
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, 4 DE JULIOL DE 2012 
 
ASSISTÈNCIA: tots el regidors i regidores de la corporació, tot i que en Jordi Batlle d’ERC arriba al cinquè punt. 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DEL 9-05-2012.  
 
Es retira a petició dels grups de l'oposició, ja que s’ha entregat tard la informació. 
  
2. APROVACIÓ REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 01-01-2012.  
 
L'equip de govern informa de la revisió del padró. S'aprova per unanimitat. 
 
3. APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE GUALS, ENTRADES DE VEHICLES I RESERVA 
D’ESTACIONAMENTS.  
 
CiU diu que la taxa fiscal està aprovada i aquesta ordenança vol regular els guals. A pregunta de VdC-CUP, 
l'alcalde respon que s'intentarà aplicar enguany. S'explica que es modifiquen les sancions a petició de VdC-CUP: 
les lleus passaran a un de màxim de 60€, les greus fins a 200€ i les molt lleus fins a 400€. ERC explica que votarà 
en contra ja que diu que CiU ho fa amb afany recaptatori. S’aprova amb els vots a favor de CiU, l’abstenció de 
VdC-CUP i els vots en contra de ERC i PSC. 
 
4. MOCIÓ “DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL DRET A VOT DELS I LES REPRESENTANTS 
ELECTES ALS MUNICIPIS” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ. 
 
Es tracta d’una moció que demana facilitar el vot als regidors que estiguin de baixa maternal o de llarga durada. 
No hi ha gaire debat, ja que els diferents grups s’hi mostren d’acord. S'aprova per unanimitat. 
 
5. MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A RECTIFICAR ELS PRESSUPOSTOS PER 
GARANTIR LA CONTINUÏTAT DELS SERVEIS D’INSERCIÓ LABORAL A L’EMPRESA ORDINÀRIA I 
DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, ESTABLINT LES NECESSÀRIES MESURES DE 
DISCRIMINACIÓ POSITIVA, PER ALS COL·LECTIUS D’ESPECIALS I MAJORS DIFICULTATS, EN 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, I INSTANT, DE LA MATEIXA MANERA, AL GOVERN DE LA 
GENERALITAT A COMPLEMENTAR-LO. 
 
VdC-CUP manifesta que votarà a favor tot i que li sobta que es demani això quan CiU ha pactat les retallades 
amb el govern central. ERC també manifesta que votarà a favor tot i que qüestiona algunes de les clàusules 
genèriques que hi ha. S'aprova per unanimitat. 
 
6. LIQUIDACIÓ PATRONAT MUSEU MOLÍ PAPERER ANY 2011. 
 
Punt informatiu on la interventora explica els números del patronat del Museu Molí Paperer de l'any 2011. 
 
 
 



7. FACTURES EXTRAJUDICIALS. 
 
Es tornen a aflorar factures antigues per incloure-les al pressupost. S’aprova amb els vots de CiU i l’abstenció de 
VdC-CUP, ERC i PSC. 
 
8. SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA- MEMÒRIA 2011. 
 
Punt informatiu per explicar la memòria del SOC. S’ha inclòs per error. 
 
9. APROVACIÓ PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL PER EMERGÈNCIES D’INCENDIS FORESTALS (PAM).  
 
Aquest és un pla elaborat per tècnics de la Diputació de Barcelona, per saber el que s’ha de fer en cas d’incendi, 
s’ha d’aprovar per tal de que sigui efectiu. S'aprova per unanimitat. 
 
10. ASSUMPTE D’URGÈNCIA.- DECRET D’ALCALDIA 287/2012 – NOMENAMENT ARQUITECTA 
TÈCNICA MUNICIPAL, SRA. ISABEL LUMERAS MOLINA, COM A PERSONAL INDEFINIT NO FIX.  
 
S'explica que s'ha arribat a un acord amb l'afectada perquè la jornada sigui del 66% d'una jornada laboral 
completa. VdC-CUP demana transparència al ple, ja que aquesta persona no estava donada d'alta a la Seguretat 
Social i l'Ajuntament ha hagut de pagar 72.000€ en concepte d'endarreriments. El punt és informatiu. 
 
11. ASSUMPTE D’URGÈNCIA – DECRET D’ALCALDIA 297/2012 – NOMENAMENT ALCALDESSA 
ACCIDENTAL PERÍODE VACANCES ALCALDIA. 
 
S’explica que la regidora Bàrbara Pons substituirà l’alcalde durant un període de vacances. El punt és informatiu. 
 
12. ASSUMPTE D’URGÈNCIA – DECRET D’ALCALDIA 298/2012 – NOMENAMENT FUNCIONÀRIA 
INTERINA AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SRA. EULÀLIA REIG I PINÉN (SUBSTITUCIÓ PER 
MALALTIA SRA. MONTSERRAT SOROLLA RUMÍ).  
 
S’explica que s’ha contractat aquesta nova funcionària per ocupar una plaça d’una tècnica d’intervenció que està 
de baixa, ja que és necessari. Farà 26h de jornada i no suposarà cap cost extraordinari. El punt és informatiu. 
 
13. APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2012. 
 
CiU diu que no és un document d'intencions sinó de possibilitats, un pressupost amb estabilitat pressupostària. 
El 2010 hi havia 64 llocs de treball, ara 44. Exposa que les negociacions entre treballadors i Ajuntament en cas 
d'extinció han sigut sempre consensuades entre ambdues parts. Considera que a l'Escola Bressol l'Ajuntament fa 
un esforç econòmic considerable i que les famílies han de fer també un esforç. Exposa que hi ha una partida de 
més de 800.000€ destinats a tornar el deute. Comenta que les úniques propostes alternatives han estat 
presentades per VdC-CUP. Finalment demana un acte de responsabilitat, ja que sinó s'aproven es posa en qüestió 
la continuïtat de l'equip de govern de CiU. 
 
VdC exposa que és conscient del que passa si no s'aproven. També reprova que els espais de negociació que ha 
mantingut l'equip de govern amb l'oposició han sigut estèrils i que es podia haver fet més, tenint en compte que 
estaven en minoria, per consensuar els pressupostos per tal que s'aprovessin. S'exposa que es vol ser constructiu i 
es demana que es retira el punt de l'ordre del dia si hi ha voluntat d'arribar a acords. Després, VdC-CUP exposa 
alguns motius més del perquè els votaran en contra en cas que no es retiri el punt. Destaquen els acomiadaments 
sense indemnització de tres treballadores de l'Escola bressol, així com l’externalització de la neteja, que no 
assegura el futur de les actuals treballadores. Denuncia que es toquin els sous més baixos dels treballadors i 
treballadores municipals i no es vulgui parlar dels sous més alts. També critica la poca voluntat de millorar la 
aportació de l’Ajuntament a l’Escola Bressol, fet que provoca un augment de les matrícules. Explica algunes de les 
propostes que ha fet VdC-CUP i que s’han desestimat, com ara la reducció de la despesa per protocols, no voler 
reduir les dietes de regidors, etc. 



ERC anuncia que votarà en contra, diu que una cosa és seure i l'altra arribar a acords. Els pressupostos pequen de 
treball propi de l'equip de govern. S'haurien de revisar més coses que no s'han fet. Respon que l'acte de 
responsabilitat és aprovar-los o no però no ficar por per a que s'aprovin. Es retreu que es publiqui al mitjà 
informatiu local la quota de l'escola bressol i després es modifiqui. També argumenta que l'informe de la 
interventora és desfavorable. Algunes partides tenen la mateixa assignació de l'any anterior. S'oposen també a les 
taxes de l'escola bressol.  
 
El PSC s'oposa als pressupostos ja que s'han modificat varies vegades i crítica que es difícil treballar en aquests 
d'aquesta manera i amb poc temps. CiU replica al PSC que no han fet cap proposta per millorar-los. 
 
Abans de la votació, VdC-CUP recorda que hi ha hagut la proposta de retirar el punt i seguir parlant-ne per no 
haver de tornar a presentar un punt i evitar la moció de censura en cas que no s'aprovi, però l'alcalde descarta 
aquesta possibilitat. No s’aprova, ja que CiU vota a favor, però VdC-CUP, ERC i PSC voten en contra. 
 
14. TAXA ESCOLA BRESSOL CURS 2012 – 2013.  
 
Després del l’intens debat dels pressupostos, no es genera gaire debat en aquest punt, ja que precisament, la taxa 
de l’Escola Bressol és fruït d’una de les partides del mateix pressupost i per tant, està relacionat. Tot i així, VdC-
CUP recorda que ells van fer una proposta en ferm, i que ni tant sols va ser escoltada. La resta de partits de 
l’oposició també critiquen el procés de negociació per tal d’arribar a un acord en aquesta taxa.  No s’aprova, ja que 
CiU vota a favor, però VdC-CUP, ERC i PSC voten en contra. 
 
15. PRECS I PREGUNTES. 
 
- VdC-CUP demana informació sobre els nous horaris del “Tino”, ja que s’havia acordat que aquests entrarien en 
vigor a finals de juny. L’alcalde manifesta que s’ha endarrerit la posada en marxa d’aquests horaris i que es faran 
efectius a finals del mes de juliol. 
 
- ERC pregunta per la averia del semàfor del poliesportiu. L’alcalde respon que no hi ha partida pressupostària per 
arreglar-lo i que per tant, de moment no es farà.  
 
- ERC pregunta per què no es posa una pilona per tallar el trànsit a la zona comercial del C/. Pilar, ja que és un 
acord que s’havia pres durant la passada legislatura. L’alcalde respon que alguns veïns no hi estan d’acord i que s’hi 
oposen frontalment. Diu que s’ha d’estudiar i trobar una mesura satisfactòria per a tothom. 
 
- PSC pregunta sobre l’horari del cementiri, ja que els darrers dies no s’obre pel matí. L’alcalde no ho té clar, però 
diu que és possible que hi hagi alguna confusió, ja que l’encarregat està de vacances. 
 
- Des del PÚBLIC es critiquen les darreres actuacions de l’equip de govern, posant en dubte la honestedat i la 
transparència en les diverses actuacions. L’alcalde no dóna contesta, ja que considera que és una crítica, i no un 
prec o una pregunta. 
 
- Finalment, també des del PÚBLIC, es dóna a conèixer la nova Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de 
la comarca de l’Anoia, i es pregunta quines mesures té l’Ajuntament per evitar els desnonaments i/o ajudar a les 
persones desnonades. Des de l’equip de govern, s’explica que l’Ajuntament ajudarà amb el que calgui les persones 
afectades, però que no negociarà amb les entitats bancàries.  
      
No hi ha més precs ni preguntes, i per tant, es dóna per acabat el ple. 


