
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

  SESSIÓ DE PLE ORDINARI, 25 DE GENER DE 2012

ASSISTÈNCIA: tots el regidors i regidores de la corporació excepte el regidor Ivan Sánchez Olmo, que no pot 
assistir per motius personals.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 14 DEL 02-11-2011; NÚM. 15, DEL 29-11-2011; I  
NÚM. 16, DEL 20-12-2011.

L'acte número 14 ja va ser aprovada en el darrer Ple, per tant no cal aprovar-la. L'acta número 15 és aprovada per  
unanimitat després de les correccions fetes pels diversos grups i s'aprova per unanimitat. L'acte número 16 queda  
resta pendent ja que ha estat lliurada justa de temps.

2.  CORRECCCIÓ  D’ERRORS  PLE  2-11-2011  ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  29  TAXA  PEL  
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA (abans OF13).

S'informa i  s'explica que en l'ordenança mancava l'annex on es fixa que els  pisos  que no tenen comptador  
pagaran com si hi visquessin 3 persones. L'alcalde afegeix que si algú no està d'acord el que ha de fer es posar-se 
un comptador propi que és cap on s'ha d'anar. Des de VdC-CUP es fa la demanda que es faci un punt especial  
per equipaments públics i per la gent amb poc recursos. CiU respon que de cara al 2013 es vol fer això mateix  
per la Residència, Gandhi i escoles però no per habitatges. Aquest punt no passa a votació, tan sols s'informa.

3. DECRET 412/2011- NETEGES HIDALGO.

S'informa que cal  pagar  a  l'empresa que fa  la  neteja  a  l'Escola  Marquès de la  Pobla,  aquest  estava  fora  de 
pressupost i s'ha de pagar, per tan caldrà treure-ho d'una altre partida per poder pagar-ho, ja que no es pot deixar 
de donar aquest servei. Aquest punt no passa a votació, tan sols s'informa.

4.  DECRET  431-2012  –  CONCERTACIÓ  OPERACIÓ  DE  TRESORERIA  ORGANISME  AUTÒNOM  
MUSEU MOLÍ PAPERER.

S'explica que s'ha prorrogat una pòlissa amb BBVA pel Museu Molí Paperer de 43.000€ per tal de que tinguin 
liquiditat durant l'any 2012 si fes falta. Per sort, puntualitza l'equip de govern, el números de 2011 s'han quadrat 
finalment malgrat  tot  i  això és un gran que. ERC pregunta per les condicions i per  la  diferència amb l'any  
anterior.  L'equip  de  govern  no  ho  sap  exactament  com  era  l'any  anterior,  però  enguany  és  del  4,5%  de  
l'EURIBOR. La interventora explica que l'any anterior era entre el 2,5% i 3%, i ara l'interès per aquest tipus de  
crèdits és més alt, i ve marcat per igual en tots els bancs. Aquest punt no passa a votació, tan sols s'informa.

5. APROVACIÓ SUBVENCIONS 2010 A ENTITATS.

S'explica que passen a aprovar-se l'assignació de tres subvencions restants de l'exercici de l'any 2010 per les  
entitats AEMKP (500€), KPGent Futbol Sala Femení (1123,17€) i AMPA de l'Escola de Música (269,65). VdC-
CUP explica que aprovaren el punt i estem d'acord en que rebin el que el tècnics i les bases els hi van assignar,  
però són crítics amb tot el procés del 2010, reiteren i deixaren clar que les bases i el suport dels tècnics segueix 
sent  una trava  per  les  entitats  per  entregar  correctament  la  documentació de  la  subvenció.  Ja  que aquestes 
darreres tres subvencions s'entregaran amb un any de retard per no passar ni ajustar-se a les bases que l'Equip de 
Govern va tirar endavant sense voler fer una prova pilot com se li demanava de VdC-CUP. Ara per no deixar-les  
sense, res es donaren però creant un greuge amb les entitats que si que ho varen fer bé en el seu dia. A banda  



VdC-CUP deixar clar el seu malestar pel fet que en el 2011 les entitats capelladines es quedin sense subvencions,  
quan des de l'equip de govern fins sempre han anat dient a les entitats i als grups de l'oposició que si que es  
miraria de donar quelcom, la realitat és que es té la sensació que s'ha deixat demorar el temps a consciència per  
tal de que acabés el 2011 sense haver convocat les subvencions. Ara el dubte és: quin escenari es planteja pel  
2012? ERC explica que votarà a favor, i recalca la tardança de més d'un any en pagar-les i per tan cal fer-ho ja.  
No creuen que es creï un greuge pel fet d'haver anat tard en les justificacions ja que prou entrebancs han sofert  
per poder presentar-ho tot. Alhora, està d'acord amb VdC-CUP en la preocupació per l'escenari que de cara el  
2012 es planteja, si en 2011 ha estat 0€ per les entitats, serà igual pel 2012? El PSC està d'acord amb el que ja s'ha 
argumentat i  afegeixen que cal estar al costat de les entitats ja que són una part important de la vida social  
capelladina i no es pot deixar-les soles. L'Equip de Govern (CiU) clarifica que ells també estan preocupades en 
les entitats, a més han de prendre consciència totes les entitats que perquè elles rutllin molts dels equipament que 
utilitzen els manté l'Ajuntament, i això ja és una subvenció important ja que el cost del manteniment d'aquestes, 
com el pavelló, el camp de futbol i el teatre la Lliga per posar tres exemples, és un cost molt alt. Pel 2012 s'han  
prioritzat tan sols tres subvencions per Càrites,  per la Comissió de Reis i per les Festes del Carrer.  La resta 
d'entitats, puntualitza l'alcalde, hauran d'espavilar-se. Passat a votació s'aprova per unanimitat.

6. APROVACIÓ DESPESES EXTRAJUDICIALS ORGANISME AUTÒNOM MUSEU MOLÍ PAPERER.

S'explica que són una sèrie de factures que estaven fora de pressupost de neteja i de la gestoria que porta tot el  
tema de les nòmines. ERC puntualitza que aquestes despeses són lògiques i que no s'entén que no estiguin dins el  
pressupost, esperen que en el proper les incloguin. Passat a votació s'aprova amb el vots favorables de CiU, VdC-
CUP i ERC i l'abstenció del PSC.

7. APROVACIÓ - RATIFICACIÓ CONVENI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES  
I CÀRITAS DE LA PARRÒQUIA SANTA MARIA DE CAPELLADES.

S'explica que enguany es signarà un conveni amb Càrites Capellades de 2800€ d'ajut per aquesta entitat que du  
una tasca social important. L'Ajuntament treballa conjuntament ja que hi ha moltes famílies que necessiten el 
servei que donen. VdC-CUP argumenta que aprovarà el punt, llàstima que la subvenció hagi baixat respecte a 
anys anteriors. I es pregunten que si s'aplicarà el mateix tant per cent de descompte que s'ha fet amb Càrites amb  
la resta d'entitats que van amb conveni com Bombers, ADF, Reis...). L'Equip de Govern puntualitza que no han 
baixat l'assignació econòmica sinó que en anys anteriors havien tingut una assignació extra per part de Diputació, 
pel que fa a la resta de convenis es va mirant amb cada una individualment, per exemple amb la de Reis és va  
veure com es podia ajustar parlant-ne directament. ERC explica que cal buscar noves vies de subvenció social 
com les que poden haver anar sortint. CiU respon que enguany des de Diputació es vol potenciar els ajuts socials  
i per això esperem millorar aquesta assignació inicial. Passat a votació s'aprova per unanimitat.

8. TEMA D’URGÈNCIA: APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DE L’EDIFICI DE DOTACIONS  
DEL PARC PREHISTÒRIC.

Primer cal aprovar la urgència del punt, que és aprovat per unanimitat. Després l'Equip de govern explica que 
aquest és el Pla de Seguretat que ha redactat l'arquitecte i que confien en que sigui correcte, com sempre ha estat  
fins ara. VdC-CUP està d'acord en que cal confiar en la tasca que fan els tècnics i més sabent la importància  
cabdal d'aquest Pla per poder realitzar l'obre. ERC explica que malgrat ser un projecte sobre el que no han estat 
mai  d'acord  del  tot  pel  tema  de  la  ubicació  hi  votarà  a  favor,  ja  que  només  faltaria,  una  cosa  és  el  seu  
posicionament i l'altre el Pla de Seguretat. Passat a votació s'aprova per unanimitat.

9. TEMA D’URGÈNCIA: DIMISSIÓ DEL REGIDOR SR. IVÁN SÁNCHEZ I OLMO.

Després d'aprovar la urgència del punt per unanimitat, s'explica que el regidor Ivan Sánchez Olmo plega per 
motius personals i laborals, de fet avui no ha pogut ser-hi per aquest mateixos motius. Malgrat que no hi sigui ha 
de passar per Ple ja que un cop presentada la dimissió comença en procés per tal de que pel proper Ple ja hi hagi  
el seu substitut. Aquest punt no passa a votació. Tothom es dona per assabentat.

10. TEMA D’URGÈNCIA DECRET D’ALCALDIA 325/2011 ADJUDIACIÓ CONTRACTE MOBILIARI  
BIBLIOTECA MUNICIPAL.



S'adjudica el contracte per valor de 27.000€ per tal de que s'instal·lin el mobles a la nova biblioteca. ERC celebra 
que per fi es faci. Podia haver estat molt més àgil, des del febrer del 2011 fins avui no s'ha avançat. Més tenint en  
compte que no es va fer un concurs obert per ser més àgils i finalment hem estat més lents, cosa que ERC 
lamenta. A banda no s'entén que un decret d'alcaldia del mes d'octubre surti amb tres mesos de retard, havent-se 
celebrat tres Plens des de llavors. L'Equip de Govern creu que la velocitat ha estat la correcte, a més un cop 
habilitat  l'edifici  cal  veure  com es  mantindrà  ja  que  hi  ha  un  pressupost  aproximat  de  manteniment  d'uns  
120.000€,  i  s'està  treballant  per  veure  com  es  mantindrà,  i  més  tenint  en  compte  en  compte  està  tot 
econòmicament parlant, suposen que ERC està al cas d'aquesta situació. ERC respon que si que està al cas de 
com està tot, i possiblement són ells que malgrat estar al cas de la situació no actuen en conseqüència. Aquest 
punt no passa a votació, tan sols s'informa.

11. PRECS I PREGUNTES.

- CiU comença el torn de precs i preguntes fent una breu explicació de com està el tema de la retallada del servei 
del  bus d’apropament a  l’estació (més conegut com a cotxe del  “Tino”).  Explica que des de la modificació  
d’horaris, hi ha menys usuaris al tren i per tant, el bus d’apropament és deficitari des de fa uns anys, fet que ha  
provocà que l’empresa concessionària decidís retallar-ne el servei. Explica però, que en els darrers dies s’ha pogut 
revertir la situació, i que finalment, l’empresa concessionària, d’acord amb el Departament de Transports de la 
Generalitat, ha decidit mantenir el servei, com a mínim fins al juny, per mirar de trobar solucions. Explica també,  
que s’està treballant per modificar els horaris a partir del juny, i per tant, intentar que es recuperi el flux de 
passatgers i que el servei no sigui deficitari. VdC-CUP posa en dubte que aquesta informació estigui confirmada 
al 100%, ja té entès que fins la pròxima setmana no serà oficial i remarca que si finalment és així, com tot apunta,  
serà gràcies a la mobilització ciutadana, i no gràcies a la tasca de l’equip de govern. Demana a l’alcalde saber què  
s’ha fet des de l’Ajuntament i saber quantes vegades s’ha reunit amb les empreses responsables, però aquest no 
ho recorda. Finalment, VdC-CUP demana a totes les forces fer un front comú junt amb la ciutadania per trobar  
una solució definitiva. ERC es mostra favorable a la unitat en aquest tema i proposa parlar amb altres municipis  
afectats. PSC comenta que ells també han estat treballant aquest afer. Abans d’acabar aquest punt, VdC-CUP  
demana que es permeti la intervenció del públic, cosa que no es pot fer segons el protocol establert (el públic  
només pot parlar quan s’acabin totes les intervencions dels regidors), i en un principi, l’alcalde s’hi nega. Però 
davant de les protestes de la resta de forces i el propi públic, finalment accedeix a donar la paraula el públic, que  
és bastant nombrés degut a que en aquest ple es parlava del “Tino”. Hi ha diverses intervencions. Es lamenta la  
manca d’informació que ha donat el propi ajuntament i se li retreu la manca d’esforç alhora de buscar solucions, i  
que  si  no hagués  estat  per  la  mobilització  popular,  no se  n’haguessin trobat.  Diverses  intervencions també  
censuren la manca de coordinació alhora de fer la recollida de signatures, ja que l’Ajuntament va encetar una 
recollida paral·lela sense consultar-ho a la plataforma d’afectats. També es parla de que passaria si no hi hagués  
“Tino” i els usuaris haguessin de pujar a peu per la carretera, fet que podria provocar accidents.           

- VdC-CUP demana explicacions del per què no s’ha fet públic el fet de que enguany no hi haurà subvencions  
per les entitats. Comenta que és molt trist que un cop iniciat l’any, moltes entitats encara no n’estiguin al corrent.  
CiU explica que s’està començant a parlar amb algunes d’elles, però VdC-CUP ho troba insuficient i remarca que  
una vegada més, la poca transparència suposarà un problema per l’equip de govern.  

- VdC-CUP pregunta si és veritat que una treballadora de l’Ajuntament, encarregada d’altres tasques i que no té la 
titulació específica per fer-ho, s’està fent càrrec de la Biblioteca Municipal, degut a que la tècnica titular està de 
baixa maternal. CiU ho confirma i diu que només pot ser així, ja que no té diners ni subvencions per cobrir  
aquesta plaça. VdC-CUP alerta de que s’està incomplint la llei.

- VdC-CUP demana que passa amb la instal·lació d’enllumenat del sector del C/. Sant Francesc, que pateix  
avaries constantment. CiU explica que s’està treballant per solucionar-ho.

- VdC-CUP demana novament els números de la passada Festa Major. CiU comenta que encara no estan llestos.  
VdC-CUP no entén la tardança i demana saber-ho quan abans millor.

- Finalment, VdC-CUP exposa una informació mostrada al diari El Punt, on s’explica que Capellades és l’únic 
municipi de més de 1000 habitants que encara no ha tancat els pressupostos 2008 i 2009. CiU explica que fa poc 
que s’han entregat i per tant, ja s’ha solucionat. Tot i així, VdC-CUP lamenta que novament Capellades sigui  
noticia per la mala gestió que s’està fent des de l’Ajuntament.



- ERC comenta que la Policia Local està posant multes superiors al que recull el catàleg de sancions vigent i  
pregunta per què es fa així. CiU comenta que ja s’ho miraran.

- ERC denuncia l’estat de deixadesa del Polígon de la Barquera.

- Tornant al tema de les subvencions a les entitats, ERC pregunta que passarà amb l’entitat “Xarxa”. CiU explica  
que es pagarà el conveni signat pel 2011 i que s’ha de parlar que es farà de cara al 2012.

- ERC recorda a l’alcalde que fa uns mesos, ell mateix els va emplaçar a tenir una reunió per parlar de l’Escola  
Bressol i pregunta per que encara no s’ha fet. CiU comenta que es farà a principis de febrer.

- ERC comenta el BAN que va treure l’Ajuntament sobre la recollida de “trastos” i pregunta com s’aplicaran les 
sancions. CiU explica que l’aplicació serà transitòria, però que passat uns mesos es començaran a aplicar sancions,  
tal i com diu el BAN.

- Finalment, ERC reclama que no s’ha complert un acord del ple respecte a la moció d’ERC per la supressió de  
les classes de música i psicomotricitat a l’Escola Marquès de la Pobla, ja que diuen que no s’ha comunicat als  
professors afectats. CiU diu creuen que si que ho han fet, però que de totes maneres ho revisaran.

- PSC torna a parlar del cotxe de “Tino”, censura la manera de fer de l’equip de govern.

-  PSC  torna  a  parlar  de  l’incompliment  de  la  moció  d’ERC  per  la  supressió  de  les  classes  de  música  i  
psicomotricitat a l’Escola Marquès de la Pobla, remarca que no han avisat a alguns del afectats.

- Finalment, PSC explica que fa uns dies hi va haver un accident al C/. Torrenova. Comenta que no és el primer 
cop que passa, ja que és un carrer amb una forta pendent i amb un ferm amb poca adherència i pregunta si  
s’estan buscant solucions. CiU diu que intentaran asfaltar-ho, però que ho faran més endavant, aprofitant que 
s’asfalti  algun altre  carrer,  ja  que portar  un camió d’asfalt  expressament  per  aquest  carrer  és  molt  costós  i  
l’Ajuntament no pot assumir-ho. 

No hi ha més precs ni preguntes, i per tant, es dóna per acabat el ple.


