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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. 29 DE NOVEMBRE DE 2011.

Abans de començar el Ple, l’alcalde demana disculpes per haver atraçat l’hora del ple ja que el regidor Àngel Soteras
ha hagut d’assistir al Consell Comarcal.
ASSISTÈNCIA: al ple hi van assistir tots els regidors de la corporació.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 13 DEL 26-10-11 I NÚM. 14 DEL 02-11-11.
CiU rectifica l’acta nº13: on hi diu Diputació de Tarragona es rectifica per Diputació de Barcelona. VdC-CUP: res
a dir. ERC: res a dir. PSC: pregunta perquè no es porten les actes a casa tal i com s’havia fet anteriorment. CiU: és
més eficaç i funcional fer-ho per correu electrònic tal i com ja es va explicar en el seu moment. PSC: a la pàgina 63
no hi surt la resposta a la pregunta feta pel nostre grup. Es van fer dues preguntes, la primera té resposta “L’escola
vella té més capacitat, la segona pregunta té la contesto fora de micròfon”. S’aprova l’acta per unanimitat. CiU:
l’acta núm. 14 s’ha passat per correu electrònic avui mateix i es votarà al següent Ple.
2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE LES SESSIONS DEL PLE.
CiU informa que el nou horari proposat pels plens ordinaris serà els dimecres a les 20:15. Avui ha estat una
excepció pel cas explicat abans i perquè el punt nº16 del ple d’avui s’ha d’aprovar per demà dimecres demanar-ho.
S’aprova per unanimitat.
3. APROVACIÓ RETRIBUCIONS PER DEDICACIÓ PARCIAL A LA SRA.BÀRBARA PONS I BARTROLÍ,
PRIMERA TINENTA D’ALCALDE I REGIDORA DE GOVERNACIÓ, EDUCACIÓ, BENESTAR SOCIAL
I SANITAT.
CiU explica que és la legislatura que són menys persones a l’Equip de Govern i hi ha la necessitat de tenir un
regidor a mitja jornada. En els últims anys hi ha hagut persones alliberades que han dedicat mitja jornada a
l’Ajuntament. VdC-CUP: retreu que encara no s’hagi comentat res sobre el tema de les dietes dels regidors pels
Plens i per les Comissions Informatives abans de parlar de la persona alliberada. No estan en contra de la proposta,
però si tot segueix igual amb el tema de les dietes, no hi estaran a favor. Tot i ser baixes ja hi ha prou retallades a la
vila. CiU: Afirma que estan a favor de mantenir les dietes dels regidors. Són les adequades i les considera molt
baixes. Compara el fet de retallar el sou dels treballadors que sempre se’ls ha anat apujant el sou, que retallar les
dietes que no s’han apujat mai. Diferencia, per una banda les indemnitzacions (dietes) dels regidors, i per l’altra el
sou d’una persona (regidora) a mitja jornada. VdC-CUP: Creu que cal debatre tant l’una com l’altra, no són
diferents. CiU: Explica que la persona alliberada ja estava dins del seu programa electoral. ERC: Votaran en contra
de la retribució parcial. Entenen que hi ha altres coses que es deixen de fer i són prioritàries. No té res a veure amb
qui ho fa ni amb la feina que fa. PSC: Igual que ERC, no és un tema de la persona proposada, si no més aviat que
no és el moment oportú per retribuir una persona. Hi ha una confusió ja que creuen que els 600 euros bruts són
anuals. La secretària especifica que són 12 pagues. Vots a favor: CIU. Vots en contra: VdC-CUP, ERC i PSC. No
s’aprova la proposta.

4. DECRET 340/2011 OBRA FEOSL PROJECTE D’EQUIPAMENT CAMP DE FUTBOL.
CiU informa que en el projecte d’equipament del camp de futbol subvencionat per l’Estat, hi ha 8.000 euros de
despesa que primer estaven el projecte d’adjudicació però que ara els han tret. El fet és que ja s’han gastat i s’hauria
de retornar el 80%. Es pretén presentar un contenciós administratiu per tal de reclamar que no es tornin. VdCCUP: pregunta si els costos dels advocats per tramitar el contenciós administratiu serà més car que no pas el 80% a
retornar. Secretària: el cost no serà superior. ERC: Recolza l’ajuntament en la decisió presa. PSC: Demana quin és
l’import total demanat a retornar. Secretària: Tots els documents són a secretaria a disposició. S’aprova el decret
per unanimitat.
5. APROVACIÓ INCIAL REGLAMENT DE L’AIGUA.
CiU explica que ahir es van fer les diferents trobades amb els grups per tal d’explicar el reglament. Es deixa aquest
punt per a l’ordre del dia del ple següent.
6. DECRET 325/2011 NOMENAMENT POLICIA LOCAL INTERÍ JUAN ANTONIO GUERRA
HERRERIAS.
CiU informa que el titular de la plaça de Policia Local, José Sánchez, està de baixa mèdica per cirurgia i que han
nomenat a Juan Antonio Guerra com a substitut interí.
7. APROVACIÓ CNVENI PATRIMONIAL IMATGE (SR. JOAN VERGÉS EN NOM DE CENTRE DE
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL S.L).
8. APROVACIÓ CONVENI DE PATRIMONIAL IMATGE (SR.PLÀCID ROSSELL).
9. APROVACIÓ CONVENI DE PATRIMONIAL CAPELLA (SRA. CONCEPCIÓ CABALLERIA
ANDREU).
CiU informa que tots tres punts tracten del mateix i els explica en bloc. Explica els propietaris de les imatges i la
capella han demanat a l’Ajuntament que es preservin les imatges religioses i populars de la vila. Per tant, se cedeixen
al municipi com a significat simbòlic que tenen per tal de preservar-les i protegir-les. VdC-CUP: Pregunta quin
sentit té se cedeixin al municipi. CiU: Contesta que per un compromís de preservació. ERC: Confirma si els
propietaris posen la imatge i l’Ajuntament l’espai. PSC: A favor sempre que no comporti una despesa pel
consistori. CiU: Explica que, a priori, no hi ha d’haver cap despesa però si mai hi ha algun desperfecte,
l’ajuntament ho assumirà. S’aproven els punts 7, 8 i 9 per unanimitat.
10. APROVACIÓ ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
DEMARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES PEL PLA EDUCATIU
D’ENTORN DEL CURS 2011-2012.
CiU informa que el Pla educatiu d’entorn té dues partides de diners; una de la Generalitat de Catalunya (37% del
total) i l’altra del Govern de l’Estat Espanyol (63% del total). Ara mateix encara no s’ha rebut la part del Govern de
l’Estat, ja que es resta a l’espera que es constitueixi el nou govern. Segurament ja no serà fins al gener del 2012.
VdC-CUP: Pregunta que si no s’acaba rebent, què es farà. CiU: Explica que a part d’aquesta subvenció del Pla
Educatiu d’Entorn, l’Escola Marquès de la Pobla també rep una altra subvenció de 9.000 euros del Ministerio de
Immigración. ERC: Posa en qüestió que s’hagin de rebre diners de l’Estat Espanyol. CiU: Afegeix que ja que no
s’han rebut aquest tant per cent de diners de l’adendda, no s’han començat a desenvolupar les activitats. ERC:
Pregunta que aquests diners, quan es rebin, fins quan estan pressupostats. CiU: Fins al Juny del 2012, curs escolar.
PSC: Pregunta què es farà si no es reben els diners. CiU: Han temptejat totes les hipòtesis possibles: rebre 0, rebre
només el 37% o rebre-ho tot. Ara resten a l’espera fins al gener, que és quan preveuen poder engegar les activitats
del Pla Educatiu d’entorn. S’aprova per unanimitat l’addenda econòmica.

11. APROVACIÓ DE BAIXES DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS D’EXCERCICIS ANTERIORS.
Interventora: explica que són les diferències de saldos que hi ha entre els ingressos de més i els reals. S’han de donar
de baixa els ingressos que són de més a més. Aquests provenen bàsicament de les multes. VdC-CUP: res a dir.
ERC: res a dir. PSC: S’abstindran ja que això significa que hi ha hagut un mal funcionament del consistori en els
últims anys. Vots a favor: CIU, VdC-CUP i ERC. Abstencions: PSC. S’aprova.
12. SUBVENCIÓ ENTITAT LA MIRANDA.
ERC explica que hi va haver algunes entitats a les quals no se’ls va notificar que encara eren a temps de mostrar les
factures per tal de rebre les subvencions. CiU: Diu que ho tenen en compte, ho notificaran a totes les entitats que
falten però que no saben del cert si l’entitat AEM de KP hi podrà entrar. VdC-CUP: No estaven informats que
encara hi havia entitats que no sabien que podien entrar les factures. ERC: Demana que es confirmi la situació de
cara a properes vegades. PSC: Demana que s’informi als afectats sobre els errors de forma que hi ha hagut. S’aprova
per unanimitat.
13. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2010: AJUNTAMENT DE CAPELLADES I IOOAA
MUSEU MOLÍ PAPERER I LLAR D’INFANTS VAILETS.
CiU: Comenta que ja s’ha informat dels comptes a les comissions informatives. És un tema complex i difícil. VdCCUP: Afirma que no s’ho ha pogut estudiar amb profunditat. ERC: Diu que el to general és que s’estan posant els
comptes al dia, però que no s’està fent bé. PSC: No hi ha estabilitat a l’Ajuntament. Des d’intervenció s’està fent
bona feina però després l’Equip de Govern acaba fent el que vol. S’obvien responsabilitats. CiU: Diu que encaixen
les crítiques amb certa responsabilitat i esportivitat. Tot i les dificultats que comporta el Pla de Sanejament, s’estan
afrontant els comptes. Ja s’hauria d’haver plantejat fa molts més anys. Seguint els criteris d’ERC, encara estaríem
pitjor. Tot requereix un temps. ERC: Explica que en la seva intervenció hi ha preocupació, sembla que des del
2010 no s’estigui actuant.
14. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST:PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (CÀRITES) IPER
SUPLEMENT DE CRÈDIT (INCORPORACIÓ D’INGRESSOS AFECTATS).
CiU explica que Càrites és una entitat que en tema de subvencions va a part. Hi ha un conveni directe amb
l’Ajuntament. Aquest any la subvenció és de 2800 euros. VdC-CUP: Pregunta perquè aquesta xifra. CiU: S’ha de
repartir, es fa un esforç. Càrites és una entitat que sempre ha treballat amb Serveis Socials. ERC: En un mateix
punt de l’ordre, hi ha dos expedients. Pregunta si es poden votar i explicar per separat. PSC: Igual que ERC. Es
vota el primer punt i s’aprova per unanimitat. Interventora: El suplement de crèdit són subvencions que no s’han
incorporat, si sobren diners s’han de donar de baixa. Tenim uns 11.400 euros de crèdit extraordinari. VdC-CUP:
Necessiten més informació per fer un judici. ERC: S’abstindran, no entenen el punt. PSC: Abstenció. Vots a favor:
CIU. Abstencions: VdC-CUP, ERC, PSC. També s’aprova la segona part.
15. APROVACIÓ DE CRÈDITS EXTRAJUDICIALS.
CiU: són les factures sense consignació pressupostaria. Pugen a uns 1.800.00 euros. S’han de contar dins del
pressupost 2011. Interventora: Explica que és la despesa ordinària que forma part de les factures al calaix. Queden
com a pagament però no afloren al pressupost. VdC-CUP: Pregunta des de quin any n’hi ha. CiU: Des de l’any
2000. Interventora: Es farà una partida genèrica per tots els afloraments, per no fer doble partida. Són situacions
atípiques que la llei no regula. VdC-CUP: Lamenten que s’hagi acumulat aquesta quantitat tant alta de diners
degut a una pèssima gestió i que s’hagin de veure abocats a aprovar-ho. Es valora qualsevol esforç que es faci per
aparcar aquest aspecte. CiU: Justifica que al llarg dels anys, tots els equips de govern s’ha anat trobant amb
necessitats d’urgència. Trasllada a VdC-CUP, que no han governat mai, el fet de no saber que a vegades no es
poden preveure algunes despeses, tot i havent pressupost o no. VdC-CUP: Entenen el plantejament però no que hi
hagi hagut tanta acumulació de diners. No és normal. I el fet de no haver governat, potser fa que sigui una
sorpresa, però són masses diners acumulats en 10 anys. ERC: Explica que no és un deute, són factures ja pagades
però que no han estat pressupostades abans. Apunta que més de la meitat de les factures són des del 2008.
S’abstindran. PSC: Diu que és una situació atípica i que no entenen com ha pogut passar. S’ha de canviar la
situació. S’abstindran. CiU: Afirma que cal anar tirant endavant i arreglar els obstacles. Vots a favor: CIU.
Abstencions: VdC-CUP, ERC, PSC.

16. PETICIÓ DE CRÈDIT ICO.
CiU explica que és una línia de crèdit que col·labora amb situacions de crisis, com la que pateix el nostre
ajuntament. Cal aprovar-la avui per demanar-ho demà. VdC-CUP: pregunta perquè ho tractem un dia abans.
CiU: Justifica que fins fa poc no s’han tingut les liquidacions. ERC: els hi hagués agradat haver tingut més temps
per poder esmenar-ho, però hi votarà a favor. PSC: res a dir. S’aprova per unanimitat.
17. PRECS I PREGUNTES.
- CiU: S’informa que s’ha demanat la cessió el local social del Camp de Futbol per fer–ne ús altres entitats però que
proposen elaborar una llicència d’ocupació del club. S’estalvien burocràcia.
- CiU: Al BOE ja surt publicat el nomenament del Senyor Ramon Roca com a jutge de pau de la vila.
- CiU: Adhesió al pacte d’alcaldes per a la sostenibilitat: suposa una sèrie de compromisos. S’hauria d’aprovar abans
que acabi l’any. Es deixarà pel proper Ple.
- VdC-CUP: Proposa canviar el sistema informàtic de l’oficina tècnica a Programari lliure (Open Office) ja que
suposaria un estalvi. Resposta de CiU: Potser serà un xoc cultural ja que no tothom, extern a l’Ajuntament,
l’utilitza. Ho estudiarem.
- VdC-CUP: Demana, altre vegada, els comptes de la Festa Major. Resposta de CiU: encara no s’ha treballat.
- VdC-CUP: Sobre la campanya de recollida de firmes per la campanya abusiva de la companyia Jazztel, quines
mesures es prendran? Resposta de CIU: davant l’allau de ciutadans queixant-se per les trucades diàries i a hores
intempestives d’aquesta companyia es recullen signatures per tal de portar-les a l’Agència Catalana de Consum la
setmana que ve. Avui ha vingut TV3. S’ha trucat a Jazztel i no hi hagut manera de contactar. ERC: el tema és de
venta de dades personals cap a Jazztel.
- VDC-CUP: Pregunta sobre el tema de les gotes al Poliesportiu. Resposta de CiU: hi ha treballat i s’ha avançat en
el tema. Ara cal veure com respon la reparació quan hi hagin més pluges.
- ERC: Fa un temps es va aprovar una ordenança de les rases als carrers per tal de passar tubs de previsió per
aprofitar les obres de qualsevol companyia. Actualment no es fa. Resposta de CiU: prenen nota.
- ERC: Volen saber què s’ha fet en referència a la moció, ja entrada i aprovada per Ple, de la supressió de les classes
de Música i Psicomotricitat al Marquès de la Pobla. Resposta de CiU: Es posarà com a punt a la propera Comissió
Informativa. Es farà un informe des d’intervenció, ja que no es pot afrontar aquesta despesa. ERC: Demanem que
els acords de ple es compleixin. No entenen que no es comuniqui a l’escola un acord de Ple.
- PSC: Volien fer la mateixa pregunta que ERC referent a la moció aprovada.
- PSC: Pregunten sobre si se sap alguna cosa del Fons Estatal. Resposta de CiU: no se sap res. Demanen saber
quines són les parades que fa el “Tino” i perquè no estan senyalitzades. Resposta de CiU: no tenen molt clares
quines són les parades.
No hi ha més precs ni preguntes, i per tant, es dóna per acabat el ple.

