
SESSIÓ DE PLE ORDINARI.  19 DE DESEMBRE DE 2007. 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

Es presenten dues actes per aprovar en aquesta sessió, la corresponent a la sessió ordinària del dia 7 de 

novembre i l'acta corresponent a la sessió extraordinària del ple del dia 3 de desembre. Després de les 

modificacions en l'acta que fan els regidors dels diferents grups s'aprova per unanimitat. 

Resta pendent d'aprovació pel proper ple l'acta de la sessió extraordinària del 14 de novembre que per 

problemes informàtics no s'ha pogut fer arribar als regidors amb suficient antelació. 

 

2. SOL.LICITUD INCLUSIÓ PROJECTES D'OBRES EN EL PUOSC DEL PERÍODE 2008-2012. 

El PUOSC és la subvenció quinquennal que atorga la Generalitat als Ajuntaments per invertir en els 

equipaments necessaris pels municipis. 

En aquest punt els regidors havien de votar la inclusió dels projectes i les prioritats que s'inclouen en la 

sol·licitud del PUOSC per el període 2008-2012. L'equip de govern en la comissió informativa corresponent 

va presentar els següents  projectes i prioritats: 1. Centre del Parc Prehistòric, 2. Reforma de les 

instal·lacions del camp de futbol, 3. Arranjament del C/Oló, Pl. Sant Jaume i carrer Canaleta, 4. Obres del 

Poliesportiu, 5. Escorxador i 6. Museu del parc prehistòric. Tots els grups  es mostraren d'acord en els 

projectes presentats, però no en les prioritats. VdC - CUP, dies previs al Ple es posà en contacte amb ERC i 

amb PSC per proposar-los  demanar a l'equip de govern un canvi en l'ordre de prioritats, passant a segon 

terme el projecte de l'escorxador. Ambdós hi van estar d'acord, ERC a més demanà que les obres del 

c/d'Oló, pl. Sant Jaume i Canaleta es passessin a tercer lloc, PSC demanà comunicar la voluntat d'aquest 

canvi a l'equip de govern de manera prèvia al Ple. 

El mateix dia 19, 30 minuts abans d'aquest ple es reuneixen tots els grups polítics de l'ajuntament i l'oposició 

explica la seva proposta i arguments a l'equip de govern. Després d'escoltar la petició l'equip de govern 

demana un recés de 5 minuts per pensar en la proposta. A les 21h es comunica als regidors que ja poden 

entrar a la sala de plens, ja que l'equip de govern es manté en la seva proposta.  

En començar el Ple l'alcaldessa comunica que hi ha un canvi en l'ordre del dia, es canvia el punt de la 

votació a la sol·licitud d'inclusió dels projectes d'obres en el PUOSC per la comunicació del Decret 

d'alcaldia, és a dir, l'alcaldessa comunica a la resta del ple quin és l'ordre que ella ha dictat sense posar-ho a 

votació. Tot i que les bases de la subvenció ho permeten és la primera vegada que es fa d'aquesta manera 

en l'Ajuntament de capellades. 

Un cop comunicat això i en arribats aquest punt, el regidor d'urbanisme explica quin és l'ordre decidit per 

decret d'alcaldia i quin és cadascun dels projectes que es volen dur a terme durant els pròxims cinc anys. 

En acabada l'exposició hi ha torn obert a les paraules: 

PSC: Expressa el seu desacord i desencís en el mètode utilitzat per aprovar aquest punt. Lamenta  que es 

tiri endavant una iniciativa tan rellevant sense comptar amb l'opinió de l'oposició. I per últim afegeix que 

aquest gest pot portar conseqüències. Literalment diu:”Qui es vulgui menjar el tall cal que es mengi els 

ossos”. 

ERC: En la mateixa línia que PSC lamenta el  mètode utilitzat i argumenta que és de lògica posar 

l'escorxador en número dos ja que a més del compromís adquirit amb el grup de treball és el que té el 

finançament més difícil, ja que per les instal·lacions esportives existeix un ajut especial, on s'hi poden 

incloure tant el poliesportiu com el camp de futbol. 



VdC-CUP: Al igual que els anteriors companys titlla de vergonyós aplicar el Decret d'alcaldia quan es tem 

que es perdrà la votació. I es mostra en gran desacord amb les prioritats que ha fixat l'alcaldessa, ja que 

deixa de banda la demanda social, un deute de més de 20 anys i el compromís adquirit amb el grup de 

treball que s'ha mobilitzat en el darrer any. Es mostra d'acord amb l'argument d'ERC quan diu que existeixen  

altres vies de finançament per adequar les instal·lacions esportives  i recorda que la part del poliesportiu ja 

s'està duent a terme per la brigada d'obres municipal  i que també es pot fer així al camp de futbol, donant a 

entendre  que aquests projectes es poden fer amb mitjans propis de l'ajuntament i que per tant tenen més 

possibilitat de veure la llum que el projecte de l'escorxador. També explica que es volia proposar que l'ordre 

de prioritats es portés  a votació popular  per   fomentar la participació ciutadana, i que fos el poble el que 

decidís; un cop vist els mètodes utilitzats per l'equip de govern retira la proposta perquè els hi acaben de 

demostrar la poca disposició a escoltar propostes alienes al seu grup. També se'ls recorda que la majoria 

dels regidors de l'ajuntament estan en contra de les prioritats que han presentat i que això els hauria de fer 

reflexionar. 

Un cop acabades aquestes exposicions l'alcaldessa exposa que aquestes són les prioritats per CiU, que 

potser són equivocades, però que són les seves i que  no són prioritats condicionants ja que un cop s'atorgui 

la subvenció, depenent dels diners concedits a cada projecte caldrà tornar a discutir quins d'aquests es 

portaran endavant. També s'exposa que per l'escorxador s'està buscant altres vies de finançament i que 

s'ha treballat molt en els compromisos adquirits amb el grup de treball. Retreu la sol·licitud del PUOSC 

anterior (2004-2007) i subratlla aquells projectes inacabats o que falten per pagar, això engega una llarga 

picabaralla entre els diferents grups sobre els deutes contrets històricament per l'ajuntament en els seus 

diferents governs. VdC- CUP, insisteix una vegada més en la necessitat de fer una auditoria tan llarga com 

es pugui per evitar discussions com aquestes. 

 

3. APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC POLIESPORTIU 

El projecte que es porta a aprovació és la reforma i ampliació del poliesportiu municipal, corresponent als 

vestidors, lavabos, gimnàs i la captació solar tèrmica. 

Aquest projecte es divideix en dues fases, la primera que ja s'està duent a terme per la brigada municipal, 

que correspon als vestidors, lavabos, farmaciola, sala de calderes i espai per les entitats de la planta inferior. 

I la segona fase, més costosa i que no es pot dur a terme amb personal propi de l'Ajuntament, que 

correspon al magatzem, nou gimnàs, i el servei adaptat de la planta superior. Aquesta segona fase es 

preveu que comenci un cop finalitzades les obres de la primera fase i les previstes al camp de futbol. 

Es posa a votació i s'aprova per unanimitat. L'explicació del vot: 

ERC i PSC hi voten a favor perquè és la continuació dels projectes que en el seu govern s'havien iniciat 

VdC-CUP hi vota a favor primerament perquè el troben un bon projecte de millora, en segon terme perquè 

s'ha escoltat a les entitats que han d'utilitzar les instal·lacions i finalment perquè s'hi ha inclòs les demandes 

que constaven en la moció que havia presentat aquest grup. 

CiU aprofita per dir que aquest és un bon exemple de participació. 

 

4. NOMENAMENT REPRESENTANT SUBSTITUT DE L'AJUNTAMENT EN LA TELEVISIÓ  DIGITAL 

LOCAL PÚBLICA DEMARCACIÓ D'IGUALADA 

Cal nomenar un substitut del representat de l'Ajuntament de Capellades a la comissió de la televisió digital 

terrestre de la demarcació d'Igualada. En el moment del nomenament d'aquests càrrecs el Ple només va 



nomenar el representant titular, el Sr. Marcel·lí Martorell de CiU. Es presenta el Sr. Àngel Soteras d'ERC 

com a substitut.  

S'aprova per unanimitat. 

 

5. NOMENAMENT NOUS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN LA MANCOMUNITAT 

INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA PER L'ATENCIÓ DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA 

COMARCA DE L'ANOIA 

En el moment del nomenament dels representants es van aprovar la Sra. Bàrbara Pons de CiU i la Sra. 

Cristina Martínez de PSC com a representants a la Mancomunitat intermunicipal voluntària per l'atenció dels 

minusvàlids psíquics de la comarca de l'Anoia. Per raons personals la Sra. Bàrbara Pons demana ser 

alliberada d'aquest càrrec. Es presenta Anna Gabarró de CiU per substituir-la. S'aprova per unanimitat. 

 

6. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL MUSEU MOLÍ PAPERER 

Pel fet que aquest patronat ha estat treballant amb els pressupostos prorrogats de l'any 2006 i que aquest 

ha sigut insuficient per fer front a les despeses d'aquest exercici. El patronat del Museu Molí Paperer 

sol·licita una modificació del crèdit. 

S'aprova per unanimitat. 

 

7. PRECS I PREGUNTES 

El representants de l'Ajuntament a la Mancomunitat de residus de l'Anoia exposen que el 20 de desembre hi 

ha una reunió per decidir els projectes per incloure en el PUOSC 2008-2012 que sol·licita aquesta 

mancomunitat. S'inclourà el projecte de soterrament de contenidors de les viles que componen la 

Mancomunitat, entre elles Capellades. 

 

El representant a la TELEVISIÓ  DIGITAL LOCAL PÚBLICA de la  DEMARCACIÓ D'IGUALADA explica la 

reunió mantinguda. Els van informar que es gestiona un canal local, on Capellades hi aporta 

aproximadament 800€.  ERC demana que es sol·liciti que les aportacions dels municipis es faci en funció de 

la capacitat de producció de cada població en dit canal de televisió. 

 

ERC: 

P: Com estan els tràmits de la biblioteca?  R:S'està negociant les quantitats econòmiques per tal que 

l'empresa constructora renuncii a l'obra i així poder adjudicar-la a una altra empresa.  

P:La nova adjudicació passarà per ple? R: Si.  

P: Es tronaran a retransmetre els plens municipals per ràdio? R: Si, es va fer malbé la taula de so. Esperem 

que després de reis en puguem comprar una de nova i tornar a retransmetre els plens. 

 

VdC-CUP: 

P: Ja que s'ha adquirit l'habit de no passar amb cotxe per l'últim tram del carrer d'En Serra (o Pilar)  i  com ja 

hem proposat moltes vegades creiem que aquesta zona del poble ha de ser peatonal, demanem que no 

s'obri al trànsit. I proposem que es parli amb els comerciants afectats per trobar una solució adequada a 

cadascuna de les necessitats. R: Els comerciants ho han demanat moltes vegades, i de moment s'obrirà al 

trànsit 



P: Al carrer Ramon Castells? s'hi ha fet unes obres i hi manca un fanal. R: Ho sabem i així els hi 

reclamarem a la l'empresa constructora 

P: Al c/Major, 1 després de les obres de rehabilitació no s'hi ha tornat a posar la placa amb el nom del 

carrer. R: Al c/Major,1 no hi ha sigut mai, en tot cas estem parlar de la placa de la Plaça Verdaguer. 

P: VdC-CUP, fa uns mesos vam presentar una moció sobre la petició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil 

per equipaments municipals, es va retirar perquè se'ns va dir que ja s'hi estava treballant. Què s'ha fet?R: La 

setmana passada es va enviar una carta sol·licitant l'ús de dit espai al ministeri d'interior, ara s'espera 

resposta. 

P: El text refós de l'aprovació del pla parcial de la urbanització a la font de la reina que es va aprovar el ple 

anterior s'obrirà a exposició pública? R: No, no és necessari, perquè un text refós no ho requereix, ja que és 

només una modificació de l'aprovació provisional que va demanar urbanisme perquè des d'aquest 

Departament en puguin fer l'aprovació definitiva i publicar-ho al DOGC 

P:En el projecte: Pla director de la Conca d'Òdena s'ha acabat el termini d'al·legacions del public, ara 

s'obrirà un nou termini per les al·legacions dels ajuntaments. Preguem que l'ajuntament de Capellades 

uneixi esforços amb La Torre de Claramunt i La Pobla de Claramunt per presentar al·legacions conjuntes 

contra la construcció del Nou Claramunt, ja que afectarà directament als tres municipis. R: Es mirarà el 

termini i es parlarà amb els municipis veïns per arribar a un acord conjunt. 

 

Públic: 

P: Quan es discuteix les actes anteriors es veu que l'equip de govern no se les mira, ja que només s'aporten 

correccions des de l'oposició, es pregaria que com acte d'interès també se les miressin. R: S'accepta la 

critica i es provarà de fer. 

P: Els representant de la junta del Club de Futbol de Capellades es lamenten que l'oposició posi en el 

mateix sac el projecte d'escorxador jove i l'obra de millora del camp de futbol en la discussió pel PUOSC. 

Aquesta junta fa notar d'urgència que pateix aquesta instal·lació. R: Tant VdC-CUP com ERC, expliquen que 

no neguen d'urgència, ans el contrari. Però el que s'argumenta des de l'oposició es que es pot treure 

finançament per aquestes obres urgents des d'altres fonts. 

 

Amb aquesta darrera pregunta s'aixeca la sessió. 

 


