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, 24 D’ABRIL DE 2013

ASSISTÈNCIA: tots els regidors de la corporació a excepció de Mireia Font de CiU.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DEL 20/03/2013.
Després de fer-ne les pertinents rectificacions s'aprova per unanimitat.

2. DECRET D' ALCALDIA 170/2013 ARACELI GARCÍA SÁNCEZ.
Es tracta de l’acomiadament d’aquesta treballadora, que des de fa anys desenvolupava tasques de neteja a
diferents espais municipals. És degut al procés d’externalització del servei i s’ha pactat amb la treballadora.
El punt és informatiu i per tant no passa a votació.

3. DECRET D'ALCALDIA 171/2013 ANA MARIA ESPUNY MAS.
Es tracta de l’anul·lació de la contractació d’aquesta treballadora, que s’havia fet per suplir la baixa d’una
administrativa que havia de passar un procés operatori. Finalment, aquesta última a tirat enrere el procés i per
tant, s’anul·la la suplència.
El punt és informatiu i per tant no passa a votació.

4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES, CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) PER REBUTJAR EL TANCAMENT DE LES ESCOLES I DE LÍNIES D’EDUCACIÇO
INFANTIL I SECUNDÀRIA
VdC-CUP informa que els motius de la moció presentada són varis. Un d’ells és que cal exercir pressió des de
les institucions per tal de fer palès el malestar de la comunitat educativa. L’educació és una inversió de futur per
al país, i si es fa el contrari hi pot haver conseqüències nefastes. Cal apostar per una educació pública i de
qualitat en comptes de donar més suport als centres de titularitat concertada i/o privada tal i com darrerament
ha estat fent el Departament d’Ensenyament. La responsabilitat del consistori és fer una demanda davant el
govern de la Generalitat. CiU demana que es tregui el segon punt, per tal que hi hagi un enfocament més
global, més enllà de Capellades. ERC avança que hi votarà a favor. Demana que s’unifiqui la nomenclatura de
“Departament d’Ensenyament” i no d’educació com surt en algunes ocasions. Comenta que el 4rt acord que
proposa la moció ja es fa, ja que ja hi ha una planificació escolar segons les dades educatives de cada curs. PSC
recolza la iniciativa. CiU afirma que l’educació és un tema molt important i que com a grup ho recolzen. Però

no estan en contra de les escoles concertades, ja que no són contradictòries amb les escoles públiques. Justifica
que a la població de Tona s’hagi tancat una escola i que s’ha tret de context aquest cas aïllat, degut a la baixa
demografia, la crisis, etc. És necessari que hi hagi alguns tancaments. Afirma que aquesta moció nega el servei
que fa l’escola concertada al país. El seu vot serà en contra. VdC-CUP afirma que la moció vol anar més enllà
que el tancament d’una escola en concret. La moció rebutja totes les mesures i retallades que està aplicant el
govern al sistema educatiu català. ERC demana que les prioritats del país ha de ser l’escola pública i que en cap
cas hi ha cap acord de menysprear l’escola concertada.
Passat a votació, la moció queda aprovada, amb els vots a favor de VdC-CUP, ERC i PSC. CiU vota en contra.

5. APROVACIÓ CONVENI AMB LOCALRED.
CIU explica que el conveni serà una adhesió del consistori al servei de dades, internet i telefonia que ofereix
l’empresa . L’objectiu és reduir despeses i regularitzar una despesa de l’ajuntament. És una adhesió al conveni
que ja té la Diputació a partir de l’any vinent i es fa a partir de concurs públic a nivell de tots els municipis.
VdC-CUP demana quin seria el cost d’aquesta adhesió i confia en què serà una adhesió de confiança i garantia
treballar amb la Diputació. CiU respon que fins que no s’adjudiqui no se sabrà. ERC afirma que el seu vot serà
a favor, però que caldria demanar uns límits de màxima despesa abans de signar el conveni, que no es pot signar
un conveni a cegues. CiU respon amb que mai serà una despesa que superi la que s’ha fet fins ara i que el que es
demana és facultar a l’alcalde per signar el conveni. PSC demana que s’aplaci aquest punt fins que se sàpiguen
les dades econòmiques abans de signar el conveni.
S’aprova el punt amb els vots a favor de CiU, VdC-CUP i ERC. El PSC s’absté.

6. REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES (MEDALLA DE LA VILA, FILLS IL·LUSTRES I FILLS ADOPTIUS).
CiU informa que el que es pretén és reglamentar l’adjudicació d’aquestes distincions. El funcionament serà el
mateix, però quedarà escrit el procediment d’adjudicació. Es canviarà “haver nascut a Capellades” per “ser
natural de Capellades”. Serà l’alcaldia qui designi la concessió de la medalla sempre que sigui aprovada i
decidida al Ple. Per VdC-CUP no hi ha d’haver cap mena de canvi en el que es feia fins ara amb aquest
reglament. Els resultats seran els mateixos i valoren positivament els filtres de votació i de participació ciutadana
que aporta el reglament. ERC no veu el sentit de separar el qui és natural del qui no. PSC ho veu com un tràmit
de regularització i la seva prioritat seria unificar el títol a “fill predilecte”. CiU no accepta les emenes.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

7. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER LA CONTRACTACIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL
S’informa que l’empresa Constructora de Calaf serà l’adjudicada per a fer les reformes d’ampliació del
cementiri. El proper dilluns serà la signatura del contracte. VDC-CUP no veu gens correcte el procediment
d’informació als afectats del trasllat de nínxols. No s’ha informat al 100% de les famílies afectades tal i com
s’havia previst el en la planificació inicial. Considera que no s’ha portat amb gens de rigor aquest aspecte ja que
hi ha molts aspectes emocionals entremig. CiU contesta que no és això el que s’està votant, si no que és la
concessió definitiva de les obres a una empresa. Justifica que per motius personals de la regidora encarregada
d’informar als afectats, s’ha atraçats la notificació. S’ha parlat amb 12 dels 15 afectats. I d’aquestes 12, només

dues s’han queixat. El grup de CiU se senten atacats per un motiu inexistent ja que no han faltat a la seva
paraula. VdC-CUP no està d’acord amb aquesta última afirmació ja que es va parlar aquest tema fa dos mesos i
encara hi ha 3 famílies sense ser notificades, i que tot i que saben que no s’està votant això, és un tema que hi
està relacionat i que per tant, i votarà en contra com a càstig. ERC afirma que sí que s’ha fet tard el procés i
aquest no s’ha portat bé. També recrimina a CiU que quan ERC governava i van fer la última ampliació,
precisament CiU van atacar-los per aquest mateix tema. PSC diu que hi ha d’haver un tancament d’una etapa i
que cal aprovar l’adjudicació i passar pàgina.
S’aprova l’adjudicació definitiva amb els vots a favor de CIU, ERC i PSC i els vots en contra de VdC-CUP.

8. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 DEL MUSEU MOLÍ PAPERER I L’ORGANISME
AUTÒNOM LLAR D’INFANTS VAILETS.
Es dóna compte del tancament dels pressupost d’aquests dos organismes que depenen de l’Ajuntament. La
interventora n’explica breument les dades tècniques. Com a conclusió, s’informa que el tancament és positiu i
que hi ha un petit superàvit, quedant un romanent de tresoreria pel proper exercici.
El punt és informatiu i per tant no passa a votació.

9. TEMA D’URGÈNCIA: MOCIÓ SOBRE LA FRACTURA HIDRÀULICA O “FRACKING”.
VDC-CUP és qui presenta aquesta moció i explica que ja va ser proposada fa dos plens i s’anaven demanant
prorrogues. El cas en sí té un efecte molt greu ja que fa que hi hagi agressions varies al territori per tal d’extreure
energia destinada a l’ús privat. Els municipis afectats ja hi treballen, però demana que hi ha d’haver uns passos
per tal d’afrontar aquesta mesura. ERC troba que és fins i tot massa lleugera i anima a fer-ne una altra que parli
del procediment i que estigui en contra de l’empresa que en fa ús. PSC afirma que és un cas molt puntual però
que hi votarà a favor. VdC-CUP defensa que ara és el principi, que vindran més mocions millorades. CiU
reclama més informació sobre aquest tema i que aquesta arribi millor als municipis.
S’aprova la moció per unanimitat.

10. TEMA D’URGÈNCIA - APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’SGAE.
Segons informa CiU, hi ha més de 5.000€ repartits en 3 factures que entren dins del conveni amb l’SGAE i
caldria reconèixer-les. En el conveni (que es fa a través de l’ACM), l’Ajuntament reconeix les factures, i l’SGAE
permet el pagament en diferents terminis d’aquestes factures. VdC-CUP demana que es tingui en compte i
s’elimini d’aquestes factures l’import del cànon digital, tal i com es va aprovar en una moció anterior. ERC, CiU
i PSC troben correcte demanar-ho i per tant, s’aplaçarà l’aprovació del conveni.
Es retira el punt i per tant, no hi ha votació.

11. TEMA D’URGÈNCIA- APROVACIÓ DE DESPESES EXTRAJUDICIALS.
S'afloren factures pendents (entre elles les de l'SGAE). El total és de 5.091€.
Passat a votació s'aprova amb el vot a favor de CiU, i les abstencions de VdC-CUP, ERC i PSC.

12. TEMA D’URGÈNCIA - APROVACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE L’APARTAT
SEGON DE L’ARCORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 29 DE DESEMBRE DE 2004 DE
PRORROGA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA GESTIÓ DE L’EDIFICI SITUAT A LA
PISCINA MUNICIPAL FORMULADA PER LA SOCIETAT ALFEBRE S.L.
Es tracta de la resposta a la demanda formulada per l’empresa concessionària del bar-restaurant de la piscina
municipal. Aquesta empresa té un deute acumulat de 62.000€ amb l’Ajuntament, que aquest últim li reclama.
Enlloc d’acceptar el deute i retornar-lo, l’empresa concessionària al·lega un defecte de forma en el contracte des
de l’any 2004, ja que no se’ls va comunicar correctament la modificació de la forma de pagament. Diuen que el
preu acordat era erroni i que no només no pagaran els 62.000€ que deuen, sinó que reclamen un retorn de
109.000€ del pagament del lloguer del local durant aquest termini. CiU porta a votació desestimar aquest
recurs presentat per l’empresa, ja que no el considera acceptable. VdC-CUP es mostra favorable a desestimar les
al·legacions de l’empresa concessionària. ERC expressa que és la conseqüència última d’un procés que no s’ha
portat bé i que la proposta de l’empresa és inacceptable.
S’aprova per unanimitat.

13. PRECS I PREGUNTES.
- CiU llegeix la Declaració del dia del Municipi de l’any 2013, on es reconeix la tasca dels càrrecs electes de tot
el país.
- VdC-CUP informa que al Carrer d’Oló hi passen encara cotxes i que aquests fan malbé les façanes al girar.
CiU contesta que es tornarà a posar el piló a l’entrada del carrer.
- VdC-CUP transmet les queixes reiterades d’alguns veïns de la Ronda Capelló pel que fa la velocitat dels cotxes
que hi passen i que cal buscar la manera de reduir els excessos. CiU retreu que els conductors es queixen de les
multes que els posen. El radar hi és de dia només ja que de nit no hi ha prou personal per posar-li. La solució
passarà per fer-ne una zona pacífica.
- VdC-CUP pregunta per la Reunió amb les entitats de la vila que s’havia de celebrar el mateix dia i que s’ha
suspès a últim a hora. CiU contesta que ha estat un incident contra la voluntat de l’ajuntament, per motius
personals de la regidora de cultura.
- ERC pregunta per l’ordenança de civisme de la qual se’n van fer varies reunions fa dos anys i que no s’ha
acabat de tirar endavant. CiU respon que faltava algun punt per acabar de decidir, com ara les sancions. I
accepta la represa de la comissió.
- ERC pregunta perquè es va traslladar l’arxiu municipal a l’antiga biblioteca, hi ha molta informació a l’abast
de la gent i n’és un perill. CiU contesta que en prenen nota.
- El PSC no té cap prec ni cap pregunta.
- Des del públic tampoc hi ha res a dir.
Arribats a aquest punt es dona per tancada la sessió del Ple de l’Ajuntament.

