
SESSIÓ DEL PLE ORDINARI. 7 DE NOVEMBRE DE 2007 
 
El ple ordinari del 7 de novembre constava de 16 punts. 
 
Abans d'iniciar amb el primer punt s'informa que es retira un dels punts deixant-lo per el proper Ple i 
que s'incorpora un punt nou referent al Pla de Seguretat de l'Abric Romaní. També destacar que en 
el present Ple manca una regidora (PSC), ja que està convalescent d'una intervenció mèdica.  
 
El punt 1, com és habitual, és l'APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR, aquesta és aprovada per 
unanimitat després de fer-ne constar una sèrie d'errors que es rectificaran. 
 
El punt 2, APROVACIÓ PROJECTE POLIESPORTIU MUNICIPAL, és el punt retirat ja que manca una 
part del projecte per fer. 
 
El punt 3, TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA FONT DE LA REINA. Després 
d'escoltar els arguments sobre aquesta modificació la qual permetrà, segons CiU, dignificar aquest 
barri donant-li més importància i comunicant-lo amb el nucli  a traves del polígon de la Barquera, 
revitalitzant així aquest espai, i veure com la resta de grups (ERC i PSC) i estant d'acord, VdC-CUP fa 
notar el seu desencís i descontentament per aprovar la urbanització d'una de les poques zones 
verdes que resten per urbanitzar de la vila. Segons el nostre parer, aquest projecte no soluciona el 
problema de sol residencial de Capellades sinó que és pura especulació. Existeixen altres maneres 
per potenciar la zona, i tal com dèiem en el nostre programa apostem fermament per crear un parc 
fluvial, recuperant la llera del riu Anoia, creant alhora zones d'horts publiques per arrendar a 
interessats. L'Equip de Govern ho defensa el projecte argumentant que és una oportunitat única de 
millorar i dignificar la zona i que els acords assolits per ERC i PSC en la passada legislatura són molt 
interessants (es requalifiquen 6000m2 dels qual una part seran per habitatge protegit) per la vila, 
tal i com defensa l'Àngel Soteras d'ERC. La discussió s'allarga  quedant clar que VdC-CUP queda sol 
en la defensa de la no urbanització de la Font de la Reina.  
Arribats a les votacions, els vots són: a favor 6 de CiU, 1 de PSC i 2 d'ERC. Vots en contra: 2 de 
VdC-CUP i Ricard Rius d'ERC.  
 
El punt 4, TEXT REFÒS DEL PLA PARCIAL DE LA FONT DE LA REINA, aquest punt va lligat amb 
l'anterior, essent els motius exposats per uns i altres els mateixos, produint-se la mateixa votació 
d'abans. Vots a favor 6 de CiU, 1 de PSC i 2 d'ERC. Vots en contra: 2 de VdC-CUP i Ricard Rius 
d'ERC.  
 
El punt 5, PLANIMETRIA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE CAPELLADES, es tracta d'aprovar la 
digitalització del Plànol del Pla General amb les modificacions posteriors de Capellades, els qual ha 
estat actualitzat. S'acorda posar-los a exposició pública durant tres mesos (fins a finals de gener 
aproximadament) per que la gent tingui temps d'informar-se i fer-ne al·legacions si cal. S'aprova per 
unanimitat. 
 
El punt 6, APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ESTATUTS DE L'ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL LLAR D'INFANTS “VAILETS” Després de passar el tràmit d'estar a exposició publica s'han 
d'aprovar definitivament, a més cal fer-ho per poder nomenar nous membres tal com sol·liciten els 
pares. VdC no troba bé que els pares hagin perdut representació i creu que es podia haver trobat 
una formula més adient per tal de que els docents entressin en ell, tot i això, votarà a favor per tal 
de donar sortida a aquest òrgan. CiU s'abstindrà ja que no està d'acord amb que el pares perdin 
representació. ERC i PSC voten a favor per que els pares així ho van demanar. 
 
El punt 7, NOMENAMENT DELS NOUS MENBRRES DE LA JUNTA DE GOVERN DE L'ORGANISME 
AUTÒNOM MUNICIPAL LLAR D'INFANTS “VAILETS” A PROPOSTA DE L'AMPA DE LA LLAR D'INFANTS 
“VAILETS”. Es presenten dos membres proposats per l'AMPA per tal de que els representi en 
l'organisme. S'aprova per unanimitat.  
 



El punt 8, ORDENANÇA DE SOROLLS. Després de la retirada d'aquesta en el darrer Ple, revisada 
pels tècnics i   incorporades les esmenes presentades per VdC i d'altres de la resta de grups, 
s'aprova per unanimitat.  
 
El punt 9, MOCIÓ A PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES – CUP CONTRA LA 
DECISIÓ DE LA FISCALIA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL ESPANYOLA DE CITAR A UNA PERSONA PER 
LA CREMA D’UNA FOTOGRAFIA DELS REIS D’ESPANYA A GIRONA. Després de  fer-ne la lectura 
l'alcaldessa, el PSC argumenta que votarà en contra perquè no s'ha fet un comunicat conjunt, a més 
exposa que hi ha una llei i la constitució  que s'han d'acatar, i que si es vol canviar aquesta s'ha de 
fer des de les institucions. ERC vota a favor, tot i que creu que l'escrit es un pel fort en alguns punts, 
alhora puntualitzen que no creuen que aquesta actuació ajudi a la causa republicana, que ser 
republicà vol dir quelcom més que ser antimonàrquic. CiU vota en contra, argumenten que la 
llibertat d'expressió té limitacions. VdC-CUP vota a favor i argumenta als grups que hi voten en 
contra que, votar-hi a favor no vol dir que comparteixin el que han fet els joves encausats, sinó que 
el que implica es mostrar el rebuig a l'actuació desproporcionada duta a terme per la fiscalia. 
  
 
El punt 10, MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA CAPELLADES A FAVOR DE LA 
MEMÒRIA D’EN LLUÍS MARIA XIRINACS. Un cop llegida, Ricar Rius, explica que malgrat la 
campanya mediàtica en contra d'en Xirinacs, aquest ha estat una persona marcada per la seva lluita 
i constància en el treball envers la no violència. En J. Valls (PSC) diu que tot i respectar la persona 
no votaran a favor per una persona que es va declarar amic d'una banda terrorista. CiU votarà en 
contra ja que no hi ha espais públics per destinar a aquesta persona, a part creuen que hi ha altres 
persones a qui dedicar un carrer o espai públic. VdC-CUP votarà a favor pel que representa la 
persona d'en Xirinacs com a lluitador de la llibertat del poble català.  
 
El punt 11, MOCIÓ DEL SR. FRANCISCO MARTÍN CASTILLO PER TRACTAR EL BLOQUEIG DE GAZA. 
Després de la seva lectura s'aprova per unanimitat. VdC ha penjat en la seva web aquesta moció. 
 
El punt 12, MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ “PER UN 
RETORN ÍNTEGRE” DELS DOCUMENTS CATALANS ESPOLIATS A SALAMANCA. S'aprova per unimitat.  

 

El punt 13, MOCIÓ SOBRE EL CAOS A RENFE. Aquesta moció arriba rectificada de la comissió 
informativa, on VdC va proposar una sèrie de canvis. El PSC s'absten ja que el PSOE ha reconegut 
els errors i ha donat la cara, a part de creure que demanar la dimissió de la ministr a no solucionarà 
res. ERC presenta uns canvis a última hora que s'assumeixen, s’aprova votant a favor ERC, CiU i 
VdC-CUP. 

 

El punt 14, MOCIÓ DE SOBREEXPLOTACIÓ DE L’AQÜÍFER PRESENTADA PER LA COMUNITAT DE 
REGANTS. Abans de votar-la l'Àngel Soteras d'ERC, recorda a l'alcaldessa que ella és la presidenta 
de la Comunitat de Regants i que per tant la moció hauria d'anar signada per ella. Un cop aclarit 
això, tots els grups voten a favor.  

 

El punt 15, DECLARACIÓ PATRIMONI LOCAL CAPGROSSOS CENTENARIS. Després d'aclarir un petits 
dubtes a petició de VdC, s'aprova per unanimitat. 

 
Punt d'urgència, APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DE L'ABRIC ROMANÍ. Degut a les obres de 
millora que s'estan fent cal tenir aquest aprovat. S'aprova per unanimitat. 
 
El punt 16, PRECS I PREGUNTES. 
 
L'equip de govern comença fent una sèrie d'apunts abans de començar aquest punt. En Marcel·lí 



Martorell explica que pel que fa a horts de titularitat pública esperen que un cop es desenvolupi el 
SUP-3 es pugui tirar endavant aquesta iniciativa. Na Barbara Pons recorda que del 19 al 25 de 
novembre es fan una sèrie d'actes sobre la Violència de Genere i reparteix un tríptic.  
 
Es fan les següents preguntes: 
 
ERC, fa diversos precs i preguntes, se'n destaquen: P: a l'abril es va demanar un pressupost per 
canviar els panells indicadors de direccions, com està?. R: Es mirarà. P: En les llicències d'obres per 
rases s'hauria d'incloure en el codi tècnic que hi hagi un soterrament dels cables, canviar-los per 
fibra òptica i deixar-ho preparat per passar-ne de nous i no haver d'aixecar el carrer cada vegada. 
R: es mirarà, però sol·liciten que se'ls hi faci arribar les opcions que es coneguin per incloure això. 
Alhora aprofiten per informar que quan s'arregli el camí que baixa cap a la Font de la Reina es 
posarà un tub per punts de llum. P: Com està tot el tema de la Biblioteca? R: L'alcaldessa respon 
que encara que no es treballi a l’obra no vol dir que no es faci res des de l'Ajuntament. En Marcel·lí 
afegeix que es vol fer fora l'empresa perquè no la troben competent, però que no es tant fàcil, 
estant a l'espera d'una reunió amb aquesta. D'altre banda es faran uns apuntalaments en l'obra feta. 
Es produeix una discussió sobre el tema al que VdC al·lega que tot es degut per la manca 
d'informació que hi ha en aquest tema per part de l'Equip de Govern.  
 
VdC-CUP: P: Perquè no es poden utilitzar les grades del pavelló entre setmana? R: Hi ha hagut un 
mal entès per part de la persona que porta el pavelló, té l'odre de tancar-les mentre no estiguin 
netes i els dilluns no té temps a fer-ho tot, però un cop netes ja es poden obrir al públic. P: Qui 
supleix a la Coordinadora de la Piscina i basant-se en que s'ha escollit una o altre persona? Ens 
podeu explicar el perquè d'una piscina tant petita per fer la natació per nadons? R: No s'ha agafat 
ningú com a substitut/a de la coordinadora, s'han fet el ajustos pertinents des de la regidoria. La 
piscina per nadons té la mesura necessària per fer l'activitat ja que la normativa limita a un màxim 
de 5 nadons i hi ha espai per aquests. P: Els nou badem que s'està fent a la Pl. Espanya està dintre 
d'alguna actuació més? R: No, és una mesura per tal de facilitar la mobilitat d'una persona que viu 
en la zona. Se'n farà un d'igual a l'entrada del CEIP Marquès de la Pobla. P: Aprofitant les obres que 
s'estan fent al Polígon de la Barquera, es té pensat incorporar un carril bici? A més, des de VdC 
creiem s'hauria de crear un carril bici que connectés Capellades amb La Torre, la Pobla i Vallbona. 
S'hauria de contactar amb els ajuntaments per treballar el tema. R: No està pensat però es pot 
mirar. P: Com està el teatre de La Lliga, quan es preveu obrir? R: No hi ha data d'obertura ja que 
l'empresa no ha entregat l'obra. Hi ha un problema de pagaments i fins que no rebem la subvenció 
no es pot pagar. Esperem tenir-la al febrer. P: Quina previsió s'ha fet per le C. Abad Muntades amb 
la desaparició del pàrquing? R: S'està parlant amb el propietari dels horts que hi han pujant amà 
dreta per urbanitzar i fer un pàrquing públic però caldrà esperar 2 o 3 anys. P: Fem el prec de que 
el pàrquing de l'esplanada es senyalitzi per optimitzar l'espai. R: Si tinguéssim el SUP-3 no pujarien 
camions i hi hauria més espai, i pot ser l’hauríem d'asfaltar i fer-lo de pagament. 
 
PÚBLIC: 
 
P: Hi ha un camí nou passada la Font del Llangardaix. R: No tenim constància de que així sigui. 
(VdC pot aclari a dia d'avui que tant sols s'ha netejat un camí ja existent). 
 
P: Un representant dels Capgrossos agraeix a tots el grups el suport rebut i aclareix alguns dels 
dubtes i procediment que aquest tindran a partir d'ara.  
 
P: Vull fer-vos arribar el meu desencís i decepció per el punt aprovat sobre la urbanització del Barri 
de la Font de la Reina, ara ja que ja ens hem polit tot l'espai a dalt i comencem per sota, després 
que vindrà la Casa dels Nans? No m’entra al cap que es vulgui potenciar una zona fent-hi aquest 
tipus d'actuacions, a més tenint en compte la futura obertura del  Parc Prehistòric. La veritat, estic 
molt emprenyat i preocupat per la claudicació als interessos privats per sobre dels de la ciutadania.  
 
Finalment a mitjanit s'aixeca la sessió. 


