pel punt següent. Què està passant amb la justificació de les entitats? En Ple quan es van 
retirar les condicions específiques de les subvencions es va quedar que es faria un conveni amb 
cadascuna d’elles perquè poguessin cobrar l’import que els tocava. Finalment se’ls ha fet arribar 
unes condicions per la justificació que moltes d’elles tenen dificultats per complir perquè les 
despeses que han tingut no s’ajusten al que especifiquen les condicions, ja sigui pel format de la 
factura o pel tipus de despesa. 



L’equip de govern explica que ja es van fer reunions amb les entitats per explicar com aniria i que 
ajudarà a totes les entitats perquè puguin cobrar, que es mirarà els casos individualment i es 
resoldran els problemes que vagin sorgint. Ara cal que totes presentin una justificació i l’any vinent 
es mirarà de fer millor que enguany.  
ERC manifesta que aquest tema no s’ha portat massa bé. Hi va haver una reunió amb les entitats 
on s’explicaven les condicions generals, i fins al moment de la justificació no se’ls ha comunicat 
res més. Ara l’equip de govern busca la manera de sortir d’aquest atzucac. 
PSC creu que s’ha de ajudar a totes les entitats perquè no n’hi hagi cap que es quedi sense 
subvenció. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 
19. PRECS I PREGUNTES. 
ERC 
P: Mostrem la nostra sorpresa perquè avui el ple no es retransmet el Ple per la radio. R: 
Compartim la sorpresa perquè desconeixíem que avui no hi hauria emissió, ho hem sabut quan 
hem vist que no hi havia micròfons. 
P: Per la vacant de jutge de pau suplent, que vam comunicar que hi havia una persona 
interessada en ocupar aquesta plaça, s’ha fet alguna gestió? O no es pot perquè els papers per 
què ens l’assignin ja estan enviats? R: Els papers ja s’han enviat, però està pendent preguntar 
què podem fer per què s’adjudiqui a la persona que està interessada. 
P: Quina és la previsió d’obertura de la deixalleria? En l’adjudicació es va dir que es faria un 
procés restringit sense publicitat, s’han demanat els pressupostos? R: Encara no hi ha una 
previsió d’obertura, s’espera que d’aquí un mes o mes i mig. En quan als pressupostos encara no 
s’han demanat perquè primer s’havia d’aprovar el punt 13 del present Ple.  
P: I la recollida de brossa orgànica, quan es començarà? Es va pujar molt el rebut de la brossa 
amb l’argument que s’augmentaven els serveis i de moment no funciona cap dels dos. R: Es 
depèn de la campanya que ha d’iniciar el Consell Comarcal de l’Anoia, aquesta setmana hi ha una 
reunió entre la Mancomunitat de Residus i el Consell Comarcal per aclarir-ho. 
P: Com està la pàgina  web municipal? R: La setmana vinent segurament  ja estarà en marxa 
P: Com pot ser que a l’Ajuntament hagi deixat de tenir una insertora laboral en un moment que és 
molt necessària? Ja fa dos mesos i encara no se’n sap res. R: L’equip de govern també considera 
que és molt important tenir la insertora laboral, però l’Ajuntament de Capellades no podia pagar la 
part que li corresponia del conveni que hi havia amb l’Ajuntament d’Odena. Ara s’està amb 
converses amb el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona per poder aconseguir aquest 
servei sense cost per l’Ajuntament. 
P: En el Ple passat vam donar l’avís del c/de la Divina Pastora, al costat de Cal Ponet, on hi 
aparquen els cotxes i els veïns no poden passar. S’hi ha fet alguna actuació? R: Està pendent que 
la brigada hi posi un pal amb clau amb excés pels veïns. 
P: Com funcions l’espai jove? Hi ha un registre d’assistència? R: Hi va força gent, les activitats 
funcionen molt bé, només hi ha problemes per trobar finançament per pagar les activitats, ara 
s’està pendent de poder canviar els ordenadors per poder fer cursos d’informàtica. El registre 
existeix, però ara mateix no el tinc. 
P: Quan hi ha reunió del patronat de la residència? Perquè encara no se sap quan començaran 
les obres a la part vella. R: En principi el dimecres dia 3 hi ha convocada la reunió, hi ha hagut 
problemes amb la constructora per iniciar les obres que ja estan solventats. Ho explicarem amb 
més detall a la reunió del patronat. 
P: Fem saber que els ajuts de la Llei de Barris s’està apunt de publicar. R: Estarem al cas. 
PSC: 
P: A Ca l’Anton, la casa abandonada que està allà on es va fer l’esvoranc hi ha les portes obertes i 
la barana feta malbé. R: Es mirarà 
P: Davant la Capella de Sta. Bàrbara del barri de la Font de la Reina hi ha un fanal que no crema. 
R: També es mirarà. 
P: Sabem que al polisportiu durant una competició es va rebentar una de les portes dels vestidors. 
Caldria prendre mesures perquè això no es repeteixi, com per exemple el que es fa a molts 
pavellons, fer una normativa que responsabilitza a l’equip que ocupava els vestidors de pagar els 
desperfectes. R: Es va solucionar perquè la persona que ho va fer va demanar disculpes i pagarà 
la reparació. De totes maneres s’estudiarà fer una normativa d’ús. 



P: Volem agrair que les coses que es van dient en Ple es vagin arreglant, com per exemple el punt 
del C/Joan Castells que es va comentar en el passat ple. R: S’agraeix. 
P: En un hort del barri de la Font de la Reina s’hi fa una cata. Per a què és? R: Està en estudi, 
però s’està estudiant fer un canvi d’ubicació de la depuradora del Vilaseca. 
VdC-CUP: 
P: Sabem que es volen fer arranjaments al barri de la Font de la Reina, què s’hi vol fer? R: Hi ha 
una subvenció a la Generalitat per fer l’arranjament del camí. Es farà el manteniment i es volia 
formigonar els trams on el camí rep més aigua, però cal valorar-ho perquè es el tram menys fet 
malbé. 
EG: 
- El C/ Lluís Companys s’està arranjant. S’hi vol fer un monument al President Lluís 

Companys. Estem oberta a idees. S’ha pensat en parlar amb els Amics de les Arts i fer un 
concurs on siguin el jurat, per exemple. 

- S’han fet reparacions a la teulada del gimnàs de l’escola Marquès de la Pobla 
- Un cop passi el Mercat Figueter es repararà la canonada que passa pel c/Pilar que està en 

males condicions i que provoca inundacions a la Plaça Catalunya. 


