
SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINÀRIA. 18 D’OCTUBRE DE 2010

Sessió extraordinària de Ple que ha estat convocada per set regidors de l’oposició Àngel Soteras i 
Largo, Núria Mora Díaz, Jaume Morera i Sanahuja, Josep Valls i Colom, Núria Bonfill Rocabert, 
Ivan Olvera Baena i Núria Idáñez Cortés, per parlar exclusivament del la Piscina d’Hivern de Ca-
pellades. 
Això ha estat així degut al cas omís fet per la junta de govern formada pel grup de CiU, a la moció 
presentada per VdC-CUP el passat 20 de juliol per parlar sobre el futur de la piscina d’hivern. Vist  
que no hi havia voluntat per parlar d’aquest tema els tres grups de l’oposició s’han vist forçats a 
convocar un ple.

1. MOCIÓ PER TAL DE QUE LA CIUTADANIA DECIDEIXI SOBRE SI CAL MANTENIR OBERTA 
O TANCAR LA PISCINA A L’HIVERN, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC 
I VdC-CUP.
Ivan Olvera del grup Vila de Capellades – CUP, llegeix la moció integrament, destacant-ne els 
acords que és proposen: 

• Que l’Ajuntament de Capellades realitzi una consulta popular el divendres 5   de novembre i 
el  dissabte 6 de novembre. Les votacions es faran a les oficines de l’Ajuntament de les 
9:00h a les 14:30h d’ambdós dies, i podran votar tots les capelladins censats majors de 18 
anys.

• La pregunta que hauran de respondre els capelladins i les capelladines el dia de la consulta 
serà: Com voleu la Piscina d’hivern? Amb dos opcions com a resosta: Oberts o Tancada.

• Que es realitzarà una reunió informativa el dijous 4 de novembre a les 20h al Teatre de La 
Lliga,  on  la  junta  de  govern  explicarà  el  perquè  del  tancament  i  on  la  resta  de  forces 
polítiques explicaran la seva posició. El temps d’exposició serà de 10’ per la junta de govern 
i de 5’ cada un de la resta de grups. 

• Un cop realitzada aquesta primera fase informativa, es procedirà a un torn obert de paraules 
per als assistents per tal d’aclarir dubtes i/o fer suggeriments. 

• L’Ajuntament convocarà la ciutadania de Capellades a l’assistència a la reunió informativa i a 
la consulta popular on es decidirà què es farà amb la piscina d’hivern.

• La convocatòria es farà a través de cartells A3 penjats pels comerços de la vila, a través dels 
mitjans de comunicació (web de l’Ajuntament, ràdio local i comarcals i diaris comarcals), i 
també fent una bustiada casa per casa. 

• La bustiada es realitzarà el  dijous 28 d’octubre, els cartells A3 es penjaran el dilluns 25 
d’octubre, la difusió per premsa escrita sortirà la setmana abans de la consulta i la mateixa 
setmana.

• La consulta popular serà vinculant a partir d’una participació mínima de 500 vots.
• En cas de no arribar al mínim de participació seran les forces polítiques representades a 

l’Ajuntament les que, en el següent Ple que es dugui a terme després del 6 de novembre, 
decidiran què fer. 

• Si  el  mínim  de  participació  s’assoleix  el  resultat  serà  assumit  per  l’Ajuntament  i  serà 
reafirmat en el següent Ple que es dugui a terme després del 6 de novembre. 

(*)Es pot trobar la moció integra a la pàgina web de Vila de Capellades-CUP: www.viladecapellades.cat

Un cop feta la lectura per part de VdC-CUP, es dona paraula al grup d’ERC que afegeix que 
aquest és la moció de totes les forces de l’oposició degut a que la primera que es va presentar so-
bre aquest tema no va prosperar. D’altre banda, els informes que avui mateix ha presentat l’equip 
de govern, a última hora de nou, no alteren el fet del que exposa la moció.
El grup del PSC manifestant el total acord amb el que s’ha dit i llegit fins ara i, alhora, recorda a la 
junta de govern que l’any 2009 tampoc hi havia pressupost per la piscina d’hivern i finalment es va 
obrir i encabir, i per tant això no és excusa ara per no obrir-la, ja que sempre es poden fer modifi-
cacions de crèdit.
La junta de govern, CiU, explica els informes. Un és jurídic, el qual argumenta que no es complei-
xen els requisits per fer una consulta popular, i exposa quins són els passos a seguir, que és el 
que farà la junta de govern. A més la consulta implica que el que surti és vinculant i no pot ser.  
L’altre informe és econòmic i explica els problemes econòmics que està passant l’ajuntament i la 
previsió d’ingressos 2011, que serà de menys recursos. Per això la junta de govern (CiU) a de 



prendre decisions i ells les prenen, malgrat els hi sàpiga greu tancar la piscina. A més volen remar-
car, que malgrat no haver fet les reunions que ne principi estaven previstes mai han volgut amagar 
res. A banda la moció toca aspectes econòmics i per tant s’hauria de presentar una altre que no 
els toques. Exposat això, i sumant que no estem d’acord amb la pregunta el nostre vot serà nega-
tiu.
ERC respon que malgrat hi hagi un informe jurídic que ens digui que per fer una consulta cal fer 
una sèrie de passos, quan hi ha voluntat es pot fer igualment, almenys així s’ha demostrat ja en 
aquesta legislatura. Pel fet de que sigui o no vinculant la consulta, el que si que és vinculant és la  
decisió que pren el Ple , i si el Ple així ho manifesta no hi ha cap problema. D’altre banda, el tema 
econòmic no és problema ja què, que passarà si es decideix que quedi oberta, doncs que caldrà 
adaptar-se. A més CiU sembla que no vulgui entendre el que es demana en la moció i que no és 
res més que la ciutadania es posicioni. A més a vegades dona la sensació que es vulguin complir 
acords de Ple. El PSC afegeix que hi havia acords del Ple que ja ens instaven a parlar-ne abans i 
des de CiU s’ha obviat. VdC-CUP afegeix que mai s’han facilitat les dades malgrat es digui que no 
és cert, i a més mai s’ha tingut la voluntat d’arribar a un consens.
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC i VdC-CUP i els vots en contra de CiU.

2. MOCIÓ DE REBUIG DE L’ACTUACIÓ DE L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN PEL QUE FA AL 
TANCAMENT DE LA PISCINA, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC I VdC-
CUP.
Àngle Soteras d’ERC fa la lectura de la moció:

El juliol de 2009 l’actual equip de govern de CiU va comunicar per primera vegada la seva 
decisió de tancar la piscina municipal a l’hivern.
Fruit de la pressió popular i dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i 
VdC-CUP, l’actual equip de govern de CiU va reconsiderar la seva postura i va plantejar una 
reducció d’horaris i disminució de quotes per reduir el dèficit..
Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i VdC-CUP vam entendre que 
l’augment  de  quotes  era  desproporcionat  i  que  seria  contraproduent:  provocaria  la  pèrdua 
d’abonats  i  la  disminució  d’ingressos.  En  conseqüència,  vam  presentar  una  proposta 
alternativa. 
Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat el  setembre de 2009 i gràcies a aquesta 
revisió proposada des de l’oposició s’ha aconseguit rebaixar el dèficit 60.000 segons les xifres 
del propi Ajuntament.
El segon acord d’aquesta proposta aprovada per unanimitat –CiU inclosa- diu textualment:
Continuar i millorar la línia de treball i col·laboració conjunts entre govern i oposició de cara a  
properes revisions d’horaris i quotes
I l’única proposta que d’Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i VdC-CUP hem rebut de CiU 
ha estat la seva decisió de tancament de la piscina.
És  a  dir,  després  d’incomplir  el  seu compromís  de  treball  conjunt  per  trobar  alternatives  i 
d’incomplir el seu compromís de potenciar i difondre les activitats de la piscina per augmentar-
ne els ingressos, l’única proposta aportada per CiU és el tancament de la piscina.
El juliol de 2010 VdC-CUP presenta una moció per tal que la ciutadania decideixi sobre si cal 
mantenir oberta o tancada la piscina d’hivern i CiU no la inclou en el ple posterior.
És a dir, CiU no dóna cap opció que tots nosaltres, regidors i regidores democràticament elegits 
pel poble de Capellades, votem sobre la continuïtat o el tancament de la piscina i no dóna 
tampoc cap opció que sigui la ciutadania qui ho faci.
PER TOT AIXÒ, els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i VdC-CUP a 
l’Ajuntament de Capellades PROPOSEM al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
1.- Manifestar el descontentament de l’Ajuntament de Capellades respecte al seu actual equip 
de govern per l’incompliment del seu compromís de Continuar i  millorar la línia de treball  i  
col·laboració conjunts entre govern i oposició.
2.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Capellades per l’actuació del seu actual equip de 
govern,  que menysté  els  representants  democràticament  elegits  pel  poble  de  Capellades  i 
continua prenent mesures encaminades al tancament de la piscina tot i que hi ha una moció 
pendent de ser aprovada pel ple i que podria decidir en sentit contrari.
3.-  Constituir  un  grup  de  treball  integrat  per  membres  dels  diversos  partits  polítics  amb 
representació municipal, de les associacions usuàries de la piscina municipal a l’hivern i dels 



usuaris  no  constituïts  formalment  en  cap  grup  per  aprofundir  en  l’estudi  de  mesures 
encaminades a la  millora  del  servei  i  la  sostenibilitat  econòmica  de la  piscina municipal  a 
l’hivern.
4.-  Traslladar  els presents acords  a totes les associacions i  usuaris  a títol  individual  de la 
piscina municipal l’hivern de 2009-2010 de què l’Ajuntament de Capellades tingui coneixement.

Un cop feta la lectura s’aclareix de l’oposició que un cop es prens acords, cal complir-los, ja que ni  
s’ha fet un treball conjunt ni s’ha dinamitzat l’espai de la piscina, la junta de govern pren decisions 
incomplint acords, i pensem que cal informar de la posició de l’Ajuntament i no pas de només d ela 
Junta de govern.
CiU argumenta que no li agrada recorda coses passades però en l’anterior legislatura ERC i PSC 
van fer cas omís de les signatures que CiU va presentades sobre la biblioteca. A més l’atual junta 
de govern sempre ha volgut parlar les coses amb l’oposició i arribar a acords, per tant no els agra-
da gens aquest amoció. 
ERC, per al·lusions, respon que la signatures presentades per CiU no eren ni la meitat dels vots 
que sumaven el la darrera legislatura, alhora, en l’actual es va ratificar que la biblioteca es tires en-
davant. I ara la situació. Pel que fa a regidors és de 6 a 7, quan abans era de 9 a 3. D’altre banda  
s’obte i molt que l’alcaldessa sembli argumentar que no acceptaren acords assumits pel Ple i que 
el s’obviaren.
VdC-CUP intervé expressant que, com ja han dit en el punt anterior, la junta de govern mai no ha 
volgut facilitar les dades, i el que és més greu, és la sensació de que han volgut arribar a acords, 
quan això per iniciativa pròpia no ha passat mai, tant sols han tingut voluntat de parlar quan s’ha 
vist contra les cordes i veien que perdrien la votació, llavors si retiraven el punt i en parlaven, però  
mai abans. Poder aquesta és la manera de dialogar que trobem normal per el grup de VdC-CUP 
no ho és.
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC i VdC-CUP i els vots en contra de CiU.


