
SESSIÓ DE PLE ORDINÀRI 26 D'OCTUBRE DE 2011

Abans de començar el ple s'acorda modificar l'horari d'inici dels plens passant ara a 1/4 de 9 del vespre.

ASSISTÈNCIA: CiU: Marcel.lí Martorell, Bàrbara Pons, Fran Sabater, Juli Moreno, Mireia Font. VdC-
CUP: Aleix Auber, Moisès Mas, Meritxell Martínez. ERC: Àngel Soteras, Núria Mora. PSC: Ivan Olmo, 
Laura Rico.  Absència: ERC: Jordi Batlle.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR NÚM. 11 DE 28/09/2011
A petició d'ERC es retira aquest punt perquè no hi hagut massa temps per lleguir-la. Es tractarà en el 
pròxim ple.

2. MOCIÓ EN CONTRA LES RETALLADES A LA SANITAT PÚBLICA.
VdC-CUP fa una breu explicació dels motius de la moció (la trobareu íntegra al nostre web a l'apartat 
institucional).
CiU: No hi votarà a favor tot i compartir part de l'argumentari. Creuen que degut a la crisi actual s'han de 
fer certes retallades.
VdC-CUP: Retreu a CiU que aquestes sempre es duen a terme en els serveis bàsics com educació i 
sanitat i,per contra, s'inflen altres partides com la policia autonòmica o la de l'exèrcit.
ERC: Creu que l'Ajuntament s'ha de posicionar sempre al costat del poble en fets com el de tancaments 
de CAPs.

Vots a favor de la moció: VdC-CUP, ERC i PSC. En contra: CiU. S'aprova la moció.

3. MOCIÓ PER TAL DE QUE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES ES 
QUERELLI CONTRA LES EMPRESES RESPONSABLES DE L'EXECUCIÓ 
DE DOS POUS IL.LEGALS EN L'AQÜÍFER CARME-CAPELLADES.

VdC-CUP informa al ple que degut a un error seu hi han dos paràgrafs que s'han de canviar i els 
reparteixen al ple perquè tothom els pugui veure.
Comenten que els acords són els mateixos que l'anterior moció, concensuada per tots els partits i vàries 
entitats capelladines. Lamenten, però, que un cop passades les eleccions municipals del maig hagin partits 
que no es vulguin querellar contra les empreses i es demanava  CiU que s'expressi a tal efecte. Per útim, 
mostren preocupació en veure que no tots els partits caminan en la mateixa direcció en quant hi ha una 
greu agressió al nostre medi.
ERC: Comenten que ells continuen tenint la mateixa posició que abans de les eleccions i critiquen, 
també, el sobtat canvi en CiU.
PSC: Per ells hi ha una falta d'informació al respecte; no se sap en quin estat es roba la querella 
administrativa interposada per l'ACA. Per ells, és l'ACA qui te la potestat de querellar-se contra les 
empreses i que serà ella, en tot cas, qui decidirà delegar-ho al Ministeri Fiscal.
CiU: Expliquen que hi ha un procés administratiu obert on l'ajuntament de Capellades és part personada. 
Pel que fa al canvi de postura, no hi veuen que hagi sigut per cap estratègia electoral, ja que no es vol 
entrar en querelles criminals amb empreses que treballen a la comarca. Per últim, comenten que la major 
part dels danys causats a l'aqüífer ja estan reparats.

Vots a favor de la moció: VdC-CUP i ERC. En contra: CiU i PSC. No s'aprova la moció.

Amb aquesta publicació, Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular vol acostar a la ciutadania el què es parla en el 
Ple Municipal, tot transmetent-vos-ho de forma resumida i lleugera. amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el que en ells 
es debat i les postures preses per tots nosaltres. Alhora, volem animar-vos a assistir-hi i participar-hi  activament en el  
torn obert de paraula.
Pots trobar tots els plens a: www.viladecapellades.cat



4. MOCIÓ PRESENTADA PER VILA DE CAPELLADES PER MILLORAR EL 
MODEL DE FINANÇAMENT LOCAL I REBUTJAR L'ESPOLI FISCAL.

VdC-CUP: En molts ajuntaments catalans s'estan entran mocions com aquesta. Expliquen que no 
demanen la insubmissió fiscal per entendre que no serveix de gaire ja que l'Estat Espanyol s'acaba cobrant 
el que es deixa de retornar en la pròxima subvenció i si se'ls reclamarà de no retornar-los.
ERC: Estan d'acord amb els acords atenent que els seu partit ja n'ha presentat en d'altres ajuntaments

S'aprova la moció per unanimitat.

5. PROPOSTA DE MOCIÓ MUNICIPAL DE SUPORT AL SISTEMA DE 
DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN D'ENVASOS I ADHESIÓ A LA XARXA 
DE RETORN “RETORNAR PER AL FUTUR”.

CiU: És un moció presentada per ells i que creuen bona extendre-la al ple. Comenten que l'idea es donar 
suport al reciclatge i reutilització d'envasos de vidre i/o de plàstic tal com es feia al municipi temps 
enrera.

S'aprova la moció per unanimitat.

6. ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES PER LA SOSTENIBILITAT LOCAL
CiU: Informa que entra dintre el context de Diputació de Barcelona. L'idea es externalitzar el servei de 
l'enllumenat públic extern de la vila fet que ens podriem estalviar entre un 10% i un 20% en la factura.
El fet d'estar dintre d'aquest pacte es sobretot per l'assessorament que ens pugin oferir. Hi ha programada 
una reunió en breu.
VdC-CUP: Valoran l'idea positivament pero hi ha una manca d'informació al respecte.
ERC: Coincideixen amb VdC i que aquest pacte encara està molt verd. Faltaria saber d'on surt l'inversió i 
qui gestionarà la despesa d'aquest canvi. Volen saber si hi ha cap implicació econòmica per part de 
Capellades en aquest afer.
CiU: Responen que creuen que no n'hi ha cap pero que ho miraran per estar-ne segurs. Es retira el punt.

7. APROVACIÓ SUBVENCIONS 2011 A LES ENTITATS.
Per ara, hi han aquestes tres subvencions tot i que en el ple de novembre es tractaran d'altres.
Capellades Hoquei Club--> 2.667€
Futbol Sala Capellades (masculí) --> 1.123€
Penya Blaugrana de Capellades --> 1.108€

S'aprova per unanimitat.

8. APROVACIÓ ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
CENTRES PÚBLICS DESTINADA A LA LLAR D'INFANTS 
VAILETS,MUNICIPAL, PER AL CURS 2010-2011.

S'informa al ple que l'actual subvenció s'ha vist reduïda dels 1.800€ de l'any passat als 1.600€ d'enguany 
per a cada nen.
ERC: Proposa que l'Ajuntament de Capellades fes una queixa formal a Ensenyament per la retallada i el 
que suposa pel municipi aquesta despesa de 200€.

S'aprova per unanimitat.

9. APROVACIÓ SUBVENCIÓ OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ.
S'informa al ple que l'esmentada subvenció serà de 12.500€.

S'aprova per unanimitat.

10. APROVACIÓ D'URGÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
EDIFICI DE DOTACIONS DEL PARC PREHISTÒRIC.

S'informa al ple que actualment l'edifici està subvencionat a través del PUOSC, Diputació de Barcelona i 
el FEDER ( 316.000€).
Actualment s'està intentant buscar diners per cobrir la subvenció del FEDER ja que per poder-la rebre 
abans s'ha de disposar  i abonar la quantitat per tal que te la concedeixin. En principi l'empresa Cort i 
Clarets s'havia de fer càrrec de dipositar els diners però actualment no poden fer-se'n.
Tanmateix, han pogut optar a 200.000€ del pressupost general de l'Estat. 



CiU llança la proposta de reduir uns 100.000€ per tal d'engegar l'obra i no perdre les subvencions. Es 
tractaria de reduir el màxim del 10% el projecte en mobiliari de cuina i jardineria, sobretot.
VdC-CUP: Lamenten novament no hi hagi hagut més temps per mirar-se la documentació però entenen 
l'urgència del ple.
ERC: Comenten que s'hauria de quadrar la reducció dels 16.000€ restants.
Interventora: Aclareix que el POUSC trigarà a cobrar-se i que es rebaixarà degut a que l'obra tindrà una 
despesa inferior.
ERC: Lamenten no haver pogut participar més activament i que s'abstindran en la votació.
PSC: També comenten la falta d'informació per part de CiU al respecte.

A favor de la moció: CiU, VdC-CUP i PSC. Abstencions: ERC. S'aprova la modificació.

11. PRECS I PREGUNTES.
S'informa, per pat de CiU, que dijous 24 de novembre hi han unes sessions tècniques al Molí Paparer per 
part de la JUAC i que la setmana vinent s'envairàn a Diputació les liquidacions del 2011.

VdC-CUP: Preguntant en què va consistir el manteniment fet al camp de fútbol ja que saben que no se li 
va afegir coco. Comenten si e spot estar més pendent de l'estat de la gespa per no arribar als extrems de 
deixadessa que es va patir. Resposta de CiU: Van fer elq ue l'empresa encarregada els hi va dir en 
l'informe i de cara al pròxim manteniment sí s'afegirà el coco.

VdC-CUP: Pregunten per si s'està mirant de realitzar algun tipus d'obra per tapar els goteres del 
Poliesportiu qe afecten a la pista. Resposta de CiU: Va haver-hi una actuació per part de la brigada i d'un 
operari de l'empresa que va instal.lar les plaques solars.

VdC-CUP: Volen saber el motiu pel qual el pas de vehicles pel c/Pilar segueix sent efectiu quan per 
acord de tots els grups es va decidir barrar-ho. Resposta de CiU: el pal que impedeix el pas ha sigut 
sostret en vàries ocasions i no hi ha prous diners per instal.lar un pal elevador. Proposa rumiar -ho entre 
tots per trobar-ne la sol.lució.

ERC: Pregunten sobre el mobiliari de la nova biblioteca i si hi ha un calendari marcat. Resposta de CiU: 
L'empresa encarregada va venir el dia 25/10 a mirar-s'ho tot. El contracte encara no està signat perquè 
manca saber quin tipus de material es comprarà. No poden marcar-se dates.

ERC: Saben que l'alcalde s'ha reunit amb Càritas i preguntan si hi ha rpevist fer uan roda de reunions 
amb la totalitat d'entitats de la vila. Resposta de CiU: La reunió amb Càrites era per renovar el conveni 
amb ells i no descarten reunir-se amb altres entitats.

ERC: Sobre la moció aprovada el passat ple sobre la supressió de classes de música,educació física i 
psicomotricitat però que l'alcalde ja va dir no tenir intenció d'acomplir-la; s'ha rectificat al respecte, s'han 
adoptat els acords de ple? Resposta de CiU: Demanarem un informe a Secretaría i preveuen reunir-se 
amb la resta de partits per parlanr-ne.

PSC: Pel que fa al trasllat de treballadors/es de l'ajuntament a l'edifici de l'escola bressol, perquè s'ha triat 
el nou i no el vell? I la subvenció rebuda pels infants s'haurà de tornar si mantenim la nova escola bressol 
tancada? Resposta de CiU: Per qüestions logístiques era millor tenir oberta l'edifici de l'escola bressol 
vella abans que la nova.

PSC: El fons de l'Estat com està? Resposta de CiU: No hi ha problemes de que es perdi.

PSC: Pel que fa a la moció aprovada de les calsses de música, educació fisica i psicomotricitat, 
remarquen que es podrien adoptar mesures legals per incompliment d'un acord de ple.

Abans de donar per finalitzat el ple l'alcalde felicita al president de l'entitat AEMDEKP per l'excel.lent  
organització de la cursa del Neandertal, aprofitant la seva preséncia en el ple.


