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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

SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 28 DE SETEMBRE DE 2011
ASSISTÈNCIA. CIU: Marcel·lí Martorell, Bàrbara pons, Franc Sabater, Juli Moreno, Mireia Font. VdC-CUP: Aleix Auber,
Moisès Mas, Meritxell Martínez. ERC: Àngel Soteras, Núria Mora, Jordi Batlle. PSC: Ivan Olmo, Laura Rico.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
En aquesta sessió es presenten dues acte per aprovar, la corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de juliol i la corresponent a
la sessió extraordinària urgent del dia 12 de setembre. Després de les correccions i modificacions corresponents, s’aproven les
dues actes per separat i per unanimitat.
2. DESIGNACIÓ NOUS TINENTS D’ALCALDE
Degut a la renúncia al seu càrrec de l’Anna Maria Sanchez en l’anterior ple, l’alcalde Marcel·lí Martorell informa a la resta de
partits que passen a ser tinents d’alcalde la regidora Bàrbara Pons i el regidor Francesc Sabater.
3. NOMENAMENT ALCALDESSA ACCIDENTAL
S’informa al ple que del passat 16 d’agost al 21 d’agost, la regidora Bàrbara Pons va exercir d’alcaldessa accidental degut a
l’absència de l’alcalde.
4.

NOMENAMENT SR. ANTONI PONS I TORT COM A ASSESSOR D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
CULTURA
S’informa al ple que el sr. Antoni Pons és nombrat assessor d’alcaldia.
5.

NOMENAMENT SR. EDUARD IGLESIAS TORRES COM ASSESSOR D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOVES TECNOLOGIES
S’informa al ple que el Sr. Eduard Iglesias passa a ser l’assessor d’alcaldia en noves tecnologies.
Torns de paraula:
VdC-CUP: Fent referència al punt 4 i 5, es demana que s’especifiquin les funcions d’aquestes dues persones, i que en la mesura
del possible es vagi informant al ple de les tasques que van realitzant.
ERC: Recorden que en matèria de noves tecnologies, hi ha moltes funcions que no les poden fer els assessors i que des del
consell comarcal també hi ha funcions d’assessorament en matèria de noves tecnologies.
6. NOMENAMENT ALCALDE ACCIDENTAL
S’informa al ple que el regidor Francesc Sabater va ser nomenat alcalde accidental els dies 21 i 22 de setembre.
7.

NOMENAMENT DE LA SRA. MIREIA FONT PIÑAS AL CÀRREC DE REGIDORA
DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU
La Mireia Font es nombrada regidora pel grup municipal de CIU.
Torns de paraula:
VdC-CUP: preguntem quines funcions se li adjudicaran a la Mireia i si seran les mateixes que l’Anna Maria Sanchez.
L’alcalde respon que serà la regidora de cultura i festes .
8.

MOCIÓ SOBRE LA SUPRESSIÓ DE CLASSES DE MÚSICA I EDUCACIÓ FÍSICA I PSICOMOTRICITAT
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC
ERC reitera que aquesta moció s’hauria d’haver passat en el darrer ple, ja que ara en cas de que s’aprovi, les classes ja s’han iniciat
i la programació del curs ja està feta. Entenem que la decisió de l’equip de govern de no passar la moció en l’anterior ple no està
justificada.

Seguim demanant un pla d’actuació a on hi constin totes les actuacions que preveu l’equip de govern a l’hora de retallar serveis,
ja que si no la resta de partits no sabem quines possibilitats hi ha.
Torns de paraula:
VdC-CUP: Hem anat seguint tot el que feia referència a aquest tema, i sense cap mena de dubte donarem suport a la moció.
També volem denunciar que és cert que s’està patint una situació critica a nivell econòmic, però casualment les retallades sempre
acaben repercutint en els mateixos àmbits, la cultura i els serveis més bàsics.
Demanem també que l’equip de govern elabori un pla d’actuació a on s’hi puguin copsar les intencions que es tenen per saber
cap a on hem de caminar, i decidir entre tots els grups polítics quins són els serveis imprescindibles i els que són prescindibles.
Afegim també, que mentre la dinàmica d’aquest equip de govern segueixi sent la de retallar sense cap mena de previsió ni
explicació, el nostre vot sempre serà contrari.
PSC: També estem a favor de la moció, abans de retallar cal saber que tenim i que no tenim per poder decidir.
CIU: Tant a nivell nacional com a nivell local ens trobem en una situació molt crítica i no ens podem permetre anar generant
dèficit, per això prenem aquetes mesures.
Mirarem de comunicar a la resta de grups municipals les actuacions que es vagin prenent.
Vots a favor de la moció: ERC, VdC-CUP, PSC. Vots en contra: CIU. La moció queda aprovada.
CIU: Tot i que la moció s’ha aprovat, no podem acatar l’últim acord de la moció en el qual es demana que es restableixin les
classes, ja que l’informe d’intervenció serà negatiu.
9.

MOCIÓ PER LA REVISIÓ DE LA LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I LA DEVOLUCIÓ DEL CÀNON
DIGITAL PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CUP.
VdC-CUP fa una breu explicació dels motius de la moció.
CIU: fent referència a l’acord numero 3 de la moció a on s’exposa “ que l’ajuntament de Capellades comptabilitzi quan a pagat
en concepte de cànon digital i que reclami aquest import a l’SGAE” comenten que no saben si seran capaços de comptabilitzar
tot el que es paga o s’ha pagat.
VdC-CUP: Entenem que aquesta no és una moció urgent, ja que som concients de que hi ha altres prioritats, però demanem
que a llarg termini es tingui en compte.
ERC: Votarem a favor de la moció i no creiem que comptabilitzar el que es paga sigui tant costos.
S’aprova la moció per unanimitat.
10. NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ORGANISMES
COL·LEGIATS QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE
Degut al nou nomenament de la regidora Mireia Font per part de CIU, s’informa al ple dels canvis que hi ha hagut en el
nomenament de representants en els organismes col·legiats que són competència del ple.
També s’han nomenat nous representants en organismes en els quals encara no en teníem com, per exemple, en la xarxa de
ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, el qual representarà l’alcalde Marcel·lí Martorell i el consorci Localret a on el representant
serà el Jordi Batlle (ERC).
S’aprova per unanimitat.
11. APROVACIÓ REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS
S’informa al ple que actualment a Capellades hi ha empadronades 5494 persones, dels quals, 2714 són homes i 2780 són dones.
S’aprova per unanimitat.
12. ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT PER L’ESCOLA DE MÚSICA DE CAPELLADES CONTRA
L’ACORD DEL PLE DE DATA 23-02-2011 RELATIU A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS
2010 PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA LLAR D’INFANTS VAILETS DE CAPELLADES
L’equip de govern informa que l’informe d’intervenció desestima les al·legacions presentades per l’escola de música, ja que no
reuneixen els requisits que demanen les bases per poder accedir a les subvencions que s’atorguen a les entitats i per aquest motiu
votaran en contra de les al·legacions. També donen compte que ja s’ha parlat amb els responsables de l’escola de música per
arribar a un acord, mitjançant un conveni.

Torns de paraula:
VdC-CUP: des de VdC celebrem que tal i com varem dir en la passada comissió informativa s’hagi anat a parlar amb ells per tal
de poder arribar a un acord, ja que entenem que tal i com varem denunciar en el seu moment, aquest fet és conseqüència de les
mancances que té el procés d’atorgament de les subvencions.
ERC: Tenim constància que ha parlar amb l’escola de música s’hi ha anat avui mateix i que ara per ara encara no hi ha un acord
ferm.
PSC: Entenem que el to de les al·legacions no és el correcte. Cal revisar les bases.
Finalment es desestimen les al·legacions presentades per l’escola de música amb els vots favorables de CIU i VdC-CUP i les
abstencions d’ERC i PSC.
13. AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA MERCANTIL “GUASCH CAPELLADES
SL” CONTRA L’ACORD PRES PEL PLE DEL DIA 23-02-2011 RELATIU A
L’APROVACIÓ INICIAL DE L’INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC
ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE CAPELLADES
Aquestes al·legacions s’hauran de tenir en compte quan en un futur es redacti el pla especial, ja que l’inventari ara per ara no té
cap validesa legal.
S’aprova desestimar les al·legacions per unanimitat.
14. CANVI DE REPRESENTANTS PARES DE L’AMPA DE LA LLAR D’INFANTS VAILETS
Es dóna compte del canvi de junta de l’AMPA de l’escola bressol.
15. CANVI DE REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR DEL MARQUÉS DE LA POBLA
El PSC exposa que es veuen obligats a fer un canvi de representant al consell escolar del Marqués de la Pobla per motius laborals.
Actualment la representant de l’ajuntament al consell escolar era la Laura Rico (PSC) i ara es nombra a la Núria Bonfill.
També demanen que les convocatòries es facin amb més antelació i que l’ajuntament notifiqui al Marqués de la Pobla qui és el
representant.
Torns de paraula:
VdC-CUP: demanem que tal i com varem acordar en el seu moment, la representant de VdC també sigui convocada.
S’aprova per unanimitat.
16. PRECS I PREGUNTES
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes l’equip de govern ens informa del següent:
- L’horari del ple passa a 2/4de 9.
- Informen que han començat a treballar per canviar el conveni dels treballadors de l’ajuntament.
- Han començat a elaborar el conveni amb el Museu Molí Paperer.
VdC-CUP: Com està l’estat de la gespa del camp de futbol, hi ha constància de que s’ha degradat molt i tenim entès que no
s’hi fa un manteniment periòdic. Resposta de CIU: el dia 5 d’octubre bé una empresa a respatllar la gespa i la mateixa empresa
ha comentat que no és necessari fer un manteniment.
VdC-CUP: quins són els motius pels quals els carrers han arribat a aquest nivell de degradació i de brutícia? I d’altra banda, tot i
que creiem necessari el pla de neteja que es va fer, potser hagués estat més adequat fer-ho en horari no comercial, ja que va
generar moltes molèsties tant a botiguers com als vianants. Resposta CIU: En aquest tema demanem un esforç col·lectiu, ja que
entenem que s’han ajuntat molts factors com la manca de pluja, mercat, camió de la neteja, vacances...
VdC-CUP: Voldríem preguntar quines restriccions es segueixen amb l’enllumenat de Capellades, ja que hi ha dies que moltes
zones de la vila es troben totalment a les fosques i d’altres cops que hi ha zones on duran el dia hi ha faroles engegades. Resposta
CIU: La policia té ordres d’apuntar els desfases que hi hagin; demanem que la resta faci el mateix.
VdC-CUP: Voldríem saber si l’Ajuntament de Capellades té algun deute amb l’estat i quin és? Resposta CIU: si que tenim
deute i aproximadament és de 267.000e.
VdC-CUP: Sabem que per la Festa Major de Capellades, moltes empreses van donar subvencions per poder cobrir alguns actes,
demanem que se’ns passin aquests números per saber a on es van destinar aquests diners. Resposta CIU: Totes les subvencions
que es van rebre van anar destinades a la despesa general de la Festa Major.

VdC-CUP: Tenim entès que algunes treballadores d’aquest ajuntament seran traslladades a la nova escola bressol. Resposta
CIU: La intenció és traslladar-les temporalment (2-3-anys), ja que l’edifici antic de l’ajuntament té moltes deficiències
constructives i moltes zones tenen goteres i s’han hagut d’apuntalar. VdC-CUP: En aquest sentit ens agradaria saber si l’arxiu
municipal corre perill i en cas afirmatiu, caldria buscar una solució al respecte. Resposta de CIU: en principi l’arxiu no es troba
en perill.
VdC-CUP: Ara fa una dies l’alcalde va sortir per la televisió dient que els pressupostos s’aprovarien en un període de tres
setmanes, aquest període ja ha passat i ni tant sols hem pogut veure els pressupostos. Quan teniu intenció d’aprovar-los?
Resposta de CIU: La voluntat és que els pressupostos s’aprovin al mes d’octubre
VdC-CUP: Entenem que s’hauria de començar a treballar els pressupostos del 2012, quan començarem? Repsosta CIU: Abans
de començar a treballar s’ha de tancar l’exercici anterior i fer una revisió de les taxes.
VdC-CUP: Demanem que les intervencions del públic en els plens municipals constin en l’acta del ple. Resposta CIU: Entenem
que les intervencions del ple són les que fan els regidors i que si haguessin de constar en acta les intervencions del públic l’acta
seria inacabable.
ERC: Tenim entès que el jutge de pau substitut encara no ha rebut cap notificació de la responsabilitat que se li atorga. Resposta
de la secretaria: les notificacions estan enviades i en principi ho hauria d’haver rebut.
ERC: Hi ha hagut algun canvi en el cos de la policia local? Resposta CIU: Un dels policies ara a l’octubre entra a l’escola de
formació i un altre s’ha donat de baixa. La intenció és no contractar a ningú més.
ERC: Amb les mesures que es volen prendre sobre l’aigua (revisió de contadors...), teniu previst algun calendari d’actuació?
Resposta de CIU: Ara per ara ja s’han col·locat 30 contadors en espais públics i anirem treballant pas a pas en aquest sentit.
ERC: Sabem que l’elaboració del conveni amb els treballadors de l’ajuntament, és una cosa lenta i difícil, per aquest motiu
demanem que s’informi a tots els regidors de l’ajuntament dels acord que es vagin prenent.
PSC: Voldríem saber perquè el telèfon de la policia local està sempre desconnectat? Resposta de CIU: Això no és així, ells sempre
porten un telèfon de contacte. Potser és degut a la gran quantitat de trucades que reben cada dia.
PSC: Tenim constància de que a la bassa hi ha alguna farola que està en perill de caure. Resposta de CIU: estem al corrent i
caldrà veure que fem.
PSC: A la Ronda Capelló hi ha un balcó d’un edifici està danyat a causa del xoc de camions i caldria trobar una solució urgent.
Resposta CIU: l’arquitecte de l’ajuntament està estudiant la possibilitat de fer correr les línies uns centímetres per evitar que els
camions toquin amb el balcó. D’altra banda, cal parlar amb els de la xarxa de carreteres per demanar que senyalitzin bé la zona
industrial de Capellades i així intentar desviar el màxima de trànsit de camions.
PÚBLIC:
Una persona del públic retreu a CIU la resposta donada a VdC-CUP en la pregunta feta sobre la degradació que han patit els
carrers de Capellades i la brutícia que s’hi ha anat acumulant en els darrers mesos.

