
SESSIÓ DE PLE ORDINARI.  24 DE NOVEMBRE DE 2010

Abans d'iniciar el Ple es passa per votació l'inclusió d'un punt d'urgència per el present Ple referent 
a un Reajust del Pla de Sanejament. 
S'aprova per unanimitat la inclusió d'aquest punt en el present Ple.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.
Es passen a aprovació quatre actes de Plens. Totes elles s'aproven per unanimitat un cop fetes 
les rectificacions aportades pels diversos regidors/es.

2. PUNT D'URGÈNCIA. REAJUST AL PLA DE SANEJAMNET APROVAT PEL PLE EL 23 DE 
DESEMBRE DE 2009.
Des d'intervenció se'ns explica que l'ajuntament de Capellades s'ha vist obligat a reajustar el Pla 
de Sanejament, aquest contemplava dues operacions de crèdit de 2.587.000€ per a inversions 
que en el seu dia no varen estar degudament finançades per un període mínim de 10anys, i una 
operació de crèdit da 3 anys d'1.190.000€ per fer front al dèficit existent. Es van demanar ofertes a 
les entitats bancaries a principis d'any 2010, però no s'han pogut concretar en la seva totalitat fins 
a finals, la qual cosa obliga a allargar un any més, fins el 2013 la seva amortització. Aquest reajust  
és un requeriment proposat pe la DG de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de 
Catalunya, a fi de poder autoritzar els préstecs de Sanejament a concretar.
Des d'ERC argumenten que el dia de la seva aprovació ja varen dir que el veien el Pla poc viable, 
però estar aprovat, i ara no el poden aturar per tant s'abstindran.
El PSC està d'acord amb el que es vol fer i així ja ho va manifestar quan el Pla de Sanejament es 
va aprovar.
VdC-CUP s'abstindrà tal i com va fer el dia que el Pla es va aprovar, entenen que això hagi de 
continuar el seu procés, malgrat  però aquest és conseqüència de la mala gestió feta i d’això en són res-
ponsables tots, tècnics i polítics que han anat passant els darrers anys. Com ja varem manifestar no votaren 
a favor perquè no hi ha el compromís de fer públic els números i d’on ve tot el dèficit.
Passat a votació sa'prova amb el vots a favor de CiU i PSC i les abstencions d'ERC i VdC-CUP.

3. NOMENCLATURA DEL CARRER DE LA VINYA ALTA.
Es tracta del carrer que hi ha per sobre del camp de futbol, cal posar-li un nom, a més és urgent ja 
que per motius legals cal formalitzar-ho. S'ha decidit que sigui aquest nom perquè es com típica-
ment es coneix l'indret i així és una manera de mantenir la història de la zona.
La resta de grups hi estant d'acord.
Passat a votació s'aprova per unanimitat.

4. PROPOSTA JUTGE DE PAU.
CiU explica que la seva proposta és que fos en Ton Pons, però que no pot ser perquè és incompa-
tible ser Jutge de Pau i militar en un partit, com és le cas d'en Ton Pons que milita a CiU. Per tant  
retiren el punt i ja es passarà en un altre Ple.
ERC veu ridícul tot el tema del Jutge de Pau, s'ha fet molt malament fa un any ja teníem (l'Ajunta-
ment) una persona disposada a fer-ho, però CiU a treballat per tal de que fos una del seu gust, i  
ara es troba que no pot ser. 
El PSC entén que si no pot ser doncs caldrà canviar-ho però el tema no s'ha portat bé.
Des de VdC-CUP ho torbem esperpèntic, teníem a en Ramon Roca, sembla que a CiU no li feia  
gràcia que fos el jutge que prengués el relleu de l'actual i ha treballat per tal de posar un del seu  
gust, deixant al Ramon com substitut, menys tenint-lo sota el nostre parer no pas públicament 
però si en privat. A més, primer hi havia la condició per forçar a l'oposició que en Ton Pons havia  
de ser recolzat per tothom sinó no acceptaria el càrrec, ara vist que no hi hauria un suport unàni-
me, no pas per les persones sinó per lo malament que s'ha portat tot l'afer, sembla que les condici-
ons han canviat. 
El punt es retira i aqueda pendent d'un proper Ple.

5. MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPLA DE CiU.
CiU explica la moció en la qual es rebutja la suspensió cautelar dictada pel TSJC envers els regla-
ments de l'ajuntament de Barcelona i la Diputació de Lleida i instar a quest tribunal a a anul·lar la 



suspensió dictada. Alhora instar a la Generalitat a defensar amb fermesa la llengua catalana i 
mostrar públicament el rebuig de l'ajuntament de Capellades a aquesta sentència.
ERC esta d'acord però en l'acord 2 de la moció proposa un canvi per tal d'explicar-ho millor, que 
des de CiU s'accepte.
EL PSC està d'acord i votarà a favor.
VdC-CUP argumenta que vol votar a favor però que no poden estar d'acord amb algunes de les 
afirmacions que es fan en l'explicació com el que es diu en el tercer paràgraf o s'afirma que “Cata-
lunya ha estat sempre un país on no hi ha hagut mai conflicte lingüístic. La llengua catalana i el  
castellana, han conviscut i conviuen amb normalitat, no hi ha discriminació de cap tipus per part  
de les administracions ans al contrari”. Això és negar l'història del nostre país, sinó es retira el pa-
ràgraf votaren en contra, a més aporten algun petit canvi. S'accepten el canvis.
Passat a votació s'aprova per unanimitat.

6. DECRET D'ALCADIA 173-2010.
Aquest decret fa referència al nomenament d'alcalde accidental d'alcalde per absència de l'alcal-
dessa durant un dies. Es dona compte al Ple.

7. DECRET D'ALCADIA 183-2010.
Aquest decret fa referència a l'acomiadament de la Tècnica de Joventut que fins ara acopava la 
plaça de forma transitòria fins que aquesta es cobris.

8. DECLARACIÓ LESIVITAT ANUL·LACIÓ CONVOCATÒRIA PLAÇA TÈCNICA JOVENTUT I 
ESPORTS.
La junta de Govern (CiU) explica que es vol eliminar la convocatòria d'aquesta plaça que es va re-
alitzar el 03-06-2009, perquè no es necessària per l'ajuntament ni rendible.
ERC i PSC estant a favor d'aquest anul·lació.
VdC-CUP no està d'acord. Primer no estem d'acord en que s'acomiadi a la tècnica sense tenir una 
previsió de qui es farà càrrec de la seva feina. Segon CiU ha tornat a mostrar-nos que va improvi-
sant cada dos per tres, ja que van ser ells qui van contractar a la persona que ara acomiaden, van 
ser ells que van dir que era prioritari i necessari tenir aquest aplaça, i ara l'eliminin  sense haver fet 
res més que un Pla de Joventut que mai ha rebut el suport ni el recursos que calien per poder exe-
cutar-lo. Per VdC-CUP es demostra un cop més que el jovent està a la cua i que les seves reivin-
dicacions per tenir un espai sempre son relegades al no res.
La junta de govern no està d'acord amb el que diu  VdC-CUP ja que s'han fet moltes coses pels jo-
ves.
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU, ERC i PSC. I el vot en contra de VdC-CUP.

9.  APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT  DE 350.000€ (CAIXA CATALUNYA – PROGRAMA 
CRÈDIT LOCAL).
Aquest crèdit, igual que els següents tres, forma a part del que es va aprovar dins el Pla de Sane-
jament. Aquest és per un termini de 10 anys amb un any de carència, amb un EURIBOR a 3 me-
sos  més 1'90% de revisió trimestral i sense comissions d'obertura. Es pagaren uns 15.000€ d'in-
teressos.
ERC s'abstindrà també ho farà VdC-CUP, ambdós pels mateixos motius argumentat en el punt 2 
d'aquest Ple. Aquesta argumentació servirà també pels següents tres punts per les dues formaci-
ons polítiques.
El PSC votarà a favor.
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU i PSC i les abstencions d'ERC i de VdC-CUP.

10. APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DE 150.000€ (CAIXA CATALUNYA – PROGRAMA 
CRÈDIT LOCAL).
Aquest crèdit és per un termini de 10 anys amb un any de carència, sense interès ni comissions ja 
que es fa a través de la Diputació de Barcelona.
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU i PSC i les abstencions d'ERC i de VdC-CUP.

11. APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DE 300.000€ (BBVA).



Aquest crèdit ve a suplir les polisses que abans tenia l'ajuntament, està contemplat dins le Pla de 
Sanejament. És per un termini de 3 anys amb un Euribor trimestral més 2'25%, amb una comissió 
d'obertura de 0'3%
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU i PSC i les abstencions d'ERC i de VdC-CUP.

12. APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DE 300.000€ (CAIXA PENEDÈS).
Aquest crèdit és per un termini de 3 anys amb un interès nominal del 4%, amb un Euribor de revi-
sió anual i amb una comissió d'obertura de 0'5%
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU i PSC i les abstencions d'ERC i de VdC-CUP.

13. APROVACIÓ MODIFICACIÓ NÚM. 12 DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMNET DE CAPE-
LLADES.
Es tracta d'incorporar la pressupost diferents partides i eliminar-ne d'altres, aquestes partides fan 
referència al Biblioteca per mobiliari, expropiació terreny. També a aplicacions informàtiques i mo-
biliari de l'espai jove. I d'incorporar les partides del FEOSL 2011.
ERC veu que són modificacions tècniques que s'han d'incloure, s'abstindran per no frenar el can-
vis malgrat en el seu dia votessin en contra del pressupost de 2010.
PSC entén els canvis, però també s'abstindrà.
VdC-CUP també entén els canvis i veu que són modificacions tècniques de fer constar coses que 
es fan o es deixen de fer, malgrat no haver estat d'acord amb el pressupost, ara s'abstindran.
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU i les abstencions d'ERC, PSC i de VdC-CUP.

14. APROVACIÓ DE LA JUNTA DE SEGURETAT DEL MUNICIPI DE CAPELLADES.
Es tracta de crear aquest òrgan en el qual estan representats el delegat/da territorial del govern, el 
regidor/a de seguretat de Capellades, el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'àrea 
bàsica, el cap de la Policia Local i si tenen responsabilitats en el municipi també els caps de la 
Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia. Aquest és un òrgan que cal tenir per llei.
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU, ERC i PSC i la abstenció de VdC-CUP.

15. CONCURS DE GESTIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.
La junta de govern vol fer una adjudicació pel servei de Manteniment del Poliesportiu Municipal, 
aquesta pot ser per a una empresa i/o un autònom. Un cop aprovat es publicarà i durant 15 dies 
es podran presentar ofertes que després s'estudiaran. 
ERC i PSC ho veuen bé. VdC-CUP no hi està d'acord per dos motius, un perquè creiem que 
aquest servei no cal externalitzar-lo i que en les condicions per accedir  es valorarà positivament 
fer una oferta per sota del cost, un cost que ja es prou just, així doncs des de l'ajuntament estarem 
fomentant unes males condicions laborals. CiU no està d'acord amb el que s'argumenta. 
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU, ERC i PSC i el vot en contra de VdC-CUP.

16. GESTIÓ COBRAMENT DE L'AIGUA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A PARTIR DE 
L'NAY 2011.
Es tracta de que des de Diputació es facin càrrec de cobrar les rebuts de l'aigua, en previsió que 
la persona que ho porta es jubilarà durant el 2011. A més això suposarà un estalvi de 25.000€ i es 
preveu que la morositat disminuirà.
ERC està a favor perquè agilitzarà la gestió oi per aprofitar la reestructuració que hi haurà. Pel que 
fa a la reducció de costos entén que serà per la vila i no pas per l'ajuntament i que això s'haurà de 
reflectir en el rebut.
AL PSC li sembla correcte, però bveu que el tracta personal que hi havia fins ara es perdrà. A més 
es pregunten si el canon d'aigua es pagarà directament des de la Diputació o no. Se li respon que 
sí, serà la Diputació qui el pagarà abans de fer la transferència cap a l'Ajuntament.
VdC-CUP s'abstindrà en aquest punt, ja que malgrat entendre que això disminueix la despesa, no 
es tene en compte les facilitat que fins ara podíem donar a aquelles persones necessitades que en 
moments puntual i per motius diversos  i justificats no podien fer  front al pagament, ara s'embar-
garà directament sense poder al·legar gaire cosa.
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU, ERC i PSC i la abstenció de VdC-CUP.

17. AMORTITZACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A CONTABLE.



S'explica l'informe per part de Junta de Govern i explique que aquesta plaça no és necessària, ja 
que amb l'interventora i les dues auxiliars ja n'hi ha prou, per aquest motiu es passa a eliminar-la i  
com a conseqüència s'acomiadarà ala persona que ocupava aquest lloc de forma interina.
ERC al·lega que manca l'informe del delegat sindical, no hi era en les reunions o és que no l'ha 
enviat? Se li respon que si que està al corrent el que passa es que no l'ha fet arribar. Malgrat tot 
ERC ja no estava d'acord en com s'ha portat aquest procediment, ens creiem a la JG quan ens diu 
que no ha arribat aquest informe, però hi ha coses que no entenem i per tant no votarem en 
aquest tema.
El PSC explica que llegit l'informe que fa intervenció sembla que abans no és fes res bé, i no creu 
que hagi estat així, senzillament es feien les coses d'una altre manera. Tampoc veuen clar tot el 
procés i no votarem en contra.
Des de VdC-CUP després de llegir-nos els informes, estudiar-los i escoltar les explicacions que fa 
la JG ens continua semblant que el que hi ha és un problema personal, no podem afirmar que 
sigui “mobbing” laboral perquè de fet no hi ha hagut cap denuncia al respecte, a més no veiem clar 
que s'elimini la plaça intermitja entre interventora i  auxiliar.  El  fet és que la JG vol acomiadar 
aquesta persona i no vol dir-ho directament, això sumat als  problemes entre personal que ha fet  
que la persona que ocupava aquest càrrec hagués hagut d'agafar baixes per depressió, més tot lo 
argumentat abans fa que el nostre vot sigui negatiu.
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU, les abstencions d'ERC i els vots en contra 
de PSC i VdC-CUP.

18. ADDENDA DE COL·LABORACIÓ PLA EDUCATIU D'ENTORN.
Es tracta de formalitzar la col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament per el curs 2010.2011. 
Punt en el que tots els grups polítics estant d'acord.
Passat a votació s'aprova per unanimitat.

19.  RECUPERACIÓ D'OFICI  DEL TERRENY MUNICIPAL SITUAT AL C.  GARBÍ (REC DEL 
CORRONAIRE).
Referent al conflicte que es va generar amb la persona que l'ocupa des de fa molts anys, previ 
acord verbal amb l'ajuntament, fa més d'un any se li va demanar que abandonés l'espai, abans de 
l'estiu ja es volia tirar endavant el procés des de la JG però després de la pressió de les forces de 
l'oposició i de reunir-nos en l'afectat li varem donar sis mesos de marge que ja han caducat, la per-
sona continua en allà per tant l'executarem.
ERC votarà a favor perquè és el que es va pactar.
Des del PSC s'explica que abans d'executar l'ordre verifiquin si encara hi és perquè tenen entés 
que està traient les coses, per tant està marxant.
VdC-CUP demana si us plau que contactin amb la persona per comunicar-li l'acord del Ple i alhora 
verifiquin si encar hi és en allà. Si es fa això votaran a favor perquè així és com es va quedar en la 
reunió entre l'afectat i totes les forces polítiques de l'Ajuntament. Si no hi ha aquest compromís 
d'avisar-lo votarem en contra. L'alcaldessa pren el compromís de fer-ho personalment.
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU, ERC i VdC-CUP i l'abstenció del PSC.

20. PREC I PREGUNTES.
La Junta de Govern explica que demà 25 de novembre es durà a terme el dia de la violència de 
gènere i es convida a participar. També expliquen el problema que hi havia amb el web ja està so-
lucionat. S'està content de com avançant les obre de La Bassa i es preveu que finalitzin quan es-
tava marcat. S'informe que per mitjans de desembre el Mercat es traslladarà al centre de la vila, 
als carrers del Pilar, Fossar, 11 de setembre, Plaça Catalunya, Verdeguer i St. Jaume si cal. Tam-
bé s'informe que es col·locarà un pal per tal de que els vehicles no passin més enllà del C:Pilar 
amb Pare Bernadí, i es facilitarà una clau als veïns per tal de que puguin entrar i sortitr.

ERC:
- Mostra el seu descontentament pel fet de que la JG tregui un butlletí informatiu per Nadal, no 
s'entén tenint en compte totes les retallades que s'han fet com pot ser que es mantingui el butlletí, 
cal plantejar-s'ho.



- Pel que fa a la web, tot i estar operativa té un aire partidista i tendenciós en algunes informaci-
ons, alhora cal revisar continguts i actualitzar-la en molts d'ells. CiU no està d'acord en el tracte 
partidista que s'argumenta, però prenen nota pel que fa a l'actualització de continguts.
- Demanem que se'ns informi de quines són les millores que Constructora de Calaf ha aportat pel 
que fa a la construcció del túnel. Es respon que ha pagat una part de la barana del capelló nova 
que s'ha afeguit.
- Per últim pel que a la Piscina d'hivern i la moció aprovada ens preguntem si ja s'ha notificat als 
usuaris els motius i acords del Ple tal i com es va aprovar. R: encara no s'ha fet però està en mar-
xa.

PSC:
- Enguany no enviarem escrit a la revista que traurà l'ajuntament com a protesta, està en desacord 
de que es tregui.

VdC-CUP:
- Reclamem que se'ns faciliti la informació sobre els diners que es donen a les escoles. La regido-
ra d'educació respon que avui mateix se li ha fet arribar per correu a les les 20.00h*
- Volem saber quina disponibilitat hi ha d'utilitzar el teatre de La Lliga per part d'entitats culturals. 
La resposta és que la disponibilitat es total, tant sols cal parlar amb el tècnic de cultura avenir-se 
als horaris.
- Referent al representant que l'ajuntament té a l'IES Molí de la Vila, ratifiquem a la persona que hi  
ha i, com agrup responsable d'aquest representat expliquem que en cas de que no hi pugui anar 
assistirà el regidor Ivan Olvera, per tant no cal que s'enviï a ningú des de la JG i alhora demanem 
es deixi de menystenir a la persona que ens representa. La regidora contesta que no es menysté 
a ningú, i que no veu perquè no pot enviar a la tècnica d'educació. VdC-CUP explica que no cal 
perquè la norma diu que hi ha un representant de l'ajuntament i no pas dos.
- Preguntem també per la falta de locals d'assaig per grups de la vila, tenien un espai a Cal Poc, 
se'ls hi va dir que es traslladarien a l'escorxador, se'ls va implicar en la millora de l'espai, ara se'ls 
hi diu que no poden anar-hi perquè no compleix les normes de seguretat i se'ls deixa sense un lloc 
on poder tocar. Que han de fer doncs ara? R: S'intentarà reubicar-los, cal que vinguin a l'ajunta-
ment i demanin pel tècnic responsable.
- Per últim vole mostra la nostra preocupació per l'edifici de la Plaça Xica (P St. Jaume), cal que es 
faci un requeriment per tal de no hagem de lamentar algun incident greu. La JG pren nota.

S'obre le torn de paraules al públic assistent, ningú de les persone assistent té cap pregunta a fer.

Per tant es dona per finalitzada la sessió. 


