
SESSIÓ DEL PLE ORDINARI. 9 D'OCTUBRE DE 2007 
 

El ple ordinari del 9 d'octubre constava de 12 punts. 
 
El punt 1, com és habitual, és l'APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR, en aquesta ocasió se n'aproven 
dues, la del ple ordinari de l'1 d'agost i la del ple extraordinari del 26 de setembre. VdC-CUP s'absté,  
les actes es van repartir el mateix dia del ple i per tant manifesten no haver tingut temps de mirar-
les. 
 
El punt 2, SUPORT A LA CIUTAT DE TARRAGONA A LA CANDIDATURA PER OPTAR A LA 
DESIGNACIÓ DE  CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016, s'aprova amb els vots a favor de tot el 
ple excepte VdC-CUP, que declara que no hi pot votat en contra, però tampoc a favor, creu que en el 
projecte de Tarragona s'ha deixat escapar una oportunitat important per mostrar a tot Europa el tret 
diferencial català vers la resta de l'Estat Espanyol. Per tant, s'absté. 
 
El punt 3, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT  
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES PER AL PLA D’EDUCATIU D’ENTORN (PER AL CURS 
2007-2008), VdC-CUP, fa notar que hi troba a faltar recursos destinats a l'ús i coneixement de la 
llengua i cultura catalana, en l'àmbit de l'educació formal i no formal. S'aprova per unanimitat. 
 
El punt 4, RENOVACIÓ XIFRES PADRÓ D’HABITANTS A 01-01-2007, actualment a Capellades el 
padró és de 5386 habitants. S'aprova per unanimitat. 
 
El punt 5, SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE TAXI, s'ha sol·licitat una llicència de taxi per Capellades, 
actualment n'hi ha concedides 3, que és el màxim autoritzat pel municipi; per tant es demana a la 
Generalitat que es concedeixi una plaça més a Capellades, després s'obrirà concurs. S'aprova per 
unanimitat, tot i que es fa la crítica que en les comissions informatives aquest punt s'havia plantejat 
diferent, s'havia demanat el vot per l'autorització a la llicència demanada. 
 
El punt 6, DONAR COMPTE NOMENAMENT DEL SR. VICENÇ BOU MORENO COM A VIGILANT LOCAL 
INTERÍ. El ple es dona per assabentat. 
 
El punt 7, NOMENAMENT SR. SALVADOR SAUMELL BAQUÉ COM A CAP DEL COS DE VIGILANTS. El 
ple es dona per assabentat. 
 
El punt 8, INICI DE L’EXPEDIENT PER LA TRAMITACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DEL COS DE 
VIGILANTS PEL COS DE POLICIA LOCAL A CAPELLADES. PSC, diu que ho tenien en el seu programa 
i que l'inici de l'expedient els sembla una bona iniciativa. ERC, fa vàries crítiques a l'informe de 
viabilitat presentat per l'equip de govern, tot i així també comparteixen la iniciativa. VdC-CUP, 
declara que està d'acord que als guàrdies municipals els falta competències per poder donar un bon 
servei als ciutadans. Tot i així, creu en una societat que resol els conflictes de manera no adversarial 
i crear un cos de policia s'allunya d'aquesta fita; també exposa que la llei de policia local de 
Catalunya defineix aquest cos com un “institut armat de naturalesa civil”, creuen que les armes no 
faran que la ciutadania capelladina se senti més segura, ans al contrari. Pel que fa a l'informe de 
viabilitat presentat per l'equip de govern, VdC-CUP exposa que: Hi voldria trobar estadístiques de 
municipis on ja han fet el canvi, de guàrdies municipals a policia local, sobre la disminució de la 
delinqüència i sobre el sentiment de seguretat de la ciutadania. I pel que fa a les condicions 
econòmiques de dit informe, declara que hi manquen dades, com els plusos per nocturnitat, festius, 
etc. Així com els suplements pels diferents rangs que s'han de crear: Agent, caporal, sergent i 
sotsinspector. Per últim, pensen que hi manca la inversió que cal fer (vehicles, equips, 
uniformes,etc.), que segons la llei de policia local, no depèn de l'Ajuntament si no de la Generalitat. 
Es posa a votació el punt, s'aprova amb l'abstenció de VdC-CUP 
 
 



El punt 9, APROVACIÓ ORDENANÇA PER LA CONTAMINACIÓ DE SOROLLS I VIBRACIONS, VdC-CUP, 
fa una crítica al poc temps que ha tingut per estudiar l'ordenança, ja que combatre la contaminació 
acústica és un tema important pel grup; però presenta una sèrie d'esmenes al ple reservant-se el 
dret de poder-ne presentar d'altres més endavant. ERC, també critica el poc temps de marge donat. 
L'equip de govern decideix retirar el punt i deixar-lo pel ple següent. 
 
El punt 10, RATIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT EL 30-08-2007 ENTRE ELS GRUPS MUNICIPALS 
AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES I AL SR. EUDALD CARBONELL I ROURE, 
COM A DIRECTOR DE L’IPHES I DE LA RECERCA CIENTÍFICA A LA CINGLERA DEL CAPELLÓ, 
s'aprova per unanimitat. (Per consultar dit conveni:  www.viladecapellades.cat) 
 
El punt 11, PROPOSTA INICI EXPEDIENT PER AL CANVI D’UBICACIÓ DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL. L'equip de govern fa una exposició del perquè d'aquest punt es presenta sense una 
proposta de projecte de canvi. VdC-CUP, els fa varies crítiques, primer perquè no han tingut una 
idea de canvi ja que no han esmerçat esforços a presentar un projecte i els diu que els ha faltat 
transparència vers la ciutadania ja que les obres es van parar i no van saber exposar amb claredat 
els motius. PSC, els demana que després de la votació  l'equip de govern es faci seu el projecte de 
la biblioteca i hi aboqui els esforços a tirar-la endavant. ERC, també els fa diverses crítiques, entre 
d'altres haver dedicat massa temps en mirar de fer el canvi d'ubicació i per tant haver robat temps a 
dedicar que la biblioteca tirés endavant. Després d'una sèrie de retrets entre els diferents grups, 
passa a votació; a favor: CIU, en contra:PSC, ERC i VdC-CUP, no s'aprova el punt. 
 
El punt 12, PRECS I PREGUNTES. 
 
L'equip de govern comença fent una sèrie d'apunts abans de començar aquest punt. 
 
En les obres de la biblioteca s'està negociant amb l'empresa constructora perquè renuncii a l'obra i 
per procés d'urgència buscar una altra empresa constructora que s'encarregui d'acabar les obres. 
 
Pel que fa al projecte de la deixalleria, hi volen introduir modificacions i començar abans del 2008. 
Es donaran més detalls als diferents grups en les comissions informatives. 
 
Hi havia 4 mocions presentades: Dues de VdC-CUP referents a la reforma del poliesportiu i al fets de 
la crema de fotografies a Girona. Una d'ERC referent a la mort de Xirinacs. I una de l'entitat Clau de 
Volta referent a Palestina. Es demana a VdC-CUP que retiri la de la reforma perquè s'avança a la 
feina que està fent l'equip de govern, s'accepta. S'explica que la de Clau de Volta no es tindrà en 
compte perquè no està entrada per un regidor, amb el desacord de VdC-CUP i ERC. Per últim, es 
vota la urgència i per tant que es porti a votació en aquest ple, la de VdC-CUP i la d'ERC. Hi voten a 
favor de la urgència: VdC-CUP i ERC, s'absté: PSC, perquè voldrien fer una declaració conjunta de 
tot el ple vers les dues mocions; i en contra: CiU. No passen a votació en aquest ple les dues 
mocions. 
 
Es fan les següents preguntes: 
 
VdC-CUP: P: Perquè no es farà la fira del Bolet? R: Es vol dedicar esforços i diners per les festes i 
fires nostrades i diferencials. 
P: Quins canvis s'han fet a la piscina? R: En personal, s'ha acabat el contracte de dues persones i 
no se'ls ha renovat; pel contrari s'ha contractat dues persones amb el títol de socorrista aquàtic per 
a fer funcions polivalents. D'estructura, s'ha instal·lat un canviador per nadons al lavabo femení; s'ha 
adaptat un vestuari polivalent per minusvàlids i nadons; el mes vinent entrarà en funcionament la 
piscina per nadons. 
 
ERC, fa diversos precs i preguntes, se'n destaquen: P: Els representants a les diferents entitats i 
patronats cal que expliquin en ple o comissions informatives l'evolució d'aquests. R: S'hi està 



d'acord. P: Com està la memòria valorada de l'Escorxador jove? R: Es presentarà a la comissió 
informativa del pròxim ple, s'avança que el projecte puja a 280000€+IVA, sense comptar amb les 
cates ni amb la despesa tècnica. P: Com està la modificació dels estatuts de la residència. R:Encara 
no s'ha començat a treballar. P: Com estan les obres del cementiri? R: S'ha parlat amb l'empresa 
constructora i han començat a treballar perquè estigui llest l'1 de novembre. 
 
PÚBLIC: 
 
P: A les portes de les escoles no sempre hi ha guàrdies municipals, pot ser perillós pels nens. R: No 
hi ha suficients efectius per cobrir totes les sortides. 
 
P:Des de diferents punts del públic es retreu que no es vulgui fer la Fira del Bolet. R: S'insisteix que 
no hi ha suficients recursos per totes les festes i fires, per tant es volen destinar a les més 
tradicionals i diferencials. 
 
Es demana més explicacions sobre els contractes que s'han fet a la piscina. P: S'ha estalviat en 
personal?R: Pràcticament si. P: La polivalència és una forma d'explotació. R: No, és una manera 
d'estalviar. P: S'ha disminuït la plantilla? R: Potser si. 
 
P: Els afectats pel soroll de la botiga Casa Atmetller, exposen els seu malestar perquè no s'ha 
aprovat l'ordenança de sorolls i vibracions, pregunten a ERC si han d'estar fins el pròxim ple 
aguantant les molèsties. R: ERC respon  que hi ha altres mètodes perquè això no sigui així, com 
precintar el local sota els riscos que això comporta o demanar als mossos que ho facin. P: Els veïns 
també es veuen preocupats perquè amb l'ordenança de sorolls només quedin protegits fins a l'hora 
que s'obri el local i els preocupa que després la botiga tinguin via lliure. R: No, l'ordenança també 
els marca uns decibels màxims quan la botiga està oberta. 
 
Finalment a mitjanit s'aixeca la sessió. 


