
SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI. 6 D’AGOST DE 2008. 

 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE 

L’Equip de Govern (EG) explica que el motiu de la convocatòria del Ple és per tal de poder demanar el 
crèdit  (punt 2) quan abans millor i per tal de crear la plaça d’interventor/a.  
ERC: argumenta que s’abstindrà ja què creu que no era necessària l’urgència. A més, recorda que es va 
acordar en fer una trobada per debatre com es plantejava el què es posava en el crèdit.  VdC-CUP: explica 
que no aprova la urgència del ple ja que cap dels punts de l’ordre del dia així ho requereix. Tanmateix 
exposen el mal plantejament de l’equip de govern a l’hora de convocar els plens. Des de l’EG es clarifica que 
s’ha convocat perquè sinó tot s’anirà va molt enllà i per això cal iniciar ràpidament tots el tràmits. 
Passat a votació s’aprova amb el vots a favor de CiU i PSC, l’abstenció d’ERC i els vots en contra de VdC. 
 

2. SOL·LICITUD D’UN CRÈDIT A LLARG TERMINI PER UN IMPORT DE 1.290.000€ 
L’EG explica que vol sol·licitar un crèdit per tal de fer front a la política d’inversions d’enguany, amb la 
necessitat de contractar una operació d’endeutament a llarg termini amb les següents característiques:  

- Import de 1.290.000€ 
- Termini de 15 anys amb 2 anys de carència 
- Periodicitat d’amortització i liquidació d’interessos trimestral 
- Tipus d’interès variable amb referència a l’EURIBOR, sense arrodoniments. 

Tot això comptant amb la garantia dels ingressos municipals per fer efectiva l’operació. S’han sol·licitat 
ofertes a les caixes i bancs; De totes les rebudes, l’escollida és la del “Banco Santander”, que és la que 
millors condicions ofereix. Per tal de justificar les inversions, s’adjunta amb la documentació el llistat 
d’inversions a finançar mitjançant aquest crèdit de llarg termini. 
ERC: entén que no es compleixen les condicions requerides pel propi “Banco de Santander” (un mínim per 
inversions de 40.000€ quan en el llistat d’inversions n’hi apareixen diverses de quantia inferior). No creuen 
que calgui demanar un crèdit per projectes sobre les els quals es rebran “contribucions especials”, i no 
veuen clara la proposta que, de ben segur, si s’hagués parlat en comissió informativa, ara entendrien millor. 
Alhora es reitera que hi ha projectes que no compleixen el mínim d’inversions,. Així doncs, traient aquests 
projectes, el crèdit quedaria per 1.150.000€ cosa que s’ajustaria al Pla de Finançament que es va parlar el 
juny en comissió. Si s’accepta això hi votaran a favor si no ho faran en contra.  
L’EG respon que l’Ajuntament té una caixa comú per fer front a les despeses i alhora té un deute pendent i 
cal liquiditat per afrontar-lo, i aquest és el motiu de demanar un préstec,. Alhora cal justificar el perquè es 
demana i per això s’engloben els diversos projectes que sumen la quantia a sol·licitar. Per part de la 
secretaria es clarifica que el crèdit es dóna per un conjunt de projectes a portar a terme a la Vila i l’EG els 
ha desglossat perquè es vegi en què es farà la despesa. Per últim l’EG fa constar a ERC que amb el seu vot 
negatiu el que què fan és vetar el finançament. ERC respon que ells no veten, tant sols fan constar que calia 
parlar-ne abans, i que alhora presenten una alternativa -en base a la informació que  es té- que poden o no 
acceptar.  
PSC: Es mostra favorable a la sol·licitud del crèdit ja que creu que la línia seguida per l’equip de govern és la 
correcte i hi votaran a favor.  
VdC: Ja varem dir en el darrer Ple que érem conscients de la necessitat de liquiditat de l’Ajuntament, però 
no volen ser còmplices de la mala gestió duta a terme pels diversos partits polítics que han passat pel 
consistori en els darrers anys i mentre no s’aclareixin les comptes ens mantindrem amb aquesta postura. A 
més, un cop sentides les explicacions se’ns reforcen els arguments esmentats fa 15 dies, i per tant el nostre 
vot serà negatiu. 
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU i PSC i els vots en contra de ERC i VdC-CUP. 
 

3. PETICIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE RECLASSIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ (SECRETARIA DE CLASSE TERCERA) DE 
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES COM A SECRETARIA DE CLASSE SEGONA I 
DE CREACIÓ SIMULTÀNIA DE LLOC DE TREBALL D’INTERVENCIÓ I LA SEVA 
CLASSIFICACIÓ COM A INTERVENCIÓ DE SEGONA. 

L’EG explica que, per tal d’avançar-se als esdeveniments i tenir-ho tot preparat per poder cobrir la plaça, 
inicien la petició ,  a més de constatar que com a municipi cal tenir un interventor/a, tenint en compte que 
s’entra en un moment crític i cal gent competent. 



ERC: Ja que aquesta persona tindrà una retribució base quasi de la quantia que una secretaria, suposem que 
es té previst deixar les empreses externes. EG respon que si, excepte en casos puntuals com són els dels 
patronats municipals. 
PSC: Tenen el dubte si això s’envia a l’Administració Local perquè doni poder a la signatura de 
l’interventor/a, llavors aquesta plaça surt per veure qui la pot cobrir. EG: Saben que pot optar a la plaça 
qualsevol persona amb oposicions, però tenint en compte que hi ha mancança d’interventors i que hi ha un 
persona disposada a ocupar-la, un cop se’ns doni els vist-i-plau ho tiraran endavant. 
VdC-CUP: votarem a favor ja que Capellades ja fa temps que necessita, per població i per volum de treball, 
una persona especialitzada en economia i que es responsabilitzi d’aquesta. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat.  

4. MOCIÓ CONTRA L’EURODIRECTIVA DEL TEMPS DE TREBALL.  Presentada pel 
PSC. 

El PSC presenta una moció sobre la eurodirectaiva, la qual es manifesta en contra d’aquesta.  
Des de VdC-CUP es valora positivament però creuen que es podria millorar la moció, de fet al matí han fet 
arribar a tots el grups polítics la seva versió, que vé recolzada pel sindicat Intersindical-CSC, per això 
sol·liciten de que s’incloguin els acords que la moció presentada pel PSC no té.  
EL PSC accepte els canvis entenen que tot suma i que és important mantenir i millorar els llocs de treball. 
CIU: votarà a favor perquè ja ho han fet al Consell Comarcal i en d’altres ajuntaments, però ho faran per tal 
de defensar que no es pot perdre els drets aconseguits, ara bé, sobre les 35h que VdC-CUP demana que 
s’afegeixi no ho veuen clar, remarcant que els partits d’esquerres són molt conservadors en aquesta qüestió, 
entenent que una disminució d’hores és es poc factible i rendible. Des de VdC s’aclareix que no es marca 
com obligació sinó com a fita per a la qual lluitar. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
 

5. MOCIÓ PER A DEMANAR LA NO SUPRESSIÓ DEL BATXILLERAT NOCTURN A 
IGUALADA. 

Tots els grups polítics hi estan d’acord, alhora que VdC-CUP demana que les mocions presentades per l’EG 
es presentin com a mocions pròpies de l’ajuntament de Capellades o del grup de CiU, i no pas emprant 
fotocòpies de resolucions d’altres òrgans de govern, com han anat fent fins ara. 
Passat a votació s’aprova per unanimitat 
 

6. ÉS DONA COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 123/2008 RELATIU A 
NOMENAMENT ALCALDE ACCIDENTAL. 

 
L’EG informa que del 20 al 28 d’agost l’alcaldessa estarà de vacances i es nomena com alcalde accidental en 
Josep Carreras. La resta de forces polítiques es donen per assabentades. 
 


