
SESSIÓ DE PLE ORDINARI.  20 DE FEBRER DE 2008. 

 

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 16 de 

gener i l'acta corresponent a la sessió extraordinària del ple del dia 12 de febrer.  Després de les 

modificacions en la primera acta que fan els regidors s'aproven per unanimitat. 

 

2. ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES AL PROTOCOL GENERAL DEL 

PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 

2008-2011 EL Pla de Concertació Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, és un pla mitjançant el qual la 

Diputació de Barcelona dóna ajuts econòmics als municipis adherits a la xarxa per tal de portar a terme 

activitats, serveis, suport tècnic, material i personal contemplat en els seu Catàleg d'activitats i serveis locals. 

(per més informació podeu consultar el web: www.diba.cat/xbmq.) 

Tots els grups polítics de l'ajuntament estan d'acord en l'adhesió de Capellades a aquest Pla per tal de poder 

optar a aquests ajuts econòmics. Vila de Capellades-CUP puntualitza que espera que l'equip de govern 

estigui obert a propostes d'activitats i que faci tot el possible perquè aquest pla es porti a terme. 

S'aprova per unanimitat. 

 

3. ADJUDICACIÓ PROJECTE INSTAL·LACIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL. 

Després de declarar-se desert el concurs de l'adjudicació de les obres de la construcció de la deixalleria, cal 

adjudicar-les per procés negociat; és a dir cal buscar tres empreses que facin un pressuposts pe l'obra i en 

un ple de la corporació adjudicar a una d'aquestes empreses la construcció de l'obra. 

En comissió informativa, es van presentar dos pressupostos, ambdues incrementen el cos de l'obra, una en 

16 i l'altre en més del 50%. En el mateix ple i a petició d'ERC, es demana que es tingui en compte el 

pressupost que va presentar una altra empresa durant el seu govern. En aquest cas el preu s'incrementa més 

del 35% el preu marcat en el projecte. 

Finalment, s'adjudica a l'empresa que menys incrementa el preu del projecte,  ATRI. 

Els grups de l'oposició es mostren satisfets per que la deixalleria es porta endavant, ja que és una obra  molt  

necessària pel municipi. VdC-CUP, també lamenta que el tercer pressupost s'hagi fet saber en el mateix 

moment del Ple, es podria haver fet arribar amb antelació. L'equip de govern respon que el dia de la 

comissió informativa ells també la desconeixien. 

S'aprova per unanimitat. 

 

4. MODIFICACIÓ ANNEX AL CONVENI ENTRE DIVERSOS AJUNTAMENTS ENTRE 

EL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA, PER LA PROMOCIÓ I COFINANÇAMENT 



DE LES OBRES HIDRÀULIQUES DEL PROJECTE NOU ABASTAMENT EN ALTA A 

LA COMARCA DE L'ANOIA 2A FASE, TRAM: LA POBLA-IGUALADA I 

L'ABASTAMENT A CAPELLADES I A ÒDENA. 

La modificació de dit conveni correspon a una clàusula on hi ha un error material, on diu ACA (Agència 

Catalana de l'Aigua); realment hi hauria de dir ATLL (Aigües Ter Llobregat).  

Aquesta modificació no afecta als fons del conveni. 

S'aprova per unanimitat. 

 

5. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D'ADEQÜACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ 

EXTERIOR EXISTENT EN EL MUNICIPI DE CAPELLADES. 

Aquest pla municipal d'adequació de la il·luminació exterior existent en el municipi de Capellades, és un 

projecte sol·licitat pel departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per tal 

d'inventariar la il·luminació exterior, quin són els fanals i punts de llum que cal canviar per reduir la 

contaminació lumínica i quin és el calendari que es fixa l'ajuntament per modificar-lo i ajustar-lo a la 

normativa.  Aquest projecte calia presentar-lo el desembre de 2007, tot i així l'equip de govern va demanar 

una prorroga que va ser concedida, per aquest motiu es presenta un projecte incomplet. 

ERC, demana la retirada, tot i reconèixer que és un projecte urgent , cal que es faci acuradament i complert. 

Les subvencions corresponents a l'any 2007 ja estan tancades i les corresponents a l'any 2008 encara no 

s'han obert, per tant hi ha cert marge de temps. 

L'equip de govern proposa enviar-lo tal i com està i elaborar un annex amb les parts incompletes i les 

modificacions pertinents i fer-lo arribar a la Generalitat. 

VdC-CUP, defineix el projecte de molt “light”, poc ambiciós, sense prioritzacions i amb manca de dades; per 

tant, se suma a la petició d'ERC de proposta de retirada; en cas contrari no hi votarà a favor.  

PSC també està d'acord amb la retirada, a més adverteix a l'equip de govern que abans de certificar l'obra 

de la Vinya Alta es revisi l'enllumenat, ja que actualment no compleix amb la normativa. 

Finalment, l'equip de govern accepta retirar el punt, sota el compromís de l'oposició de revisar-lo la setmana 

vinent i portar-lo a ple en 15 dies per ser aprovat. 

 

6. RENOVACIÓ PÒLISSA BANESTO. 

L'ajuntament de Capellades disposa d'uns pòlissa de crèdit al Banc Banesto, l'equip de govern proposa 

renovar-la i ampliar-la de 475.000€ a 600.000€. 

PSC vol fer notar que la pòlissa de crèdit es pot ampliar gràcies a l bona gestió de l'antic equip de govern, ja 

que va sanejar els comptes i per tant els bons resultats econòmics  permeten l'ampliació de la pòlissa. 

ERC creu que és una bona mesura transitòria i vol felicitar-se. 

S'aprova la renovació amb els vots a favor de CiU, ERC i PSC; i l'abstenció de VdC-CUP. 

 

7. MOCIÓ MUNICIPAL PER UNA CATALUNYA LLIURE DE TRANSGÈNICS 

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA 



D'UNITAT POPULAR. 

VdC-CUP, presenta la següent moció després d'haver realitzat una xerrada sobre el tema i creu cabdal de 

que Capellades es sumi al cada cop més gran nombre de municipis que es posicionen en contra d'aquest 

tipus de cultiu, i espera que la resta de forces la recolzin. Des de CiU es va enviar una proposta de canvis 

que VdC-CUP no va acceptar.  

En l'explicació del vot tant CiU com PSC coincideixen en el fet de que el punt 8 ha de ser retirat -en ell es 

demana la solidaritat per el pagès Josep Pàmies, condemnat a una indemnització per una acció protesta 

contra cultius transgènics, demanant l'absolució sobre el recurs interposat pel fiscal i l'acusació particular. 

ERCes posiciona favorable a la moció. 

Des de VdC-CUP es respon argumentant que en una moció presentada per ells la causa de Josep Pàmies 

sempre serà present. Malgrat això, creu que Capellades s'hauria de pronunciar a favor de la declaració d'una 

Catalunya lliure de transgènics, per tant deixa en mans dels altres aprovar-la sense el punt 8, en aquest cas 

VdC-CUP s'abstindria, a la qual cosa CiU es nega dient que el que es vota és la moció presentada i no un 

altre.  

Per tant, passada votació no s'aprova. Voten a favor: VdC-CUP i ERC i en contar PSC i CiU. 

Podeu consultar la moció a www.viladecapellades.cat/mocions 

 

8. MOCIÓ EN RELACIÓ A L'APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA AL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI. 

El transport escolar dels estudiants està subvencionat des dels 6 anys i fins els 16, és el que se’n diu 

transport escolar obligatori. A partir dels 16 anys els escolars que volen continuar estudiant s’han de pagar 

el transport.  

Des del Consell Comarcal de l’Anoia, es va fer una moció denunciant el greuge comparatiu d’aquests 

estudiants i reclamant que aquestes despeses també siguin cobertes. També es demana que els ajuntaments 

de la comarca se sumin a aquesta moció. 

PSC declara que, tal com va fer el seu partit polític en la votació al Consell Comarcal i per mantenir la 

coherència, s’abstindrà. 

VdC-CUP, s’hi adhereix ja que creu que aquest transport és necessari per tots els estudiants que actualment 

venen al institut de Capellades a estudiar. 

ERC, també hi està a favor, tant pels estudiants que venen a la nostra Vila a estudiar, com pels capelladins que 

es vulguin desplaçar a altres municipis. 

S’aprova amb els vots favorables de CiU, ERC i VdC-CUP i l’abstenció de PSC. 

 

9. AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL TEXT REFÓS DEL PLA 

GENERAL D'ORDENACIÓ DE CAPELLADES. 

El text refós del Pla General d’Ordenació de Capellades, tal com es va quedar en Ple, ha estat 3 mesos a 

exposició pública, després d’aquest període no s’ha presentat cap al·legació, l’equip de govern proposta 

allargar el termini tres mesos més. 



S’accepta per unanimitat. 

 

10. PRECS I PREGUNTES. 

PSC 

P: Durant el dia del Mercat Figueter es van estar repartint els mecanismes estalviadors d’aigua per les cisternes dels 

lavabos, cosa que va tenir bastant d’èxit; Es demanaran més mecanismes i se’n repartiran més? R: Si, se n’ha 

demanat més i s’està pensant fer alguna activitat més amb les escoles, com la setmana del Medi Ambient. 

VdC-CUP demana que les activitats no només vagin dirigides als nens, que tot i que són un dels pilars 

fonamentals, també cal conscienciar als adults. 

 

ERC: 

P:Com a tema recurrent en els diferents equips de govern, diversa gent ha sol·licita més vigilància a les hores del 

pati de les escoles. S’hi farà alguna cosa? R: També els ha arribat aquesta queixa, però manquen efectius per la 

vigilància; són dos vigilants per tres patis. Un dels vigilants agafa la segona activitat, s’encarregarà d’aquesta 

tasca. Ara mateix s’està buscant una altra sortida per l’IES, apel·lant la seguretat es vol canviar l’actual 

sortida del c/Dr. Fleming  per l’originaria sortida pel c/Call. VdC-CUP demana que s’escolti a la directora del 

centre, que és qui hi treballa i coneix la casuística. Per funcionament intern vol que els estudiants entrin i sortint per 

l’entrada del c/Dr. Fleming, per la seguretat bastaria en posar-hi una tanca a la vorera davant la sortida, tal com hi 

ha davant l’escola bressol i com hi havia en l’antic institut;  així s’evitaria que es sortís amb precipitació al mig d’un 

carrer tant transitat. R: L’equip de govern vol que es respecti el seu punt de vista, ja que ells ho veuen de la vessant 

externa i vetllen per la seguretat. S’han mantingut diverses reunions amb els responsables de’ institut sense arribar a 

cap acord.  VdC-CUP puntualitza que també han sentit queixes sobre els vigilants. Hi ha demandes per regular 

l’aparcament de la plaça Catalunya els dimarts, en hora de mercat. R: Es provarà d’arribar a tot arreu. 

P: Hi ha pocs banca a la zona centre de Capellades, cosa que acusa sobretot la gent gran. R: És molt difícil trobar 

un lloc adequat, tot i així es mirarà què s’hi es pot fer. 

 

VdC-CUP: 

P: A les obres que s’estan fent actualment al Capelló envaeixen un tros de calçada, no està ben senyalitzat, és 

perillós, sobretot a la nit. R: Es farà un requeriment a l’empresa constructora. 

P: S’han fet moviments de terra a Can Carol, a la Font de la Reina, s’hi ha fet un pàrquing i un camp de futbol. Hi ha 

permís? R: No, no hi ha permís, però ratlla la ridiculesa preocupar-se per dues porteries. P: No és per les 

porteries, és pel moviment de terra i el canvi d’ús que s’hi està fent. R: No es veig el canvi d’us entre un camp de 

cols i un pàrquing, de totes maneres l’aparelladora de l’ajuntament s’ho està mirant i farà un informe. 

P: Sobre la llei de dependència, quines accions s'estan fent des de l'equip de govern per garantir-ne el seu bon 

desenvolupament? És té pensat contractar alguna treballadora familiar o auxiliar de la llar per garantir el servei? I 

quantes resolucions hi ha fora de termini sense acord i que es pensa fer al respecte? R: Hi ha dues treballadores 

socials i una educadora social compartida. A nivell de la Generalitat hi ha tres expedients resolts 

favorablement i més de 30 per resoldre. Des de l'Ajuntament es fa tot el que es pot, però no hi ha suficients 



diners per fer front a totes les despeses.  

P: Han començat les obres del mur del camp de futbol corresponents als conveni amb el Sr. Bruquetas, s’ha avisat 

als veïns? R: No, no s’ha avisat als 3 veïns, des de l’ajuntament entenien que la responsabilitat d’avisar era del 

Sr. Bruquetas. Ja els havia arribat aquesta queixa i ja s’han disculpat amb els veïns.  

P: Varies entitats esportives han  preguntat per la festa de l’esport d’aquest any. Veient la política de retallades amb 

les festes, aquest any hi ha festa de l’esport? R: També els han arribat aquesta pregunta. El mes vinent es 

decidirà si n’hi ha o no; s’estan plantejant fer-la bianual i alternar-la amb una festa de la cultura, però encara 

no hi ha res decidit. PSC aprofita per demanar que des de l’ajuntament es faci algun gest de reconeixement cap a 

l’Albert Gradós, Capelladí que ha obtingut molt bons resultats en la Pirena 2008. R: Hi estan d’acord i es farà 

alguna cosa. 

 

Els plens al carrer corresponents a la sessió ordinària del dia 16 de gener i de la sessió 

extraordinària corresponent al dia 12 de febrer, així com tots els plens al carrer que s'ha 

publicat fins al moment; els podeu consultar al web: www.viladecapellades.cat. 

 

Si vols rebre les rodes i els plens al carrer per correu electrònic envia'ns la teva adreça a: 

info@viladecapellades.cat. 

 

 

 


