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 20 DE DESEMBRE DE 2011
ASSISTÈNCIA: CiU: Marcel.lí Martorell, Bàrbara Pons, Fran Sabater, Juli Moreno, Mireia Font. VdCCUP: Aleix Auber, Meritxell Martínez. ERC: Àngel Soteras, Núria Mora, Jordi Batlle. PSC: Ivan Olmo,
Laura Rico. Absència: VdC-CUP: Moisès Mas.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR NÚM. 15 DE 29/11/2011.
No hi havia l'acta preparada i la seva aprovació passa al ple de Gener.
Després de les correccions a l’acta núm. 14 d’ERC es passa a votació i s’aprova per unanimitat.
2. APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT AIGUA.
L'equip de govern valora positivament que aquest reglament fos elaborat entre tots els grups municipals i
explica que el motiu de redactar aquest reglament ha estat la voluntat de millorar i optimitzar la xarxa
d'aigua de la vila.
VdC-CUP: Celebra el consens dels grups en l'elaboració d'aquest reglament ja que suposa una millora i
una optimització de la xarxa i votarà a favor.
ERC: Votarà a favor però recorda que el document que s'ha entregat als grups no és el definitiu que
passarà a exposició pública.
PSC: Anuncia que també votarà a favor i com els altres grups celebra l'elaboració conjunta d'aquest
reglament i creu que era necessari.
S'aprova per unanimitat.
3. MOCIÓ PER DESTINAR LA DESPESA DE BUTLLETINS MUNICPALS A LA
PRESETACIÓ DE SERVEIS SOCIALS, EDUCACIÓ I SUBVENCIONS A ENTITATS,
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC.
ERC: Recorda que era una reivindicació de l'anterior legislatura, i més en el context actual, de destinar la
partida del butlletí municipal a Serveis socials, educació i subvencions a entitats.
CiU: Comenta que destinar directament la partida és complicat ja que en l'elaboració del pressupost es
parteix de zero i no són diners que ja es tenen, però estan d'acord en canviar el redactat puntualitzant que
es destinarà preferentment els recursos que s'utilitzaven pel butlletí cap aquestes partides.
VdC-CUP: Votarà a favor de la moció en el redactat final proposat per CiU.
PSC: Votarà a favor ja que creu necessari en els temps que corren moure la partida.
S'aprova per unanimitat.
4. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA
INDEPENDÈNCIA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC.
ERC: Exposa els motius pels quals van presentar la moció. Entén que Capellades havent participat al
referèndum del 25 d'abril i obtenint un index de participació notable ha de participar d'aquesta xarxa.
VdC-CUP: Comenta estar d'acord en la moció i creu que són important iniciatives d'aquest tipus dins de
les institucions per treballar conjuntament per la independència. Celebra que aquest tema surti a la llum
des de diferents partits a molts ajuntaments i apunta que en el segon paràgraf es podria millorar el redactat
pel que fa a la delimitació del territori català. Tot i això anuncia que votarà a favor de la moció.
PSC: Explica que s'abstindrà ja que la independència no entra en la ideologia del partit.
CiU: Anuncia que donarà llibertat a vot als seus regidors en aquesta moció.

Vots a favor de la moció:VdC-CUP, ERC i CiU. Abtenció: PSC. S'aprova la moció..
5. ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PER A LA SOSTENIBILITAT LOCAL.
VdC-CUP: Argumenta que encara no queda clar algun punt d'aquest pacte i qüestiona si entrar al pacte
és un esglaó per externalitzar el servei.
CiU: Explica que si, que és el pas previ a l'externalització ja que és l'única manera que té l'ajuntament
d'accedir econòmicament a empreses d'assessorament energètic.
Davant la reclamació de VdC-CUP d'informació, CiU s'ofereix a presentar el projecte d'externalització el
primer trimestre del 2012.
ERC: Comenta també la manca d'informació que l'equip de govern va donar a la resta de grups
municipals i anuncia que votarà a favor amb la condició de tornar-ne a parlar de cara a la presentació
definitiva del projecte.
PSC: Anuncia que votarà en contra ja que no té clar el que suposarà el pacte a nivell econòmic per
l'ajuntament.
Vots a favor : CiU i ERC. Abtenció: VdC-CUP. En contra: PSC. S'aprova l'adhesió al pacte.
6. APROVACIO SUBVENCIÓ A ENTITATS CAPELLADINES 2010.
En aquest punt s'havia d'aprovar la concessió de les subvencions corresponents al 2010 a KPGent, Club
d'Escacs i AEMdeKP. Només va passar a aprovació la subvenció del club d'escacs. L'aprovació de la
subvenció de les altres dos entitats es parlarà en el proper ple.
VdC-CUP: Votarà a favor de la subvenció i torna a fer èmfasi en el mal funcionament de les bases de les
subvencions a les entitats.
S'aprova per unanimitat.
7. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST’11 AJUNTAMENT:
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
B) CRÈDIT EXTRAORDINARI
C) BAIXES PER ANUL·LACIÓ
CiU va fer una exposició de com es gestionaran aquests canvis comptables.
En un dels punts es proposa destinar un romanent de 20.000€ d'una partida d'exercicis anteriors que
s'havia de destinar a la neteja de dipòsits a:
 Un cotxe de segona mà per la brigada municipal ja que una de les furgonetes s'ha fet malbé.
 Un cotxe de policia de segona mà provinent d'una renovació de flota d'un altre municipi.
També es realitzarà una modificació d'una altra partida per cobrir l'expropiació dels terrenys de la
biblioteca. La partida del pàrquing del parc prehistòric es destinarà íntegrament a l'edifici de dotacions del
mateix parc. La resta de canvis són regularitzacions i normalitzacions de partides per ajustar el pressupost
2011.
VdC-CUP: Anuncia que s'abstindrà ja que no està d'acord en el fet de comprar un nou cotxe policial ja
que amb les retallades que s'estan fent no creu que sigui una prioritat.
ERC: No està d'acord en aprovar modificacions d'uns pressupostos que havien votat en contra. Veu bé
regularitzar els comptes de l'ajuntament però no en realitzar inversions abans de tancar els pressupostos.
PSC: Anuncia que s'abstindrà ja que són partides antigues que desconeixen.
Vots a favor : CiU. Abstenció: VdC-CUP, ERC i PSC. S'aprova la modificació.
8. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST’11 OOAA ESCOLA BRESSOL PER
SUPLEMENT DE CRÈDIT PER INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA
CiU exposa la modificació de la partida. Es tracta d'una regularització i normalització de la partida
destinada a l'escola bressol.
ERC: Votarà en contra sota l'argument de que aquesta partida pertany a uns pressupostos que van votar
en contra com en l'anterior punt.
Vots a favor: Ciu, VdC-CUP i PSC. Abstencions: ERC. S'aprova la modificació.

9. APROVACIÓ DE CRÈDITS EXTRAJUDICIALS AJUNTAMENT.
Es van adjuntar factures no comptabilitzades en pressupostos anteriors.
ERC: Exposa que troba molt alta la factura de la web de joventut.
Vots a favor: CiU i VdC-CUP. Abstenció: ERC i PSC. S'aprova el punt.
10. APROVACIÓ DE CRÈDITS EXTRAJUDICIALS ESCOLA BRESSOL.
Es van adjuntar factures no comptabilitzades en pressupostos anteriors.
Vots a favor: CiU i VdC. Abstenció: ERC i PSC. S'aprova el punt.
11. APROVACIÓ DE BAIXES DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS D’EXERCICIS
ANTERIORS.
Es donen de baixa partides pressupostàries d'exercicis anteriors.
Vots a favor: CiU i VdC. Abstenció: ERC i PSC. S'aprova el punt.
12. DELEGACIÓ EN OAGT (DIPUTACIÓ DE BARCELONA) LA RECAPTACIÓ DE
LA TAXA D’ATENCIÓ FAMILIAR.
L'equip de govern va exposar que la recaptació de la taxa passa a ser competència de la Diputació de
Barcelona ja que aquí no es recaptava.
VdC-CUP: Comenta que externalitzar el servei suposa pagar a la diputació un tant per cent de la
recaptació i creu que s'hauria de fer l'esforç per assumir el cobrament des de l'ajuntament.
ERC: Entén que com altres taxes està bé delegar-ho a la diputació però reclama ser curosos amb la tria de
qui paga i qui no els servei.
PSC: Votarà a favor tot i que no acabaven d'entendre els barems que comporten el pagament de la taxa.
CiU: Explica que són els serveis socials qui marquen el barem.
Vots a favor: CiU, ERC i PSC. En contra: VdC-CUP. S'aprova el punt.
13. CORRECCIÓ D’ERRORS ACORD 14È. DEL PLE DE 28-09-2011 “CANVI DE
REPRESENTANTS PARES DE L’AMPA DE LA LLAR D’INFANTS VAILETS”.
Es corregeix el nom del representant en l'acord del ple ja que era erroni.
S'aprova per unanimitat.
14. ASSUMPTE D’URGÈNCIA.—APROVACIÓ DE CRÈDITS NO DIPONIBLES.
CiU explica que s'immobilitza el que no es cobra del FEDER per ajustar-ho a la subvenció que atorga el
ministeri.
ERC: Explica que no va aprovar aquest pressupost i que la decisió de la inversió en el seu moment no va
ser participativa.
Vots a favor : CiU Abstenció: VdC, ERC i PSC. S'aprova el punt.
15. PRECS I PREGUNTES
VdC-CUP: Pregunta a l'equip de govern què ha de fer un veí per accedir a informació relacionada amb el
poble. Resposta de CiU: Explica que s'ha de contactar amb el tècnic competent de l'ajuntament amb el
tema relacionat de la consulta.

