
 SESSIÓ DE PLE ORDINARI,  26 DE SETEMBRE DE 2012

ASSISTÈNCIA: tots els regidors i regidores de la corporació, excepte la Laura Rico del PSC per  
maternitat.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS: NUM. 6 I 7 DELS 
DIES 25-07-2012 I 13-08-2012 RESPECTIVAMENT

Vila de Capellades fa la crítica a l’equip de govern que les actes arriben amb molt poca antelació per 
revisar-les, tot i així,  fa una petita modificació a l’acta número 6. De l’acta número 7 critiquem la 
forma en la qual es va convocar aquell ple, tot atenent-nos al silenci que vam rebre després de que 
des de Vila de Capellades-CUP realitzéssim les aportacions i propostes per a poder realitzar el ple 
en les mínimes garanties d’assistència. Finalment el ple va ser convocat sota la valoració de l’alcalde  
i sense haver respòs les aportacions de Vila de Capellades-CUP. Així, el ple del 13 d’agost va ser  
convocat en un horari on cap dels nostres regidors hi podia assistir. Es va repetir diverses vegades  
que aquest tarannà, repetit en d’altres ocasions, no ajuda al desenvolupament normal de la institució 
i tampoc a les relacions amb l’equip de govern i que en el cas d’haver pogut assistir el resultat de les  
votacions hagués estat diferent. Fet que agreuja encara més la situació. 
ERC demana que es retirin les dues actes de l’ordre del dia per la manca de temps que han tingut 
per revisar-les, també fan un crit a la responsabilitat de l’equip de govern per que respectin els 
tempos que cal seguir en aquest sentit. 
CIU retira les sues actes de l’ordre del dia i s’hauran d’aprovar en el ple del mes d’octubre.

2.  DECRETS D’ALCALDIA (377/2012; 349:2012; 350/2012; 351/2012)

Decret 377/2012: en aquest decret s’informa del nomenament del Sr Francesc Sabater i Roca com 
alcalde accidental del dia 20 fins al 26 d’agost del 2012.
Decret 349/2012: en aquest decret es comunica l’extinció del contracte a la treballadora Cristina 
Martínez Pallerols.
Decret 350/2012: es comunica l’extinció del contracte a la treballadora Elisa Llansana Rosich.
Decret 351/2012: es comunica l’extinció del contracte a la treballadora Anna Pavón Alcoberro. 

Aquest punt és informatiu, no es passa a votació.

3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE LES SESSIONS DEL PLE
Ciu explica que és una simple formalització del nou horari de les sessions del ple, que a partir d’avui 
seran a ¾ de 9 per una demanda feta des del grup municipal d’ERC.
VdC comenta que tot  i no semblar-los del tot bé, ja que al ser tant tard es dificulta l’accés als plens 
a la resta de població, accepta la sol·licitud per facilitar l’accés al ple del regidor d’ERC, tot i així es 
demana màxima puntualitat.
ERC comenta que s’abstindrà, ja que ells varen proposar de fer-los a partir de les 9 del vespre, per 
tal de facilitar la participació d’un dels seus regidors. 

Vots a favor: CIU, PSC i VdC.
Abstencions: ERC. 

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. APROVACIÓ  BASES:  BEQUES  PER  PARTICIPAR  EN  ACTIVITATS 
ESPORTIVES I LÚDIQUES. ESPORTS A L’ESTIU I ACTIVITATS

Hi ha una partida destinada a famílies amb dificultats, que no es poden permetre pagar les activitats  
extraescolars dels seus fills. La partida està enfocada a destinar 2000€ a les activitats extraescolars i  
1000e a patis oberts. Aquestes bases són per regular quines famílies rebran els ajuts.
VdC:  entenem  que  aquestes  ajudes  s’han  de  destinar  a  infants  i  famílies  que  pateixen  grans 
dificultats  econòmiques,  entenem que  les  famílies  que per  voluntat  pròpia  porten  els  fills  a  la  
privada concertada, tenen suficients capacitats econòmiques per poder fer front a aquesta despesa.  
Per aquest motiu proposem fer una modificació a les bases i allà on diu “poden prendre part en aquesta  
convocatòria els nens/es que estigui escolaritzats en centre públics o privats concertats”  canviar-ho per “poden  
prendre part en aquesta convocatòria els nens/es que estiguin escolaritzats en centres públics o en privats concertats  
exempts de quotes”. 
CIU: la família tria l’escola en funció d’un ideari i entenem que no es poden discriminar els infants  
en funció de l’escola que van. 
VdC: no es tracta de discriminar els infants en funció de l’escola que van, sinó de ser coherents amb  
l’objectiu de les bases, i si l’ajut va destinat a famílies amb greus dificultats econòmiques, així ho ha 
de plasmar en les bases. 
CIU: no acceptem la modificació.
ERC: cal afegir a l’apartat C de les bases que “les necessitats econòmiques estaran acreditades per serveis  
socials”.  D’altra banda comentar que cal que hi hagi una certa cohesió entre aquests ajuts i d’altres  
que s’han fet a l’ajuntament ja que aquests que atorguem ara arriben al 100% i , per exemple, els 
ajuts al menjador de l’escola bressol no arriben a la totalitat del 100%.
CIU: entenem el que vols dir, però si els ajuts del menjador de l’escola bressol es donen al 100%,  
l’ajut arribaria a molts pocs infants. 
PSC: estem d’acord amb les bases. 

Vots a favor: CIU, PSC, ERC
Abstencions: VdC

5. MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS D’ESTIU

Es dóna compte de l’estudi realitzat pel tècnic d’educació respecte les activitats que s’han fet a 
l’estiu. 

Aquest punt és informatiu, no es passa a votació.

6. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Aquesta modificació de crèdit  està basat en el pla Rajoy, que obligava als ajuntaments a atendre  
obligatòriament aquestes mesures sota un crèdit a través de l’Estat Espanyol per pagar les factures 
de l’any 2011, on hi van haver factures que no es van comptabilitzar i  que ara han d’aflorar al  
pressupost.
VdC: en abstindrem en aquest punt de la mateixa manera que ho vàrem fer en el seu moment quan 
es va presentar el pla.  Entenem que no ens hem de oposar a que tiri  endavant per tal que els  
proveïdors puguin cobrar les factures que se’ls hi deuen, però seguim sense estar d’acord amb la  
manera en què s’ha fet, ja que ha estat una imposició del govern central. 

Vots a favor: CIU
Abstencions: VdC, ERC i PSC.    



7. APROVACIÓ DESPESES EXTRAJUDICIALS

Són factures que no estan comptabilitzades al  pressupost per que no tenien constància  de que 
existien. 

Vots a favor: CIU i ERC
Abstencions: VdC i PSC

8. ADHESIÓ AL PROTOCOL DEL PLA XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015

Aquesta  adhesió  al  protocol  del  pla  xarxa  governs  locals,  es  fa  per  tal  de  poder  accedir  a  les 
subvencions de la diputació de Barcelona. 
VdC: volem fer un toc d’atenció a l’equip de govern per anar sempre a corre-cuita, tenim constància  
que el butlletí oficial per accedir a les subvencions va sortir el 18 de juny d’aquest any i que el  
termini final és aquest 1 d’octubre. Des de VdC entenem que la gent del poble també ha de poder 
tenir veu a l’hora de decidir quins projectes convenen més a Capellades i per aquest motiu i per  
poder treballar les coses amb més tranquil·litat, demanem a l’equip de govern que facin les coses 
quan toquen i no amb preses com estan fent fins ara. 
CIU: es cert que el termini s’acaba aquest 1 d’octubre, però cal dir que han prorrogat aquesta data 
fins al  31 de desembre. 
ERC: votarem a favor, però demanem a l’alcalde que ens faci arribar unes valoracions sobre els  
projectes que tenen en ment, per tal de que la oposició tingui opció de decidir quins projectes són 
prioritaris i quins no. 

S’aprova per unanimitat.

9. PRECS I PREGUNTES

CIU comença el torn de preguntes fent referència a la satisfacció de la recent inauguració de la  
residència; també comenta que finalment han arribat a una bona solució amb el tinu, ja que la  
retallada al final ha estat mínima. També informa que aquest dissabte se celebra el dia de la patrona 
de la policia local i que s’aprofitarà per inaugurar el nou espai ha on s’ubicarà la policia local.

VdC pregunta sobre l’existència de dos òrgans de decisió repetits a l’escola bressol. CIU: és cert que 
vam rebre una carta de l’inspector de zona anunciant-nos això, però un cop fetes les consultes  
pertinents, l’inspector ens ha donat la raó.  Només s’ha de canviar el Consell de Participació per 
Consell escolar.
VdC celebra que després d’un any s’hagin fet públics els números de la festa Major, i pregunta que 
si per saber els números d’aquest any, també ens haurem d’esperar un any.
Referent a la festa major, VdC també critica el fet que els números estiguin tan poc detallats, ja que 
fent referència al punt de festa major popular, caldria explicitar els números molt més, ja que pot  
ser un tema de discordança. CIU: Recollim el prec i de cara a la justificació de comptes ja ho 
detallarem. 
VdC torna a fer la pregunta sobre les portes que hi ha a la cinglera, ja que entenem que si es troben  
obertes es perillós. CIU: ja ho hem mirat, però no hem tingut temps de reparar-ho.
VdC fa el prec per que es netegi la bassa, ja que està extremadament bruta. CIU comenta que la 
bassa es neteja cada setmana. 
VdC comenta que la petita desviació que s’ha fet a la Ronda del Capelló per tal d’evitar que els  
camions xoquin amb els balcons, s’hauria de senyalitzar més per què hi poden haver accidents. 
Per últim VdC comenta que les persones de VdC que representen l’ajuntament en els diferents 
òrgans no han estat mai convocats tot i tenir constància que els òrgans s’han reunit. CIU comenta 
que ja ho traslladarà als presidents d’aquests òrgans. 



ERC exposa que els contenidors del C/del Fossar estan extremadament bruts. CIU comenta que ja  
n’està al cas i que miraran de posar-hi solució.
ERC pregunta si s’han renegociat els contractes amb les companyies telefòniques com a mesura 
d’estalvi. CIU comenta que si que es va fer, però que encara s’han de modificar més coses.
ERC pregunta sobre els semàfor avariat. CIU comenta que s’han mirat alternatives però que encara 
no l’has han trobat.
Per últim ERC pregunta si l’equip de govern ha parlat amb l’escola Marquès de la Pobla per les 
classes de psicomotricitat. CIU comenta que el 17 de setembre hi va haver consell escolar i que es 
va tractar aquest tema entre d’altres. 

PSC comenta que el semàfor cada cop està més destrossat i que si això pot provocar algun accident. 
CIU comenta que les peces que podien provocar algun accident ja s’han tret.
PSC pregunta si hi ha alguna actuació prevista per els excrements de coloms que s’acumulen als  
carrers. CIU contesta que no i que si que és un tema que s’hauria d’estudiar. 
Per últim comenten que al cementiri aquesta setmana hi baixava un rierol d’aigua. CIU comenta que  
no li consta però que ho faran mirar. 

En la única intervenció per part del públic assistent, un home comenta la greu situació que dia rere 
dia es dóna a la Ronda del Capelló amb la velocitat que agafen els vehicles, exposa que cal  trobar 
una solució abans de que hi hagi un accident. Trasllada a la corporació tot un seguit d’iniciatives i 
torna a remarcar la vital importància d’anticipar-nos a un desastre.    


