
SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 5 DE NOVEMBRE DE 2008. 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

Es presenten les actes corresponents a les sessions ordinàries del 24 de setembre i del 5 d’octubre de 2008. 
Després de les modificacions que fan els regidors s’aproven per unanimitat. 

2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VILA DE 
CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ A LA 
PROBLEMÀTICA DE SOBREEXPLOTACIÓ DE L’AQÜÍFER.  

Vila de Capellades – CUP explica que la moció no és sobre la sobreexplotació de l’aqüífer pròpiament sinó 
sobre l’actuació per millorar l’entorn de la Bassa i crear un parc educatiu de l’aigua. Aquesta sorgeix d’una 
banda pel que ja reflecteix el seu programa i de l’altre, per posar fi a un tema que va sortint en comissions 
informatives però que mai s’acaba d’enfilar. A més, també s’inclou a la moció la creació d’uns panells 
informatius on s’expliqui que és la Bassa, que és un aqüífer, els cicles d’aquest i com influencien a la Bassa; 
alhora de fer aquests panells es reflecteix que cal convidar, a part dels tècnics, a les entitats i/o col·lectius 
especialitzats en el tema, ja que a la vila en tenim. També es valoren positivament els complements que ERC 
a afegit a la moció per fer-la més complerta. I es recorda que en comissió informativa es va acceptar 
l’allargament dels períodes d’execució expressat per l’equip de govern, (CiU). 
CiU: exposa la problemàtica de tirar endavant el projecte “El Jardí del Paper” degut a l’increment de cost 
que això suposa i que cal deixar-ho per més endavant. 
ERC: creu que és cabdal tirar endavant el projecte del “Jardí del Paper” per fer de l’entorn de la Bassa un 
veritable jardí temàtic, però que aquest no és prioritari i per tant accepta que es marqui un termini més 
llarg per l’execució d’aquest.  
PSC: troba correcte i important tirar endavant la moció presentada. 
CiU: troba coherent que es deixi per més endavant i recorda que alhora de fer les obres de millora caldrà 
aplicar l’estudi d’arbres que es va fer ja fa molts anys, el qual marcava que els arbres del C. Pau Casals 
estaven podrits per dins. 
VdC: proposa que en la moció s’afegeixi un tercer acord pel que fa al terminis on s’especifiqui que el 
projecte “Jardí del Paper” s’executarà a partir del 2010. Cosa que s’accepta. I alhora VdC fa el prec de que 
abans de que el projecte es tiri endavant es faci una xerrada informativa per a tots els/les vilatans/es, on 
s’expliqui que és farà, com i perquè cal fer les diferents actuacions. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat. 

3. MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE LA SARDANA COM A “DANSA NACIONAL DE 
CATALUNYA” PRESENTADA PER LA FEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA.  

S’explica que des de la Federació Sardanista de Catalunya s’ha fet arribar una moció per tal de declarar la 
sardana com a dansa nacional catalana, i que un cop aprovada es notifiqui al portaveus parlamentaris i a la 
mateixa federació. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat 

4. APROVACIÓ ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES PER AL PROJECTE 
“LA VOLTA AL MÓN EN 80 DIES” (TASTET D’OFICIS ESCOLARITAT COMPARTIDA) 
D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI, EN EL MERCAT DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ 
CURRICULAR.  

Es tracta de fer extensiu el conveni que actualment ja té l’IES Molí de la Vila a l’altre centre de la vila que 
dóna classes de secundària, la Divina Pastora de Capellades.  

Passat a votació s’aprova per unanimitat 

5. MODIFICACIÓ DE L’ART. 7 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PERI VINYA 
ALTA.  



L’equip de govern explica que hi havia una diferència pel que fa a la normativa de plataformes, murs i 
tanques en relació a la resta del municipi, i per tant, es passa modificar l’article 7 i que aquest s’equipari a la 
norma que hi ha a la resta de municipi .  

Passat a votació s’aprova per unanimitat 

6. ADJUDICACIÓ PROJECTE MODIFICAT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.  

L’informe elaborat per l’arquitecte municipal sobre el concurs per adjudicar les obres de la nova Biblioteca, 
ha donat una puntuació a cada empresa basada en diversos criteris. Els criteris escollits van ser: les ofertes 
econòmiques, el termini d’execució, el termini de cobraments de les certificacions, els mitjans tècnics i 
personal de cada empresa, el recull d’obres de similars característiques fetes, les solucions tècniques 
presentades i la suma de valoracions acumulades.  Les diferents puntuacions de cada criteri va donar a C. 
Calaf amb 67,8 punts com la millor valorada, amb 2,5 punts de diferencia amb la segona. Per aquest motiu 
l’equip de govern proposa al ple adjudicar les obres a C. Calaf, a més destaquen el fet de que l’empresa és 
una de les que ha assegurat el pas per vianants amb seguretat, pel carrer d’en Serra durant les obres.  
ERC: mostra la seva alegria per que les obres es tirin endavant i troba coherent que s’adjudiqui a C. Calaf, a 
més destaca que és una empresa potent.  
PSC: es senten contents i satisfets, destaca que és bo que l’empresa sigui anoienca i li desitja sort. 
VdC: destaca l’informe elaborat per l’arquitecte municipal i la bona elecció de criteris escollits per adjudicar 
l’obra a una o altre empresa. Mostra la seva satisfacció perquè per fi es tira endavant aquest equipament tant 
necessari per la vila. Alhora esperen que no hi hagi cap més inconvenient, pregunten quines mesures hi ha en 
cas d’incompliment de l’obra, i per quan s’espera que s’iniciïn les obres i per quan estaran acabades? 
CiU: respon que s’aplicaran les condicions que hi ha en el plec de condicions d’execució d’obra que té 
l’ajuntament. S’espera que les obres comencin al gener de 2009 com a molt tard i que en 15 mesos estiguin 
finalitzades. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat 

7. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE MODIFICAT: PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DE LA ROCA DEL BATISTA. 

L’equip de govern (CiU) explica que a l’inici de la legislatura es van trobar aquest projecte no executat per 
l’anterior equip de govern (ERC-PSC) els quals no van acabar de tirar endavant. Aquest projecte pretén 
asfaltar el C. Roca del Batista. S’ha rebut a l’ajuntament un romanent de 18.000€ de subvenció per portar-lo 
a terme. El problema és que el projecte ha passat dels 30.000€ que valia fa 2 anys a 60.000€. En comissió 
informativa ERC va demanar que primer es parlés amb el veïns, en aquesta reunió es van trobar amb la 
negativa de quasi el 100% dels veïns a tirar endavant el projecte, sobretot degut a l’encariment del cost. Cal 
remarcar que si aquest s’hagués realitzat fa dos anys més del 60% de l’obra estava subvencionada, això 
sumant-li el 10% que posa l’Ajuntament donava unes contribucions especials a pagar per les veïns força més 
assumibles que les actuals, on la subvenció no arriba ni al 30%. La intenció de CiU és aprovar el projecte 
inicialment i més endavant tornar a reunir-se amb els veïns per explicar noves condicions si s'ha trobat més 
finançament. A més, hi ha por de perdre la subvenció. 
ERC: explica que la subvenció rebuda és de 2007 i no de 2008. Agraeixen que hagin fet la reunió tal i com 
varen demanar. Alhora expliquen que el vial no és preferencial, és d’ús veïnal. Demana que es treballi per 
aconseguir que la subvenció cobreixi el 60% com abans o que treballin per trobar aquest finançament i que 
ja que s’han de tornar a reunir amb el veïns per explicar si hi ha hagut novetats s’esperi per aprovar el 
projecte. 
PSC: Creu que la pujada és molt forta, i si l’ajuntament decideix aportar més del 10%, com a semblat  
entendre crearà un greuge comparatiu, per tant són partidaris d’acabar de treballar-ho i veure com es pot 
millorar el finançament. 
VdC: remarquen que vist el resultat de la reunió i el posicionament dels veïns, caldria explicar bé als veïns el 
per que d’un augment tant alt en el cost del projecte. A part cal treballar per millorar el finançament de 
l’obra, per això creiem que el punt s’ha de retirar i passar-se més endavant quan estigui tot més lligat.  

Finalment l’equip de govern retira el punt del Ple i restarà pendent fins que hi hagi novetats. 

8. ERRADES MATERIALS DE LA PLANIMETRIA DEL PGOM DE CAPELLADES. 



S’explica que s’havia introduït dins la planimetria del pla general d’ordenació municipal (PGOM) de 
Capellades el projectes futurs de la Font de la Reina, i els dels carrers Castell i St. Dorotea, i La roca del 
Batista, però aquests al ser projectes per aprovar definitivament no hi poden constar. Per aquest motiu es 
procedeix a rectificar les errades. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat 

9. DECRET 151-2008 NOMENAMENT COORDINADOR DE LA POLICIA LOCAL SR. 
MARC PÉREZ RODILLA.  

El regidor de governació explica que vista la necessitat de tenir un Cap de Policia Local per el nou cos, s’han 
vist obligats a buscar-ne un. El fet de que l’anterior cap no hagués volgut optar a la plaça i haver de passar 
per l’escola de policies, va fer que es busqués un acord entre ajuntament, l’antic cap i el nou que ara entrarà. 
Es pactés la continuïtat fins desembre amb reducció de l’antic cap i s’aprofités aquest temps per fer el 
traspàs. Per ocupar la plaça es van presentar diverses persones i finalment es va escollir en Marc Pérez 
Rodilla, amb el qual es va arribar a un pacte econòmic i personal. Per decret aquest ocuparà la plaça per un 
any prorrogable a dos.  
El nou Cap del nou cos de Policia Local, Marc Pérez, intervé en el Ple amb el permís de l’equip de govern, 
per presentar-se i explicar-nos les mancances que Capellades té en seguretat i de com ara es treballarà per 
millorar-ho, amb la proximitat amb el ciutadà com a centre. Alhora recorda el privilegi que tindrà Capellades 
pel fet de tenir un cos de policia Local, ja que normalment per accedir-hi cal tenir més de 10.000 habitats.  
VdC: vol agrair a l’equip de govern que hagi deixat intervenir a una persona quan aquesta es veu afectada 
directament o és presentada i espera que sigui sempre així. També espera que un cop passat el temps 
assignat hi hagi una convocatòria de la plaça. 
ERC: li agradaria veure com s’ha fet el procediment no pas per posar en dubte l’elecció sinó per saber-ne la 
valoració escollida per aquest càrrec. 

Aquest punt no es passa a votació sinó tant sols s'informa. 

10. RENÚNCIA DEL SR. RICARD RIUS I RAFA, ADSCRIT AL GRUP MUNICPAL 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, DEL SEU CÀRREC DE REGIDOR DE 
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES. 

En el darrer Ple el regidor Ricard Rius va explicar el motius de la seva renúncia al càrrec de regidor de 
l’ajuntament de Capellades (problemes de salut), però havent-ho exposat al ple no hi havia prou i calia 
entrar-ho per escrit a l’ajuntament i votar-ho en Ple. Per aquest motiu en aquesta votació es tracta d’un pur 
formalisme on en Ricard Rius s’haurà d’abstenir. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat 

11. PRECS I PREGUNTES. 

ERC: 

P: Ja fa dos plens varem preguntar-vos per la valoració de d’anys de la Pl. Catalunya i si calia fer reclamacions a 
l’empresa constructora. R: En cara no ho hem mirat, no tenim l’informe, la setmana vinent farem que el facin 
arribar. 

P: Quins és el motiu de que no es pugui aparcar momentàniament davant l’Escola Bressol al C. Doctor Fleming 
quan es porta els nens/es, per què es multa per això quan se sap que tant sols seran 10’ com a màxim? R: Ha 
estat una decisió precipitada i ens disculpem, s’informarà als guàrdies que siguin tolerants. El fet és que 
volem evitar que la gent deixi el cotxe molta estona, s’intentarà parlar amb l’Himel a veure si es pot deixar 
el cotxe al calaix. Alhora s’està parlant amb l’IES per tal de retirar el mur d’aquest 2 metres endins i així 
tenir una vorera més amplia i poder crear un espai per d’aturada momentània. Tot i això la regidora 
d’educació creu que la gent ha tingut un atac d’histerisme desproporcionat. Públic: des de l’AMPA de l’escola 
es demana que es retiri el cartell que hi ha a l’escola on diu que es multarà a qui pari. VdC:Com a solució 
provisional es podria deixar aparcar ales zones d’aparcament que hi ha a la caserna, del costat, així segur que no hi 
haurà problemes al carrer i la gent podrà deixar els seus fills amb tranquil·litat. 

PSC: 

P: Quin és el motiu de que els llums de cinglera del capelló cremin des de fa 10 dies tota la setmana en comptes 



de només el cap de setmana? R: No hauria de ser així, ens ho mirarem. 

VdC-CUP: 

P: El parc que hi ha al C. Lluís Companys actualment s’està fent-se servir d’aparcament degut a que no està tancat 
l’accés per a vehicles, cal tancar-lo com estava abans i que aquest quedi lliure pels vianants. R: S’informarà de que 
manca la tanca i es tancarà en una setmana. 

P: Com està el tema de l’educadora Social, hi ha una vacant? R: El Consell Comarcal demana que s’augmenti el 
nombre d’hores a Capellades per què el servei està desbordat, però no entrarà una persona nova sinó que 
una de les que actualment ho fa augmentarà les hores de dedicació a Capellades, però cal veure si hi ha 
diners per fer-ho. 

P:Com ha anat la reunió feta amb Ferrocarrils de la Generalitat sobre el Tino? R: Força bé, han reaccionat 
positivament per trobar una solució, estant en converses amb l’empresa Montferri. Per saber-ne el cost de 
cobrir el servei i després caldrà fer un conveni entre les tres parts. El 3 de desembre tenim una reunió amb 
Transports d’on s’espera concretar quelcom més.  

P: Alhora i lligat al tren, com està el recorregut de baixada, ja que es va dir que es tancaria l’accés per la fàbrica?Es 
té previst senyalitzar el camí i il·luminar-lo. R: Es difícil il·luminar-lo, però es mirarà el fet de senyalitzar-lo. Pel 
que fa a l’accés per dins s’està en converses per veure com es fa el tancament, alhora, el camí alternatiu ja 
està condicionat, i surt per sobre de la fàbrica. 

P: Fem el prec de que d’una vegada per totes es concreti el conveni entre l’IES Molí de la Vila i l’Ajuntament de 
Capellades R: s’està treballant en això i tant sols falta veure com està el tema econòmic, per això ens cal 
veure quin pressupost es té de cara el 2009. 

P: Es pregunta si es té previst fer al·legacions al Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO) ja que ara 
hi ha un mes per presentar-ne? R: No es té previst entrar-ne cap, ja es van entrar en el seu dia les mateixes 
que la Torre i la Pobla de Claramunt, i ens han inclòs el que es va sol·licitar.  VdC: notifica que entrarà una 
moció per tal de que passi per Ple i s’entri a Urbanisme abans de que finalitzi el termini de presentació 
d’al·legacions, per això esperem que la moció no quedi aturada i es faci passar per Ple abans de finals de mes. R: 
presenteu-la i en parlem, tot i que no hi havia cap intenció de fer res més. VdC: dilluns vinent la entrarem , ja 
que hi ha un estudi de l’IDESCAT que cal tenir en compte, en ell s’aporten dades de creixement i d’ús de sol que en 
la millor de les previsions són la meitat del que diu el PDUCO. 

 
Amb aquesta darrera pregunta i sense que des del públic assistent es faci cap pregunta finalitza la sessió. 
 
 


