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. 16 DE MARÇ 2016
PLE ORDINÀRI DEL 16 DE MARÇ DE 2016 – ASSISTÈNCIA: Totes les regidores de la corporació
1.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA NÚM. 1 27/01/2016

Acta 1: S’aprova per unanimitat amb l’abstenció del regidor de CIU Marcel·lí Martorell per l’absència en el
darrer ple.
2.

DECRET D’ALCALDIA 500/2015

L’Alcalde (VdC-CUP) exposa la substitució de la Montserrat Sorolla per la Susana Solé Moreno a causa d’una
baixa per malaltia.
3.

DECRET D’ALCALDIA 533/2015

S’exposa que en període de vacances, es va donar la mateixa substitució que s’ha exposat en el punt anterior.
4.

DECRET D’ALCALDIA 7/2016

S’exposa que el caporal de la Policia Local es troba en període de baixa de llarga durada i que en aquest
període es substituït per Pere Leocadio.
5.

DECRET D’ALCALDIA 9/2016

S’exposa la incorporació de Julian Billegas al cos de la policia local per tal de substituir la plaça del policia local
que es troba de baixa.
6.

DECRET D’ALCALDIA 52/2016

S’exposa la baixa voluntària de Pere Leocadio com a caporal de la policia local i en el seu lloc és nomenat un
altre funcionari local.
7.

CANVI NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ORGANISMES COL·LEGIATS
QUE SÓN COMPETÈNCIA DEL PLE: CONSELL ESCOLAR IES MOLÍ DE LA VILA

S’exposa per part de l’Equip de Govern la voluntat de substituir l’ Adela Morera (VdC-CUP) fins ara
representant en aquests organisme per la Susana Moreno (VdC-CUP).
S’aprova per unanimitat.

8.

MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT SOBRE EL MANTENIMENT EN LA PRÒXIMA PREINSCRIPCIÓ DE
L’ACTUAL OFERTA EDUCATIVA DE P3 DE CAPELLADES, PRESENTADA PER L’EQUIP DE
GOVERN
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La regidora d’educació Susana Moreno (VdC-CUP), exposa que el Departament d’Ensenyament a informat que
com a conseqüència de la baixada de la natalitat, no ofertarà el mateix nombre de grups de P3 a l’escola
pública, tenint en compte que aquest tancament s’afegeix a la pèrdua que ja es va patir l’any passat. Tot i que
l’Anoia de moment no es veu afectada, creiem important reiterar que cal mantenir l’oferta pública actual. L’acord
de la moció, és instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a complir el compromís ja adquirit de
mantenir la totalitat de l’actual oferta de prematriculacions pel proper curs 2016-17 i que es faci extensiu en els
propers anys.
Marcel·lí Martorell (CIU) respon que no hi votaran favorablement. Entenen que les ràtios són les que són i per
tant el que cal mantenir són aquestes ràtios que han permès millorar la qualitat de l’ensenyament. Els recursos
tant humans com econòmics s’han d’optimitzar de la millor manera possible sense disminuir els ràtios. Entenen
que aquesta moció respon més a problemes laborals que no pas a la millora de la qualitat de l’ensenyament.
Angel Soteres (ERC) exposa que votaran a favor ja que és una moció consensuada per tot l’equip de govern.
Capellades ha de mostrar la seva negativa a tancar línies encara que no s’arribi a la ràtio de 25 alumnes.
Objectivament es treballa molt millor amb classes on hi ha menys alumnes, ja que aquests estan més ben
atesos. Cal reivindicar el manteniment de tres línies encara que les classes no arribin a la ràtio establerta.
Aaron (PSC) comenta que hi votaran a favor, ja que és un problema força important i que a la llarga ens pot
acabar afectant.
Vots a favor: VDC- CUP, ERC i PSC.
Vots en contra: CIU
9.

MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA, PRESENTADA PER
L’EQUIP DE GOVERN

VdC- CUP exposa que aquesta moció es presenta en nom de la Comissió promotora de la ILP d’educació. Es
destaquen els acords que es pretenen assolir: per una banda, insta a la Generalitat a no aplicar la LOMCE (llei
Wert) i per l’altra la importància de treballar i debatre amb el conjunt de la comunitat educativa la redacció d’una
nova llei d’educació tenint en compte el context de transició en el que es troba el país.
CIU respon que votaran en contra, al·legant que no estan d’acord amb la LOMCE però que entenen que
Catalunya ja disposa de la LEC que va ser aprovada i consensuada per la majoria de partits i que el millor per
el país és no canviar de lleis d’Ensenyament cada quatre o cinc anys.
ERC comenta que hi votaran favorablement, al·legant que els acords són els que són i que el que demana la
moció és el de derogar una llei a la qual tots s’hi van manifestar en contra en el seu moment. D’altra banda cal
pensar que la LEC estava pensada en un marc concret que ara ja no hi és. Per al nou país cal dotar-se de
noves eines i més en un àmbit tant important com és l’educació.
PSC hi votaran en contra ja que no comparteixen ni la part expositiva ni els acords que es troben en aquesta
moció. Entenen que la LEC és una llei prou consensuada.
VdC-CUP: la voluntat de la moció és poder obrir el debat sobre quina nova llei volem. Si bé és cert que la LEC
en el seu moment aprofundia i millorava l’anterior llei, també ho és que avui el debat és obert. Es comenta que
precisament avui, al Parlament, hi ha hagut un extens debat per parlar sobre la modificació de la LEC en el
punt de les escoles que segreguen per sexes, per tant aquest és un exemple més de la necessitat de tenir
aquest debat en aquest moment tant important.
Vots a favor: VdC-CUP i ERC
Vots en contra: CIU i PSC
10. AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE GUALS, ENTRADES DE
VEHICLES I RESERVA D’ESTACIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES
Aleix Auber (VdC-CUP) comenta que basant-se en l’informe de secretaria, s’ha proposat per part de l’equip de
govern desestimar les al·legacions presentades per CIU.
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CIU respon que hi votaran en contra ja que no se’ls ha fet cas. Entenem que per tenir més elements de judici,
es podria haver demanat un informe a urbanisme i un altre a la policia però aquest cop si que l’equip de govern
s’ha aferrat al que dicta la llei.
ERC comenta que qui sempre a comentat que s’ havien de subjectar a la llei era CIU i precisament l’equip de
govern s’hi ha agafat demanant aquest informe a secretaria.
PSC s’abstindrà, entenent que és una qüestió tècnica.
Vots a favor: VdC-CUP i ERC
Vots en contra: CIU
Abstencions: PSC
11. CORRECCIÓ D’ERRADES ACORD 11é DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 1/07/2015RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS.
La Secretaria informa d’un error en aquest acord 11é i simplement cal modificar la votació de l’error.
CIU comenta que no té res a dir però malgrat tot s’abstindran.
Vots a favor: VdC-CUP i ERC
Abstencions: CIU i PSC
12. APROVACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CAPELLADES I OOAA EXERCICI 2016
Aleix Auber (VdC-CUP) exposa que han estat uns pressupostos elaborats per tot l’equip de govern i que són
uns pressupostos iniciats des de zero, ja que partíem d’uns pressupostos prorrogats. Destaca el gran esforç fet
per totes les regidories i la importància d’haver aconseguit aprovar-los al primer trimestre de l’any. Comenta que
les diferents partides s’ajusten més a la realitat i que tenen una imatge més fiable d’ingressos i despeses.
Destaca l’increment en la basant social, augmentant certes partides destinades a l’acció social.
Es comenta que s’han incorporat noves partides destinades a les noves àrees com ara la d’equitat i igualtat,
destinant partides per a cobrir espais de treball, formació, debat per combatre, per exemple, la desigualtat de
gènere. En matèria de participació ciutadana cal posar en relleu la redacció d’un projecte de participació
ciutadana.
S’incorporen aspectes com un nou servei per al camp de futbol en coordinació amb la mateixa entitat per a
cobrir el servei de gestió i manteniment durant els cap de setmana.
En matèria de seguretat i protecció civil s’esmenta la voluntat d’incorporar una nova plaça que permeti poder
cobrir amb més eficiència els torns de la policia local i millorar el servei. Així com una partida destinada a la
incorporació d’un nou vehicle policial en format renting.
Dins de l’àmbit esportiu, es destaca la incorporació de noves instal·lacions esportives per al foment de l’esport i
destinades a diferents espais públics com ara les places o l’adaptació de les instal·lacions dels vestuaris de la
piscina per a la seva major accessibilitat i higiene. També s’hi preveu un estudi d’impermeabilització de la
teulada del pavelló.
En la vessant cultural destaquen un pla de millores de La Lliga, un programa teatral o el condicionament
d’altres espais culturals com ara l’antic correus o l’escorxador.
La participació de joves i el foment de la seva formació i participació són aspectes que també es destaquen en
l’àrea de joventut.
Tanmateix, es parteix d’una nova partida de plans d’ocupació per al foment de l’ocupació valorada en 81.000€.
En l’àrea de la salubritat pública, es destaquen aspectes tant importants com la intenció d’ampliar la xarxa de
desfibril·ladors per incloure’ls a d’altres instal·lacions, així com la incorporació de noves partides destinades a
l’adequació de parcel·les per a gossos o el conveni amb una protectora d’animals.
En l’àmbit educatiu cal destacar l’arranjament de la cuina del marquès de la pobla i actualització de la
megafonia i alarma contra incendis.
Pel que fa a les inversions, es destaquen:
- Pla d’inversions de l’Abric Romaní dotat amb 158.000.
- Arranjament de carrers.
- Instal·lació del semàfor a l’Avinguda Matías Guasch.
- Accions d’estalvi energètic.
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S’han incorporat noves partides destinades a les noves àrees com ara la d’equitat i igualtat, destinant partides
per a cobrir espais de treball, formació, debat per combatre, per exemple, la desigualtat de gènere. En matèria
de participació ciutadana cal posar en relleu la redacció d’un projecte de participació ciutadana.
S’incorporen aspectes com un nou servei per al camp de futbol en coordinació amb la mateixa entitat per a
cobrir el servei de gestió i manteniment durant els cap de setmana.
En matèria de seguretat i protecció civil s’esmenta la voluntat d’incorporar una nova plaça que permeti poder
cobrir amb més eficiència els torns de la policia local i millorar el servei. Així com una partida destinada a la
incorporació d’un nou vehicle policial en format renting.
Dins de l’àmbit esportiu, es destaca la incorporació de noves instal·lacions esportives per al foment de l’esport i
destinades a diferents espais públics com ara les places o l’adaptació de les instal·lacions dels vestuaris de la
piscina per a la seva major accessibilitat i higiene. També s’hi preveu un estudi d’impermeabilització de la
teulada del pavelló.
En la vessant cultural destaquen un pla de millores de La Lliga, un programa teatral o el condicionament
d’altres espais culturals com ara l’antic correus o l’escorxador.
La participació de joves i el foment de la seva formació i participació són aspectes que també es destaquen en
l’àrea de joventut.
Tanmateix, es parteix d’una nova partida de plans d’ocupació per al foment de l’ocupació valorada en 81.000€.
En l’àrea de la salubritat pública, es destaquen aspectes tant importants com la intenció d’ampliar la xarxa de
desfibril·ladors per incloure’ls a d’altres instal·lacions, així com la incorporació de noves partides destinades a
l’adequació de parcel·les per a gossos o el conveni amb una protectora d’animals.
En l’àmbit educatiu cal destacar l’arranjament de la cuina del marquès de la pobla i actualització de la
megafonia i alarma contra incendis.
També es ressalta l’espai de diàleg que s’ha mantingut, no només amb l’equip de govern, si no també amb els
altres grups polítics durant un mes. Aquest debat a permès encaixar les diferents propostes presentades pels
altres grups i coincidir així amb moltes d’elles. Per aquest motiu demana a la resta de grups polítics que es
facin seu el pressupost i que ajudin amb el seu vot a tirar-lo endavant.
Finalment es comenta com ha quedat, en termes econòmics la proposta de pressupost: el pressupost de
l’ajuntament és de 5.060.608€. el de OA Museu molí paperer és de 302.837 i el del pressupost OA llar d’infants
és de 266.180€.
El pressupost general és de 5.629.625€. i amb un estat de consolidació de 5.441.190€
Es destaca que el deute públic que es paga per aquest exercici que és de 470.921€.
L’alcalde comenta que l’informe econòmic financer reflexa el compliment dels principals paràmetres als que
estan sotmesos, destacant-ne el d’estabilitat pressupostària, la disminució considerable del rati del deute
públic. Sense augmentar el deute públic ja que no s’ha previst cap operació a llarg termini en aquest exercici.
Amb tot això la previsió d’ara fa un moment és establir el rati del deute públic al voltant del 55%, tenint en
compte que en l’últim pressupost era del 67,21%. L’informe del pressupost consolidat ja esmenta que
l’aprovació i execució dels pressupostos es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària, mantenint una
posició d’equilibri o superàvit pressupostari. El pressupost assoleix el principi de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària d’acord amb la llei orgànica d’estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera. Compleix amb
l’indicador d’estalvi net situant-se en un import de 459.297€ .
CIU: Agrair el gest de l’equip de govern, que tot i disposar de la majoria absoluta, els ha ofert la possibilitat de
poder participar en l’elaboració d’aquests pressupostos.
Tot i que totes les propostes que CIU ha posat sobre la taula han estat ben rebudes i acceptades, no hi votaran
a favor, entenent que no és el pressupost que ells haguessin fet. Un aspecte positiu és la disminució del deute i
això també és gràcies a la feina feta durant anys.
Aspectes negatius, creuen que s’ha anat tard a l’hora de presentar els pressupostos. Tampoc tenen clar que tot
i que hi ha equilibri pressupostari, es compleixi amb la regla de la despesa, per això van demanar més
elements per saber que ha de fer l’Ajuntament per complir-la. També troben falta certa concreció en els
projectes que es pressuposten. Volen manifestar, tot i que no s’hi oposen i ho troben correcte, l’ampliació del
cos de la policia local, quan anys anteriors la CUP mateixa s’hi negava, i referent a això preguntar si es
convocarà la plaça de policia local i la plaça d’educadora a la llar d’infants.
Les propostes de CIU van ser:
- Acabar el carres St Francesc des de cal Ponet fina al carrer del Call.
- Canviar la Pilona de la Plaça Sant Miquel.
- Posar ordre al trànsit que hi ha al Carrer D’Olo.
- Instal·lació del semàfor a l’Avingua Matías Guasch.
- Millora del col·lector d’aigua de la Divina Pastora.
- Actualitzar dietes dels regidors.
- Consergeria al teatre de la lliga i al camps d’esports.
- Creació d’una plaça d’administratiu o arxivista per ordenar i treballar a l’arxiu.
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- Suport a l’escola concertada referent al consum elèctric.
- Arranjament del cementiri municipal.
- Partida inicial per la publicació del primer llibre de la història de Capellades.
Per últim agrair que s’hagi tingut en compte les propostes, però com que la seva manera de fer aquests
pressupostos hagués estat diferent, s’abstindran en la votació.
ERC: Creuen que és un bon pressupost ja que no depenem de subvencions externes i això els dóna una
tranquil·litat en la gestió. És un pressupost molt ambiciós amb intencions i que no renuncia a fer inversió i al
mateix temps és dota de flexibilitat i valoren la fiabilitat del que es proposa. Cal dir que s’ha elaborat amb un
criteri de molta prudència. S’ha augmentat en serveis socials i ho valoren molt positivament. Es doten les
actuacions per tal de fer-les més estables i així aconseguir la continuïtat de les accions.
Com a línies generals valoren positivament que l’objectiu no sigui el de reduir el deute ja que sinó no es faria
cap inversió.
PSC: agrair poder participar en l’elaboració d’aquest pressupost i poder fer les propostes que entenien que
millorarien la qualitat de Capellades. Van proposar:
- Millorar la seguretat dels parcs infantils.
- Millorar l’accessibilitat als equipaments públics.
- Creació de beques per a estudiants universitaris.
- Ajuts per arranjaments als habitacles de gent gran.
- Ajudes per a la instal·lació de comptadors d’aigua en habitatges que encara no en tenen.
- Millores a l’accés del ferrocarril tants per vianants com per bicicletes.
Valoren positivament la voluntat de l’equip de govern de fer-los partícips i d’acceptar les seves propostes per la
qual cosa no s’hi noposen al pressupost.
Resposta de l’alcalde Aleix Auber a les intervencions dels diferents partits polítics: de propostes n’hi ha moltes i
fins i tot propostes fetes per l’equip de govern tampoc s’han pogut plasmar en aquest pressupost ja que
entenen que cal centrar-se en la realitat i la concreció de les propostes. Fent referència a les paraules que ha
fet CIU respecte a la Policia Local, dir que el debat en el seu moment es va centrar en el traspàs de vigilants a
policies locals i l’augment econòmic que això va suposar, de fet el temps els va donar la raó vist la reducció que
va patir el cos i que ha portat a tenir un cos de policia amb moltes mancances per poder cobrir les necessitats
del poble. Pel que fa a la poca concreció que ha comentat el partit de CIU, l’alcalde contesta que ara tenen una
memòria valorada de l’Abric Romaní, que fins ara no hi era, i que això és un gran pas endavant de l’equip de
govern. Pel que fa a la subvenció a la Mare del Diví Pastor reclamada per CIU, es connota una sèrie
d’indirectes que donen a entendre que l’equip de govern no volen treballar en aquesta direcció i això és
totalment fals ja que durant els últims mesos s’ha estat elaborant un conveni d’ajudes i accions amb aquesta
escola.
Resposta del regidor de cultura i turisme Angel Soteres a les diferents intervencions: Pel que fa a la publicació
del llibre d’història de Capellades a la que ha fet referència CIU, es té pensat de cara al 2017. Pel que fa a la
consergeria de la lliga i amb la voluntat de que hi hagi estabilitat i continuïtat també hi haurà d’haver un
manteniment estable i per tant ho tenen previst, però no està tancat. Referent a l’arxivista reclamat per CIU,
creuen que és una necessitat però també comparteixen que actualment no té una sortida legal perquè no es
poden fer noves contractacions i no es poden ampliar plantilles. Tot i així ho contemplen.
Vots a favor: VdC-CUP i ERC
Abstencions: CIU i PSC
13. RECONEIXEMENT EXTRAORDINARI DE DESPESES
Reconeixement extrajudicials de crèdits amb telefònica (7520,95), SGAE (539,28), CEDRO (900) i ECA
(183,80).
Aprovat per unanimitat.
14. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES I
CÀRITAS EXERCICI 2016
Salvador Vives (ERC) exposa la renovació del conveni amb Caritas, comentant que la quantitat de diners és la
mateixa que l’any anterior i que l’únic canvi és amb la titularitat d’aquest.
Aprovat per unanimitat.
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15. PRECS I PREGUNTES
CIU: Referent a les obres de l’entrada nord de Capellades, volen saber si ja s’ha reclamat l’informe a l’empresa
i si s’han fet passos per demanar la quantitat de diners que ens ha de pagar l’empresa. D’altra banda volen
saber si han sobrat diners de la subvenció que es va rebre.
Aleix Auber (VdC-CUP) encara no s’ha pogut fer però es té en compte. Pel que fa a la subvenció ha sobrat una
quantitat molt petita que servirà per acabar de fer l’arranjament.
CIU: pel que fa al subministrament de fàrmacs a la residència, volen saber si ja s’ha arribat a un acord definitiu
o no amb les dues farmàcies. D’altra banda, entraran una instància demanant l’informe en el qual es
desaconsellava que el repartiment fos equitatiu i l’informe actual que aconsella ara ho aconsella.
Aleix Auber (VdC-CUP), la formula emprada s’accepta per part de la direcció de la residència i cal deixar clar
que les coses s’estan fent bé i que el servei seguirà sent el mateix. .
CIU: Referent a la Policia Local entenen que hi ha mancances i que hi ha aspectes que no acaben de
funcionar.
Aleix Auber (VdC-CUP), entenen la preocupació i cal destinar esforços en aquest sentit perquè es puguin
millorar certs aspectes.
CIU: Volen saber si s’han fet passos amb referència als certificats que s’estan demanant als professionals que
treballen amb de menors.
Secretària: s’han fet els tràmits i en breu es demanaran aquests certificats. D’altra banda l’alcalde comenta que
també s’han informat per saber com ho han fet a d’altres pobles.
CIU: demanem que com a corporació es traslladi la felicitació al nou president de la Generalitat i que es posi la
foto a la sala de plens.
Aleix Auber (VdC-CUP): ho parlaran amb l’equip de govern i ja donaran resposta. També es celebra s’hagi
apostat per una persona clarament independentista
ERC: Referent a un prec fet per CIU, informar que ja s’han iniciat els passos per posar el semàfor a davant del
CONDIS.
PSC: Els han fet arribar la inquietud que al pàrquing del carrer del Fossar hi ha una plaga de processionària.
Aleix Auber (VdC-CUP): no en teníen constància.
PSC: Al setembre van aprovar el pla de transports per viatgers i volen saber si s’ha rebut resposta.
Aleix Auber (VdC-CUP): si que s’ha rebut però encara no s’ho han mirat.
PSC: Van entrar instància per saber el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Capellades i volen saber si
s’ha mirat.
Aleix Auber (VdC-CUP): Aquesta propera setmana ens s’ho miraran per poder donar resposta.
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