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 DEL 29 DE GENER DE 2014

ASSISTÈNCIA: Tots els regidors de la corporació.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 10 DEL 23/12/2013.
VdC-CUP, el PSC i CiU no plantegen modificacions. ERC planteja que es modifiqui el tracte i s’utilitzi també el títol
de “senyor” o “senyora” quan es parli de gent aliena al Ple de l’Ajuntament. Passada a votació, s'aprova per unanimitat.
2. DECRET D’ALCALDIA 728/2013.
El decret tracta del nomenament dels advocats de l’Ajuntament de Capellades en la compareixença com a part
demandada al contenciós administratiu, interposat per la Delegació del Govern a Catalunya, per voler pagar els
impostos a la Hisenda Catalana. S’explica que aquests advocats formen part de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM). El punt és informatiu i per tant, no passa a votació.
3. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DEMANIAL EDIFICI SITUAT A LA PISCINA MUNICIPAL. ARFEBE S.L.
Es va aprovar, en l’anterior ple, l’inici de l’expedient de rescissió del contracte per impagament. Cal recordar, que amb
l’aprovació d’aquest punt, s'obre un període d'al·legacions per l'empresa afectada, i que si alguna de les informacions
no és correcte, es pot impugnar. VdC-CUP no té res a dir, ja que es tracta d’un tema ja parlat en el darrer ple. ERC
explica que recolza el procés perquè és una qüestió que s’ha de solucionar quan abans millor i perquè les parts es
puguin defensar i tancar l’expedient ràpidament. El PSC també s’absté de fer cap argumentació en el torn de paraula.
S’aprova per unanimitat.
4. APROVACIÓ COMPTES GENERALS AJUNTAMENT DE CAPELLADES I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS DELS EXERCICIS 2011 I 2012.
L’equip de govern explica que l’aprovació d’aquests comptes serveix per tancar l’expedient obert i poder-ho presentar
als òrgans superiors, per tal d’estar al dia i poder optar a les subvencions que s’atorguen des d’aquests organismes.
L’alcalde explica que a nivell tècnic no es veu capacitat per fer-ne un resum i lamenta l’absència de l’interventor, però
comenta que els números estan a l’abast de tothom i que si hi ha algun dubte es poden posar en contacte amb ell.
VdC-CUP diu que votarà en la línia dels anys anteriors i s’abstindrà. ERC planteja un dubte sobre les places
d’aparcament i com a resposta, l’alcalde posa a disposició als grups de l’oposició l’arquitecte per resoldre-ho. Dit això,
ERC diu que s’abstindrà per la injustificació d’algunes factures, i en resposta a això, l’alcalde diu que s’aclariran en la
propera comissió informativa. El PSC també mantindrà el criteri d’anteriors votacions i també s’abstindrà.
S’aprova amb els vots favorables de CiU i l’abstenció de la resta de partits.
5. DECRET D’ALCALDIA 745/2013.
Es tracta d’una modificació del pressupost degut a unes subvencions rebudes per la “Cursa del Gall d’Indi” i la
esterilització de les colònies de gats. El punt és informatiu i per tant, no passa a votació.

6. DECRET D’ALCALDIA 750/2013.
Aquest decret serveix per demanar una pòlissa de crèdit pel patronat del Museu “Molí Paperer”. El punt és informatiu
i per tant, no passa a votació.
7. DECRET D’ALCALDIA 751/2013.
En aquest decret l’Ajuntament avala la pòlissa de crèdit descrita en el punt anterior. El punt és informatiu i per tant,
no passa a votació.
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE VdC-CUP DE REBUG A L’AVANTPROJECTE DE
SEGURETAT CIUTADANA.
VdC-CUP explica que és una llei que pretén el control social, augmentar la repressió i controlar els moviments socials,
crítics amb la gestió del govern i l’actual crisi. Entén que es tracta d’un atac democràtic i demana el vot favorable de la
resta de partits. ERC recolza la moció, malgrat retreu que no cal notificar a les institucions espanyoles. El PSC també
hi votarà a favor, ja que és un avantprojecte que cal rebutjar.
S’aprova per unanimitat.
9. MOCIÓ QUE PRESENTA VdC-CUP PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENMENT
DESOCUPATS PROPIETAT D’ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES.
Des de VdC-CUP s’explica que s’entra aquesta moció en nom de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i fa
una explicació dels motius de la moció: precarietat, atur, falta d’habitatges a preus assequibles... Es tracta d’una moció
que pretén posar a l’abast de l’Ajuntament una eina per sancionar les entitats financeres i les grans empreses que
especulen amb els habitatges desocupats i que ha de permetre que aquests es posin al mercat de lloguer a preus
assequibles com a habitatge social. Demana que s’aprovi la moció, de la mateixa manera que s’ha aprovat en altres
ajuntaments de la comarca. ERC recolza la moció, però constata cert escepticisme davant l’execució de la mateixa. El
PSC hi votarà a favor, ja que entén que s’ha de fer front al problema de l’habitatge, que s’ha convertit en una
emergència social. CiU diu comprendre l’objectiu que es busca i que no pretén posar obstacles a l’aprovació, però diu
que té dubtes sobre la legalitat de la moció i diu que tenen por que es pugui utilitzar per castigar a alguns propietaris
privats que no estan especulant. És per aquest motiu que anuncia que s’abstindrà. Tant des de VdC-CUP, com des
d’algun membre de la PAH, present a la sala, se li recorda a l’alcalde que la moció només afecta a les entitats financeres
i a les grans empreses.
S’aprova amb els vots favorables de VdC-CUP, ERC i PSC. CiU s’absté.
10.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE VdC-CUP EN CONTRA DE LA REFORMA DE LA LLEI DE
L’AVORTAMENT.
VdC-CUP exposa que aquesta reforma és un retrocés jurídic de més de 30 anys en el dret de les dones per decidir
sobre el seu propi cos i sobre la seva salut. S’exposa el caràcter ideològic dels sectors més conservadors del PP pel que fa
a la reforma que aboca de nou a les dones a un paper secundari en la societat, on es pretén que la seva tasca consisteixi
en la reproducció i cura dels nadons i on es redueix el seu paper exclusivament a l’àmbit familiar. S’explica que la
moció defensa l’avortament lliure i gratuït, i que cada dona decideixi sobre el seu propi cos. ERC i PSC comparteixen
els arguments exposats en la defensa de la moció i hi votaran a favor.
S’aprova la moció amb els vots favorables de VdC-CUP, ERC, el PSC i alguns regidors de CiU: el Sr. Juli Moreno, la
Sra. Anna Gabarró i la Sra. Bàrbara Pons. El regidor de CiU, el Sr. Francesc Sabater s’absté. I el Sr. Alcalde, Marcel·lí
Martorell, de CiU, hi vota en contra.
11.RENÚNCIA DE LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL PSC – SRA. LAURA RICO I CALLADO.
La Sra. Laura Rico exposa que va entrar al consistori amb moltes ganes i il·lusió, però que certes persones s’han
encarregat de que aquesta il·lusió s’hagi anat perdent poc a poc i que és per això que presenta la seva renúncia. Agraeix

a tots els votants que van confiar en ella i agraeix al seu company Aaron, amb qui diu ha sigut un plaer treballar. Però
sobretot, dona les gràcies a la Sra. Núria Bonfill, al Sr. Pep Valls i al Sr. Pedro Ruiz (companys del PSC) per la seva
sinceritat, ajuda, respecte i confiança, per què sempre han estat al seu costat. El Sr. Alcalde, així com la resta de
portaveus dels diferents grups, li donen les gràcies per la feina feta, i des d’ERC s’afegeix que és una llàstima que es
produeixi una altre baixa, ja que de manera excepcional, se n’estan produint moltes durant aquesta legislatura,
símptoma de que alguna cosa s’està fent malament. El punt és informatiu i per tant, no passa a votació.
12. PRECS I PREGUNTES.
VdC-CUP vol agrair en primer terme, la presència dels membres de la PAH a la sala de plens, com a mostra de suport
a la moció presentada. També felicita al col·lectiu per la seva feina i lluita diària.
VdC- CUP exposa, novament, els problemes de circulació d’alguns carrers peatonals com el C/. D’Oló, el C/. Major,
el C/. Sant Francesc, el C/. Call... Molts cotxes hi circulen, ja que no es respecta la senyalització i en molts casos es
treuen els pals posats a l’inici del carrer per tal de poder passar. CiU respon que en són conscients i que s’han de revisar
a fons les mesures dissuasives.
ERC pregunta en quin moment es farà efectiu el pagament dels tributs de l’Ajuntament a la Hisenda Catalana, tal i
com es va aprovar en una moció. CiU respon que el canvi d’interventor no ha permès planificar-ho i que no sap quan
es podrà fer efectiu. Afegeix que veu complicat dur-ho a terme a curt termini, ja que s’ha d’estudiar legalment el procés
i ara mateix hi ha molta feina a l’Ajuntament. ERC replica al Sr. Alcalde i li diu que es tracta d’un procés molt senzill i
que si no es fa és per falta de voluntat política. Afegeix que és preocupant com l’equip de govern incompleix
contínuament els acords presos en les mocions presentades per la oposició.
ERC pregunta quines mesures de seguretat hi han al teatre de “La Lliga”. CiU respon que l’Ajuntament disposa d’un
protocol de seguretat per qui utilitza el teatre i que demana a les entitats, que en fan ús, fer una assegurança de
responsabilitat civil. Diu que per tant, és l’entitat l’encarregada de la seguretat en els seus actes. Davant d’això, ERC
pregunta si algun tècnic de l’Ajuntament comprova aquestes mesures, i el Sr. Alcalde li respon que no.
ERC pregunta si l’Ajuntament té previst fer alguna cosa amb l’arxiu fotogràfic del Sr. Antoni Quintana, que va ser
entregat fa un temps al consistori. CiU respon que encara no hi ha res previst.
El PSC comenta que el mirall del C/. Lluís Companys, cantonada Rda. Capelló torna a estar mal orientat. CiU respon
que ho han arreglat varies vegades, però que no saben per quin motiu, potser per vandalisme, algú el mou. Diuen que
s’ho tornaran a mirar, i que també buscaran una solució per evitar que torni a passar.
Abans de passar el torn de preguntes al públic, des de CiU es recorda que el proper dijous 6 de febrer és la Festa Major
d’hivern de Capellades i convida a assistir als diferents actes.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC.
Intervé la Sra. Pilar Argelich, que defensa la posició de l’empresa ARFEBE S.L. en el tema exposat al punt núm. 3 del
ple, referent a la rescissió del contracte del restaurant de la piscina municipal (Chup’s). Diu que tot i que reconeix que
hi ha un deute per part de l’empresa, aquest no és tan elevat com s’assegura des de l’Ajuntament i explica que moltes
informacions aportades per l'equip de govern són falses i que en canvi, n’amaga d'altres. Exposa que fa més de dos
anys, quan es va començar a generar part del deute, va intentar negociar amb l’Ajuntament el pagament d’aquest deute
i que fins i tot va oferir uns terrenys que estan al costat del teatre de “La Lliga”, propietat de la seva família, però que
l’Alcalde no va voler acceptar els terrenys i saldar així el deute. També explica que durant aquestes negociacions va
demanar una rebaixa del lloguer del local, per tal d’ajustar-ho al preu de mercat real, i així poder fer front amb
garanties a la viabilitat del negoci, però que des de l’equip de govern se li va donar llargues i la negociació finalment no
va acabar amb res. També diu que l'equip de govern mai va proposar rebaixar el deute degut a les últimes obres que
s’havien realitzat al restaurant, tot al contrari del que havia exposat el Sr. Alcalde. La Sra. Pilar Argelich explica que
totes aquestes informacions s’han amagat a la resta de l’oposició i per demostrar-ho, fa referència a una carta entrada a
l’Ajuntament, on es resumeixen tots els contactes que ha tingut la societat ARFEBE S.L. amb l’Ajuntament, on es fa
palesa la voluntat de negociar una solució amb l’equip de govern des de 2011. Lamenta el fet que després de més de
vint anys fent-se càrrec del bar de la piscina, des d’on ha col·laborat amb molts actes de l’Ajuntament i també n’ha

organitzat d’altres pel seu compte, amb l’únic objectiu de fer coses per la vila, ara se’ls tracti així des del consistori.
Afegeix que està cansada de lluitar, que ha decidit no recórrer a la decisió presa pel ple i que prefereix plegar abans de
que els facin fora, però pretén, amb la seva intervenció, que els grups de l’oposició i tots els vilatans de Capellades, se
n’assabentin de com han anat les negociacions amb l’alcalde, el Sr. Marcel·lí Martorell i així poder anar-se’n
tranquil·la.
El Sr. Alcalde, al torn de rèplica, comenta que la documentació és real i que, com sempre, està a l’abast de qualsevol
regidor. Tanmateix comenta que ell ha parlat amb l’oposició varies vegades, que mai ha amagat cap informació i que
no entrarà a discutir l’exposició que ha fet la Sra. Pilar Argelich, perquè no hi està d’acord. Afegeix que ell no té
potestat de baixar el lloguer d’una concessió pública i que s’han de seguir les regles de joc de l’administració. Per últim,
exposa que un cop obert l’expedient, el primer que va fer l’empresa ARFEBE S.L. va ser interposar una demanda a
l’Ajuntament, on es demanava que fos l’Ajuntament qui havia de tornar el pagament del lloguer des del principi de la
concessió per un defecte de forma, fet que demostrava hostilitat per part de l’empresa.
A continuació, agafa la paraula un altre membre del públic, que es presenta com a Sr. Benet. Pregunta directament al
Sr. Alcalde si el què ha exposat la Sra. Pilar era cert o fals. Aquest li intenta explicar el seu punt de vista de com van
anar les negociacions, però el Sr. Benet no el deixa acabar i li diu: "tan sols digui si és ‘cert’ o és ‘fals’, és molt senzill!".
Davant d’això, el Sr. Alcalde segueix excusant la seva resposta i es produeix un petit “estira i arronsa” entre ambdós,
que no acaba amb cap resposta, ni en un sentit ni un altre, fet que provoca un cert rebombori entre el públic.
La següent persona del públic que intervé és el Sr. Manuel Arenas, membre de la PAH. Felicita a VdC-CUP, ERC i el
PSC per votar a favor de la moció de la PAH i retreu a CiU el fet que s’hagi abstingut. Demana que es faci el possible
per facilitar que hi hagi un parc de lloguer social per les persones necessitades i reitera el fet que la moció pretén
perseguir entitats bancàries que facin mal ús dels habitatges però no a particulars, com ha argumentat CiU per
abstenir-se en la votació de la moció.
En la mateixa línia, intervé la Sra. Núria Poch, també membre de la PAH, que es mostra decebuda amb l’abstenció del
grup municipal de CiU.
També referint-se a la moció de la PAH, intervé el Sr. Benet, exposant l’emergència social en que es troba molta gent i
la precarietat en que es troben moltes famílies. En aquest sentit, argumenta que les lleis haurien d’anar a favor de la
majoria i no en contra, com acostuma a passar. Per últim pregunta si els pressupost de 2013 de l’Ajuntament de
Capellades hi ha hagut superàvit. CiU respon que no ho pot contestar, ja que l’exercici de 2013 encara no està tancat.
A continuació, el Sr. Josep Valls intervé recriminant a CiU la manera com ha portat a terme l’afer del restaurant de la
piscina municipal i diu que no s’hauria d’haver deixat que s’arribés fins a aquest punt.
Finalment, tot i que el Sr. Alcalde adverteix que no vol parlar més d’aquest tema, VdC-CUP, adreçant-se a la Sra. Pilar
Argelich , recorda que la informació que es troba en el seu butlletí del “Ple al Carrer” és una transcripció del que es diu
públicament durant els plens. Afegeix que de la mateixa manera que en el “Ple al Carrer” anterior, es va donar a
conèixer la informació que es va comentar durant el ple, en el proper es donarà a conèixer la informació aportada en la
intervenció de la Sra. Pilar Argelich, fet que ella, des del públic, agraeix.
Però dit això, el Sr. Alcalde intervé, recriminant a VdC-CUP un canvi de to respecte a les reunions i segons el públic
que hi ha present a la sala. Segueix dient "veig que comenceu a aprendre a fer política". En resposta a això, VdC-CUP
el talla dient que escolti el que li acaben de dir des del públic, que és el mateix que venim dient a totes les reunions,
que això s’hauria d’haver solucionat abans”. Des de VdC-CUP se li repeteix que som durs amb l’equip de govern i ho
seguirem sent, que traslladen la informació en compte gotes si es que no l’amaguen i que si em de començar a treure
la merda aquí en mig ens quedarem a gust”. Des de VdC-CUP, amb un to bastant elevat, fruit de la tensió del
moment, recrimina al Sr. Alcalde la manera d’actuar i diu que se li hauria de “caure la cara de vergonya” per haver fet
aquesta última intervenció.
Dit això, es trenquen les formes i tot el públic aplaudeix la intervenció de VdC-CUP. Tot seguit l’alcalde dona per
finalitzat el ple davant del rebombori creat a la sala.

