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SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 09 DE MAIG DE 2012

ASSISTÈNCIA. Tots els regidors i regidores de la corporació

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 2 DEL 29/02/12; I NÚM. 3 DEL 28/03/2012
En aquesta sessió es presenten dues actes per aprovar. Després de les correccions i modificacions corresponents, s’aproven  
les dues actes per separat i per unanimitat.

2. MODIFICACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA
Hi ha dos punts a modificar de l’ordre del dia del pla: el primer l’eliminació del punt 9 sobre “l’aprovació de l’ordenança 
reguladora de guals i entrades de vehicles” per poder treballar-la amb més temps des de l’oposició. El segon sobre la 
urgència d’incloure la moció de la declaració del dia d’Europa. Els dos punts s’aproven per unanimitat.

3. MODIFICACIÓ  ESTATUTS  “COMUNITAT  D’USUARIS  DE  L’APARCAMENT  SOTERRANI 
PLANTA SEGONA DE LA PLAÇA CATALUNYA DE CAPELLADES”

S’informa que els estatuts existents de la comunitat d’usuaris de l’aparcament de la Pl. Catalunya van ser elaborats per  
l’Ajuntament. Aquest fet provocava descontentament entre els veïns pel fet de no haver pogut participar-hi en la redacció.  
A partir d’un diàleg entre l’equip de govern i els veïns s’acorden uns estatuts que es voten avui. 

Torns de paraula:
VdC-CUP: celebren que s’hagi dialogat amb els veïns/es i que s’hagin tingut en compte les seves peticions.

ERC: hi voten a favor per l’acord arribat entre els veïns/es i l’equip de govern i perquè és una necessitat. 

PSC: També hi votaran a favor pel consens arribat.

S’aprova la modificació per unanimitat.

4. APROVACIÓ REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL DE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA
S’exposa que l’equip de govern creu que la seguretat ha d’anar més enllà de la gestió dels representants de l’Ajuntament.  
Agafant el model d’altres municipis, creuen que és necessari crear un consell de seguretat formal amb diversos col·lectius 
del poble. Concretament hi formaran part l’alcalde, els regidors, el jutge de pau, els cossos de seguretat, Capellades comerç, 
Càrites, un representant de cada escola i un representant de la gent gran (Cal Ponet).

Torns de paraula:
VdC-CUP:  es creu que s’han de fer ponts de participació ciutadana en altres direccions i aspectes com l’educació,  la 
sanitat, etc. Consideren que aquesta aposta no és res més que una excusa per fer veure que es treballa en la seguretat i la  
convivència. Comenten que avui dia, per a alguns partits polítics, el concepte de participació ciutadana s’ha posat de moda, 
però aquesta ha d’anar molt més enllà. A més, la proposta és una rèplica calcada a la d’altres municipis, sense valorar la  
conjuntura de Capellades. Tanmateix exclou als joves, i es creu que la participació de la policia en aquest òrgan, eclipsa les  
propostes de “peu de carrer”, és a dir, aquest treball s’ha de fer des de la base. 

CiU: respon que no volen proposar una democràcia assembleària sinó una democràcia operativa. Creuen que la democràcia 
no ha de passar per una assemblea i que informació també ho és.

VdC-CUP: es comenta que s’ha parlat de prioritats, no pas d’assemblearisme. Consideren que la proposta és paper mullat.

ERC: l’eina per formalitzar un espai comú és positiva. Consideren que aquest òrgan ha de tenir comissions de treball, i no 
entenen el perquè s’ha suprimit aquesta aposta, ja que així hi haurà més llibertat i més participació
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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



PSC: els sembla una bona eina per fer participar a la gent i, tot i que no estan massa d’acord amb el redactat, creuen que 
això millorarà.  

Vots a favor de la moció: CiU, ERC i PSC. Vots en contra: VdC-CUP. 

5. MOCIÓ EN SUPORT ALS MEMBRES DE JUBILATS PER MALLORCA I LA SEVA LLUITA PER LA 
DEFENSA DEL CATALÀ A MALLORCA PRESENTADA PER VdC-CUP.

VdC-CUP explica el perquè de la moció i que aquesta va més enllà del propi afectat en qüestió (en vaga de fam per  
defensar el català, fa unes setmanes), sinó que pretén ser una acció solidària en contra de l’ofensiva contra el català que 
pateix part del territori català. És important que la institució hi doni mostres de suport.

ERC:  exposen que després de 80 anys lluitant en favor del català creuen que han de continuar donant suport a aquesta  
lluita.

La moció s’aprova per unanimitat.

6. MOCIÓ MUNICIPAL CONDEMNANT L’ATAC FEIXISTA DE MANRESA PRESENTAT PER VdC-
CUP

VdC-CUP: es decideix a entrar aquesta moció condemnant l’atac feixista premeditat que van patir tres joves a les afores  
d’una sala de concerts, perquè en contextos de crisi econòmica i retallades socials els feixismes revifen. És important que  
els ferits no se sentin sols i rebin suport per part de les institucions.

ERC:  exposen que fa molts anys que treballen activament contra el feixisme i que s’ha de condemnar qualsevol acte 
feixista.

PSC: condemnen l’atac, i exposen que qualsevol violència basada en la ideologia feixista, s’ha de condemnar.

CiU: s’abstindrà perquè no creuen que aquest tipus de temes s’hagin de debatre en un Ple.

Vots a favor: VdC-CUP, ERC i PSC. Abstencions: CiU  

7. MOCIÓ PER RECLAMAR QUE L’ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVALA TRANSFERÈNCIA DEL 
0,7%  DELS  FONS  PROVINENTS  DE  L’IRPF  DESTINATS  A  PROGRAMES  DE  COOPERACIÓ  I 
VOLUNTARIAT

Torns de paraula:
VdC-CUP: creuen aquesta és una mostra més de que els catalans no tenen res a fer amb l’Estat Espanyol. Tot i que creuen  
que el redactat podria aprofundir molt més en temes com l’autogovern,  hi votaran a favor.

ERC: argumenten que aquesta situació milloraria les condicions polítiques i de vida.

S’aprova la moció per unanimitat.

8. MOCIÓ  PER  LA  RESTITUCIÓ  I  DOTACIÓ  DEL  FONS  PER  LA  INTEGRACIÓ  ACOLLIDA  I 
REFORÇ EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 
2012.

Es llegeixen els acords de la moció. Torns de paraula:
VdC-CUP: estant d’acord amb la moció, sobre tot per l’actual situació de crisi que estan pagant els i les més desfavorides.

ERC: hi estan a favor, però creuen que en la moció també hi hauria d’aparèixer la Generalitat i no només l’Estat Espanyol.

La moció s’aprova per unanimitat.
 

9. MOCIÓ PER INSTAR EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A GARANTIR EL 
MANTENIMENT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS.

CiU exposa que tot i  entendre les dificultats econòmiques que actualment pateix la Generalitat,  creuen important que 
aquesta s’impliqui en tot allò que ens afecta directament com a poble. 

Torns de paraula:
VdC-CUP: hi estan d’acord, però creuen que els acords són excessivament diplomàtics.
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ERC: creuen que l’ajuntament ha de demanar-ho i par tant estan a favor. Els hi agrada precisament el to diplomàtic de la 
moció, ja que defensa més la institució que no pas els interessos de partit.

PSC: hi estan a favor perquè creuen que actualment les escoles bressol estan en perill.

S’aprova per unanimitat.

10. MOCIÓ PER L’ABOLICIÓ DE L’ÚS DE LES BALES DE GOMA PRESENTAT PER VdC-CUP.
VdC-CUP exposa que aquesta moció els hi ha fet arribar l’associació Stop Bales de Goma. Consideren que és impensable 
que actualment s’utilitzin aquest tipus de armes, sobre tot tenint en compte que molts països europeus les tenen prohibides. 
Cada cop que s’utilitzen la conseqüència és que moltes persones innocents resten ferides de gravetat.

ERC: estan d’acord amb els arguments que exposa VdC-CUP. Creuen que el risc d’utilitzar-les és molt més superior al  
dany que pretén evitar.

PSC: hi estan d’acord tenint en compte que causa més danys que no pas serveix com a elements dissuasori.

CiU: s’abstindran perquè no es veuen capaços de decidir quins tipus d’elements dissuasoris han d’utilitzar la policia.

Vots a favor de la moció: VdC-CUP, ERC, PSC. Abstencions: CiU.

11. APROVACIÓ CONVENI AMB CÀRITAS
Tothom està d’acord en aprovar aquest conveni, sobre tot tenint en compte la situació actual.

S’aprova per unanimitat.
 

12. APROVACIÓ CONVENI AMB LA COMISSIÓ DE REIS
L’equip de govern creu que és un conveni necessari perquè és una festa popular que està per sobre d’ideologies, colors, etc. 
És una festa que il·lusiona a tothom.

Torns de paraula:
VdC-CUP: s’abstindrà ja que no volen ficar-hi pals a les rodes, però creuen que aquests diners es poden repartir d’una altra 
manera més equitativa entre les entitats de la vila. A més no coneixen on es destinen exactament els diners. Creuen que es  
pot repartit de manera més lineal encara que aquesta entitat no s’hagués endut tants diners. Hi ha entitats de la vila, també  
molt antigues que s’hi veuran afectades.

ERC: Hi votaran a favor pel tipus de conveni que es proposa, ja que tot i que tothom té dret a rebre la subvenció hi ha actes  
que no poden desaparèixer del calendari i són adreçades a tota la població.

PSC: també hi estan d’acord perquè entenen la particularitat dels esdeveniment, però lamenten que la resta d’entitats no 
rebin subvenció. Celebren que l’equip de govern hagi justificat el perquè d’aquesta entitat.

Vots a favor: CiU, ERC, PSC. Abstenció: VdC.

13. APROVACIÓ CONVENI AMB LA COMISSIÓ DE LES FESTES DEL CARRER 
L’equip de govern exposa que la dedicació de l’entitat és admirable.

Torns de paraula:
VdC-CUP: ressalten la dedicació d’aquesta entitat. Creuen que estan treballant molt activament per tirar l’entitat endavant 
i que, de fet, aquest ha de ser el model a seguir de cara a d’altres. Però s’abstindran pels mateixos motius que l’anterior.

ERC: creuen que l’esdeveniment és una eina de cohesió social i de socialització. Alaben la tasca de l’entitat.

PSC: hi estan a favor per la particularitat i importància de l’esdeveniment.

Vots a favor: CiU, ERC, PSC. Abstenció: VdC.

14. APROVACIÓ COMPTES GENERALS ANYS 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010
Es voten per  separat  a petició d’VdC-CUP. L’equip de govern creu que és un pur formalisme perquè no hi  ha hagut  
al·legacions per part de l’oposició.

3



VdC-CUP: s’abstindrà els 4 primers anys perquè no hi ha un informe de la interventora que hagi revisat els comptes.
ERC: creuen que s’han de votar a favor per tirar endavant. Critiquen que no s’han inclòs les esmenes que van afegir a la  
normativa.

PSC: creuen que votar a favor és un exercici per fer net i per continuar endavant.

Comptes del 2005-2006-2007-2008: Vots a favor: CiU, ERC, PSC. Absencions: VdC-CUP.
Comptes del 2009-2010: s’aproven per unanimitat.
 

15. APROVACIÓ DESPESES EXTRAJUDICIALS
Aquest punt es refereix a factures que no estan incloses al pressupost perquè no s’havien adonat que existien.
VdC-CUP: tenen alguns dubtes sobre les dates de les factures, que l’equip de govern resol en el moment.

S’aprova per unanimitat.
 

16. MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA
L’equip de govern exposa que s’ha de fer  una reafirmació  de l’europeisme.  La  intenció és unir-se a l’associació que  
presenta la moció.. Creuen que Europa ens ha donat molt: plans d’ocupació, beques Erasmus, etc. A més, creuen que pot  
ser una bona eina per integrar el català com a llengua oficial

Torn de paraules:
VdC:  recorda que avui (dia del ple) no només es commemora el dia d’Europa sinó que també és una data significativa  
perque és el dia que els soviètics van alliberar la ciutat de Berlin del nazisme. Critiquen la moció, sobre tot perquè en la  
situació actual es demostra que la entrada a la Unió Europea i el seu sistema neoliberal, només ha fet que precaritzar les  
condicions de vida de les persones i afegir més desigualtats a la societat.

ERC: els propòsits són positius, però troben a faltar tot allò negatiu que suposa Europa.

Vots a favor: CiU, PSC. Vots en contra: VdC-CUP. Abstencions: ERC.

17. PRECS I PREGUNTES

VdC-CUP:   Pregunten perquè s’ha ballat un espai públic com és la petanca, fet que provoca que només l’entitat hi pugui  
accedir. Resposta de CIU: Es va cremar la caseta que hi tenen i van accedir a un acord amb l’entitat per ballar-la. Si algú 
vol accedir-hi, no creuen que l’entitat hi posi traves.

VdC-CUP: pregunten com està el tema dels horaris de FGC i el Tino, ja que s’acosta el dia de la modificació dels horaris..  
Resposta CIU: Informen que el canvi d’horaris es posposa per al dia 23 de juny, ja que hi ha hagut diverses vagues de 
FGC. Estan esperant la proposta que realitzarà Montferri. També s’informa que amb el nou horari el tren només passarà per 
l’andana propera a on s’atura el Tino. Disposen del nou horari.

VdC-CUP: es pregunta perquè les fonts de la vila no rajen Resposta CIU: no ho saben. Ho miraran. 

VdC-CUP:  un veí se’ls ha queixat que va tenir una fuita d’aigua provinent del carrer durant el cap de setmana, i que no va 
rebre cap resposta de l’Ajuntament. Resposta CIU: qüestionen si van trucar al telèfon adequat, ja que al cap de setmana 
s’ha de trucar a la policia i no pas a l’Ajuntament, que no hi ha ningú.

VdC-CUP: després de molt mesos insistint tornen a demanar els comptes de la Festa Major 2011. Resposta CIU: després 
de que passem els pressupostos ens ho podem mirar.

VdC- CUP: pregunten perquè hi ha una zona de Capellades que molts dies es troba completament a les fosques. Resposta 
CIU: s’estan fent proves.  

ERC:  pregunten com està el tema de les factures de l’aigua elevades que els veïns van reclamar..  Resposta CIU: els 
decrets ja estan preparats, només cal signar-los i enviar-los. Algunes demandes s’han desestimat. 
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