
SESSIÓ DE PLE ORDINARI.  8 DE JULIOL DE 2009. 

 
A l’inici de la sessió es realitza un minut de silenci en record de la Sra. Margarida Morginyà, filla adoptiva de Capellades. 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 
 
Es presenten dos actes per aprovar en aquesta sessió, la corresponent a la sessió ordinària del dia 6 de maig i la sessió 
extraordinària del dia 12 de maig. Després de les modificacions i correccions s’aproven les dues actes. 
 
2. APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES EN ELS ÀMBITS D’ESPORTS, 
CULTURA, EDUCACIÓ I  JOVENTUT CORRESPONENTS A L’ANY 2009. 

 
L'Equip de Govern (CiU) explica que aquestes són les bases específiques que cal aprovar per tal de tirar endavant la 
concessió de subvencions a les entitats per l'any 2009, i que és important tenir-les per tal de regular la concessió de 
subvencions. La quantia d'enguany per repartir entre les entitats es de 60.000€, però si a finals d'any hi haguessin més 
diners es faria una segona convocatoria. 
 
ERC explica que creu que el tràmit s'ha allargat molt des de que es va comunicar a les entitats que es faria així, a més 
quan es van elaborar les bases generals varem argumentar que no s'havia contat amb les entitats, es va dir que es faria 
en les específiques però al final tampoc ha estat així. Per això proposen que abans d'aprovar-ho es lliuri a les entitats 
per que puguin dir que en pensen, alhora creuen que hi ha entitats que queden excloses, com aquelles que 
desenvolupen la seva activitat en base al medi ambient, la protecció civil o la comunicació, entre d'altres. Per tant 
creuen que cla retirar l'ordenança fent lo dit i caldria veure com es reparteix els diners sent una bossa única. 
 
El PSC veu correcte el que argumenta l'Àngel d'ERC, i també ho veuen així, cal parlar amb les entitats. A més de 
remarcar que la partida destinada és molt baixa en comparació al que fins enguany es feia. 
 
Des de VdC-CUP s'argumenta que veuen la mesura com a bona ja que pretén donar la màxima transparència en 
l'assignació de subvencions, però malgrat l'esforç fet entre tots les grups municipals en les comissions informatives per 
millorar-la, veuen que podria millorar-se més. Proposen que per aquest 2009 es faci com s'ha fet fins enguany i 
paral�lelament s'iniciï un procés de participació de les entitats a través d'una prova pilot, on aquestes realitzin el procés 
en base i un cop fet s'analitzin entre tots el pros i contres, millorant-ne així les bases específiques i ajustant-les a totes 
les entitats de la vila, i executar la nova formula a partir del 2010. D'altre banda voldrien que en la comissió tècnica 
qualificadora hauria d'haver-hi un membre de cada partit de l'oposició si més no com a oients.  
 
L'EG després d'escoltar l'exposició dels diversos grups decideix retirar el punt del Ple i deixar-ho per més endavant, 
comprometent-se a enviar el document a totes les entitats en la present setmana, per tal de que s'ho mirin i diguin que 
en pensen, en funció de com vagi i els problemes que puguin sorgir, es decidirà si retardar la seva aplicació pel 2010 o 
executar-ho ja en aquest 2009.  
 
3. MODIFICACIÓ NÚM. 3 DEL CRÈDIT PRESSUPOST 2009. 
 
La interventora de l'Ajuntament, Dolors Morera, explica el números i canvis que es realitzen en el pressupost de 2009 
per tal d'ajustar, hi entrar les diferents partides que no estant dins d'aquest, resumint-se en un total de 7 grups amb 
varis tipus d'actuacions. Grup 1: Obres varies executades i reformes, compra d'aplicacions informàtiques i ampliació de 
mobiliari. Grup 2: Projecte edifici sortida parc prehistòric a executar entre el 2009 i 2010. Grup3: Subvencions 
específiques atorgades per conveni. Grup 4: Obres Roca del Batista. Grup 5: Parc Prehistòric (museologia i serveis). 
Grup 6: Biblioteca, suplement d'inversió que manca. Grup 7: Rehabilitació La Lliga, manca per pagar una part. Resumint: 

TOTAL INVERSIÓ + SUBVENCIONS A APROVAR 2009 865.028,23  TOTAL INVERSIÓ A APROVAR 2010  552.941,72 

GRUP 1 152.799,67  GRUP 2  552.941,72 

GRUP 2 153.152,44  TOTAL PRESTEC  327.941,72 

GRUP 3 10.148,70  TOTAL SUBVENCIÓ  225.000,00 

GRUP 4 25.941,88  TOTAL 552.941,72 

GRUP 5 191.210,19    

GRUP 6 264.779,79    

GRUP 7 66.995,56    

TOTAL PRESTEC 626.629,61    

TOTAL CONTRIBUCIONS 25.941,88    



TOTAL SUBVENCIONS 112.500,00    

TRANSFERENCIES 97.365,59    

TOTAL 862.437,08    

Aquest són els números que surten i aquesta és la modificació de crèdit. En la qual es veu que s'haurà de sol�licitar un 
préstec com mínim de 626.629,61€ durant el 2009 per poder fer front als pagament de les diverses actuacions festes o 
a fer. 
 
Des d'ERC s'entén que el que s'aprova és la modificació de crèdit i no pas la sol�licitud d'un crèdit. Veuen que com a 
exercici contable no hi ha res a dir.  
 
El PSC apunta una error de transcripció, d'altre banda demanen que s'especifiquin més les coes en la memòria ja que a 
vegades no se sap exactament de que és parla. S'abstindran en la votació perque aquest són els seus números. 
 
VdC-CUP destaca la claredat del números i la feina feta des d'intervenció, no hi ha res objectar ja que l'execució és 
correcta. 
 
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU, ERC i VdC-CUP i l'abstenció del PSC. 
 
4. ACCEPTACIÓ CASERNA GUÀRDIA CIVIL. 
 
L'EG explica que s'ha arribat a un acord amb el Ministerio del Inetrior pel qual es realitzarà una concessió 
administrativa d'una part de la caserna, en concret de l'edifici que es troba paral�lel al C. Doctor Fleming. La concessió 
es realitzarà per un període de 5 anys renovable any a any fins a 10 anys, limitant la seva utilització exclusivament a 
dependències  de la Policia Local de Capellades. Un cop acceptat aquest contracte de concessió, es té previst fer una 
entrada a l'edifici des del C. Doctor Fleming i remodelar l'interior de l'edifici per adequar-ho al cos de Policia Local. A 
la planta baixa hi haurà un rebedor i zona d'atenció al ciutadà, els despatxos, més una sala per reunions i els calabossos. 
A la segona planta hi hauran els vestidors i lavabos propis del cos. 
 
ERC explica que o votarà a favor de la concessió ja que hi ha clàusules poc clares. Hi han intervencions que 
l'Ajuntament assumirà com a pròpies i n'hi ha moltes que l'Ajuntament no té per que avenir-s'hi perquè no li 
pertoquen, per exemple les clàusules del punt 3 en varis punts no s'adeqüen a la realitat de la nostra caserna. Malgrat 
pugui semblar que és un petit avenç perquè s'aconsegueix entrar-hi dins el contracte deixa clar que allò es d'ells i lliga a 
l'ajuntament durant 10 anys. 
 
L'EG respon que això és el que s'ha pogut aconseguir, i recorda a ERC llegint en el Ple la resolució negativa que va 
dictar el Ministerio del Interior al 2005 com a resposta donada a l'Ajuntament quan va sol�licitar la cessió complerta. 
Per tant coneixent aquesta resposta l'actual EG format per CiU va decidir posar-se a treballar per aconseguir una 
cessió parcial pel cos de Policia Local. Ja que els esforços fets anteriorment no van fructificar 
 
ERC respon que no li cal questa lectura, ja la coneixen, i quan ells governaven amb el PSC no es van aturar quan va 
rebre la resposta negativa, van continuar treballant per altres vies, vies que hauria de conèixer l'actual equip de govern i 
què pel que veu, no han continuat treballant. Li recorden que el primer que es va fer va ser aprovar una moció el 2004, 
moció que no va presentar cap grup en particular sinó que va ser presentada pel mateix ajuntament, fruit del consens 
de totes les forces polítiques que llavors hi havia a l'Ajuntament. Primer el Ministerio els hi va dir que no acceptaven, al 
2005 com ha dit, argumentant que allò era seu i que si ho volien caldria pagar, llavors es van fer tràmits via Generalitat 
per que aquesta comprés totes les casernes de Catalunya per així després cedir-les als ajuntaments, tampoc varen 
prosperar. Un altre via que es va fer servir va ser a través del Ministerio de la Vivienda, el qual la reclamava per 
destinar-ho a pisos socials, i tampoc va fructificar. Per tant des d'ERC es veu clar que l'anterior equip de govern va fer 
molt per el retorn i aquests esforços i en tarannà constructiu creiem que s'haurien d'haver informat de tot el que 
s'havia fet  i no ser obviat per l'actual EG. 
 
El PSC referent a la feina feta per l'anterior equip de govern està bastant d'acord amb el que acaba d'argumentar ERC, 
però malgrat això veuen bé que s'accepti la Caserna per a la Policia Local, ho veuen com un pas per ja ser-hi dins. 
Alhora volen deixar constància que es va perdre una oportunitat al no haver pogut rebre al Delegat del govern a 
Catalunya per parlar amb ell d'aquest tema. Per últim creuen que caldria reduir al màxim possible la partida econòmica 
que es vol destinar a l'edifici que cal rehabilitar. 
 
VdC-CUP no està a favor de l'acceptació parcial de la Caserna. Primer perquè dóna resposta a una acció de govern 
sobre la qual ens sentim enganyats, ja que a inicis de legislatura varem retira una moció en la que es reclamava que es 
reclames la Caserna ja què se'ns va dir que ja es treballa en això, quan alhora de la veritat s'ha treballat per una cessió 
parcial, i creiem fermament en que a Capellades és més prioritari continuar treballant per la cessió de tot l'edifici de la 
caserna i no només a una part . Segon, com ja han apuntat, aquest contracte no s'adequa a la realitat de la vila. Tercer, 



per poder avenir-nos a una cessió caldria discutir-ne l'ús de l'instal�lació; l'EG de govern aposta per que hi vagi el cos de 
Policia Local, nosaltres creiem que ha de ser la ciutadania que decideixi a través d'una consulta què vol fer-ne, locals 
per entitats, per exemple, podria ser una bona alternativa. Quart, sota el nostre parer hi han prioritats més importants 
a les quals destinar diners, per exemple a ajuts socials o en subvencions per entitats, les quals segons les pressupost 
passen a ser 60.000€ mentre que en exercicis anteriors eren més del doble. Per això, si tant urgent és que la Policia 
Local tingui un local podrien anar a l'antic edifici de correus per exemple, i ens estalviaríem uns 60.000€ que hi ha 
pressupostats en reforma d'edifici. I més tenint en compte la gran despesa pressupostaria que genera aquest cos de 
policia, de prop de 380.000€, cos de polica amb el qual no estem d'acord, ja que creiem que amb una Guàrdia 
Municipal 24h al dia els 7 dies de la setmana era suficient. Per últim, volem informar al PSC i a la resta de regidors que 
VdC ha enviat una carta certificada al Delegat del Govern a Catalunya lamentant que no se'l pogués rebre i fent-li 
arribar l'escrit que volíem entregar-li el passat 11 de juny, adjuntant-li la moció que més endavant esperem que s'aprovi. 
 
L'EG respon que VdC-CUP a donat una informació malament, i és que la partida destinada a reforma de la Caserna es 
de 36.000€ i no pas de 60.000€ 
 
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU i PSC i els vots en contra d'ERc i VdC-CUP. 
 
5. OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB CAIXA CATALUNYA. 
 
L'EG explica que es tracta de la contractació d'una pòlissa de crèdit pel valor de 400.000€ per tal de tenir liquiditat 
per afrontar pagaments, això es degut a la reducció en 200.000€ de la pòlissa de crèdit que tenien amb el Banc de 
Crèdit Local. 
 
ERC pregunta per qui motiu es demanen 400.000€ quan el que se'ns rebaixa és de 200.000€. L'EG respon que s'ha vist 
que demanant-ne només 200.000€ no s'arribarà. ERC replica que d'acord, però que fent això es trenca amb la línia 
d'evitar polisses. EL PSC també s'argumenta en aquesta línia. Des de VdC-CUP s'argumenta que s'abstindran perquè no 
estant d'acord en continuar finançant-se a través de les pòlisses i més quan des de l'EG es va dir que això es volia 
evitar. 
 
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU, ERC i PSC i l'abstenció de VdC-CUP. 
 
6. MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES CONTRACTACIONS 

DELS PROJECTES DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL, PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES-CUP. 

 
VdC-CUP, seguint la línia deixar participar a la ciutadania dels plens i com ha fet cada cop que un particular o entitat li 
ha sol�licitat, demana al Ple que es deixi explicar la moció al representant de la CGT Anoia present. L'EG respon que 
d'acord però que no serveixi de precedent, replicant VdC que aquest precedent ja va ser realitzat pel propi EG en 
plens anteriors. El representant de la CGT Anoia explica que s'haguessin estimat poder haver fet una moicó més amplia 
però que vistos els terminis que marca el FEIL esperem que com a mínim  es pugui fer un seguiment acorat del que 
aquest fons reclama, com és la contracció d'un % d'aturats per part de les empresses que realitzin les obres així vetllar 
per les condicions contractuals, salarials i laborals. 
 
Des de l'EG s'accepta la moció però s'argumenta que no cal crear una comissió extra, i per tal d'evitar més burocràcia 
proposa que en les comissions informatives d'urbanisme es dedicarà d'ara en endavant un punt on es farà la tasca que 
ha de fer aquesta comissió. Això s'accepta. 
 
Passat a votació s'aprova per unanimitat. 
 
7. MOCIÓ PROPOSANT QUE EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ES DENOMINI “CAMP 

MUNICIPAL D’ESPORTS JOSEP ARGELICH I JOVÉ”, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC 
DE CAPELLADES. 

 
EL PSC explica que després d'haver parlat amb la família i el club de futbol creuen oportú per tota la tasca feta al llarg 
de tota la seva vida en pro del C.F. Capellades, un cop finalitzada les obres al Camp Municipal passi a dir-se Cmp 
Municipal d'Esports Josep Argelich i Jové. 
 
CiU explica que ho veu bé i que també ha parlat amb la família i el futbol i ells també ho veuen bé. 
 
L'Àngel Soteras explica que com ERC no veuen cap problema, però caldria reglamentar el perquè unes persones o 
altres són fills predilectes o a què se li posa un nom i en base a què. La Núria Mora, explica que ella no està d'acord 
amb aquesta moció i que votarà en contra, creu que el nom del camp de futbol l'hauria de decidir la ciutadania a través 



d'una consulta popular, per això votarà en contra. En Jaume Morera s'abstindrà, ell és del parer que s'ha de mantenir el 
mateix nom al camp i que en tot cas, si així ho creu el C.F. Capellades caldria fer-li un homenatge dins el camp. 
 
VdC-CUP s'abstindrà, d'una banda creuen que el nom l'hauria de triar la ciutadania en base a un llistat, i d'altre és la 
persona de qui es té més constància actualment de la feina feta però no sabem ni amb anterioritat n'hi ha hagut 
d'altres presidents igual de significatius. 
 
Passat a votació s'aprova amb el vots de CiU i PSC, i un d'ERC, les abstencions de VdC-CUP i un d'ERC i el vot en 
contra d'un d'ERC. 
 
8. MOCIÓ PER LA DEVOLUCIÓ TOTAL DE LA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL A 

CAPELLADES, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES-CUP. 
 
VdC-CUP que el que es pretén és que l'ajuntament treballi en ferm per la devolució de la caserna per a destinar-la a ús 
social, un ús que, un cop aconseguida la cessió total caldrà decidir a través d'una consulta popular perquè els 
capelladins/es decideixin quin ús social se li donarà (habitatges de protecció oficial, espais per entitats...). 
 
L'Eg, CiU, explica que votaren a favor perquè volen continuar la feina començada per l'anterior EG i la treballaren per 
tenir tota la caserna. ERC, explica que comparteix els objectius però que en el segon acord creuen que caldria posar 
“que es continuï l'expedient” en comptes de “que s'iniciï l'expedient”, ja que sinó no és reflecteix la feina abans feta. 
S'accepta. El PSC ho veu bé. 
 
Passat a votació s'aprova per unanimitat. 
 
9. PRECS I PREGUNTES. 
 
ERC: 
P: Al C. Girat hi han arbres que no s'ha podat i des d'ERC ja es va demanar en època de poda que és fes, per què no s'ha 
fet?R: No es va fer per què els arbres són petits i ara no es farà fins que no torni a ser època de poda. 
P: Per què està aturada la Deixalleria? L'entorn està fatal i cal netejar-lo. R: L'EG no té  previst obrir la deixalleria per en 
aquest 2009 per què no hi ha diners, s'està treballant per donar-ho en gestió externa pel 2010. Pel que fa a la brutícia 
recordar que quan es veu algú fent quelcom que no toca, com tirar brossa fora de lloc cal denunciar-ho. I que maca 
civisme alhora de treure la brossa o trastos vells. 
P: Al C. Fondo hi ha sacs de runa, quan es trauran? R: La persona que es creu que ho ha fet no ho assumeix, es el mateix 
que abans, no hi ha civisme, però des de l'EG esperem que quan aprovem l'ordenança de civisme es podrà actuar 
millor. 
P: La Policia Local pot tramitar les denuncies o ho han de fer via mossos. R: El 10 de juliol es signa el conveni que els 
permetrà fer-ho de forma directe.  
 
PSC: 
P: Ens ha fet arribar que la barana/tanca que hi ha entre el Molí Paperer i la Piscina és tal i com pertoca o li manca una capa 
de pintura?. R: Tal i com està és com estava previst i aquesta tanca té un tractament especial, per això es així. 
 
VdC-CUP: 
P: Ens han fet arribar que durant el juny la Policia Local va fer unes pràctiques antidisturbis pel C. Divina Pastora i la Curanya. 
No creiem que sigui necessari i a més no es va ni avisar als veïns? R: No creuen que fos quelcom de tant exagerat, però es 
cert que no es va avisar i en properes ocasions així es farà. 
P: Que es té previst fer amb el problema que té Tele Capellades? R:  Estem mirant quin tipus d'aire condicionat podem 
instal�lar-los per que no pateixin els problemes que tenen de sobrecàrrega de temperatura. 
P: Com és que no s'ha donat resposta a les instàncies que un veí ha entrat explicant els problemes que li generen els camions, 
alhora demanem que el propi veí ho expliqui, degut a que les preguntes del públic no consten en acte i volem que aquest cas  
consti, S'accedeix a que el veí expliqui que els camions ja li han trencat reiteradament el balcó i per quin motiu no ha rebut 
resposta, ni se la convocat per parlar del tema. R: l'EG comença dient que no té constància  de les instàncies, però que si 
que ha parlat amb altres veïns i que estant buscant una solució. VdC-CUP replica que això de que desapareixien instàncies 
de la ciutadania és molt greu i també que no se'ls hi doni resposta.R: no s'ha traspalat, encara no ho hem rebut, però 
treballarem en el tema. 
P: El problema i queixes que hi ha dels veïns que viuen sobre el negoci de Casa Ametller no s'ha solucionat malgrat un avis de 
tancament i que es digués des de el propi negoci que es farien millores, aquestes no s'han fet i les queixes persisteixen, que es té 
previst fer? R: S'ha parlat amb ells i en principi que sapiguem no hi ha queixes i estan complint els requisits d'obertura  , 
malgrat tot es continuarà estant a sobre. 
P: Com està el camí  de baixada a la Font de la Reina, del qual varem parlar en plens anteriors i se'ns va dir que se'ns 
informaria. R: A curt pla´no es té `previst fer res, però esperem tenir-lo finalitzat per abans dels mes de desembre. 



P: Sobre l'assignació de l'Aeroport corporatiu a Igualada - Òdena VdC-CUP s'hi manifesta en contra entre d'altres arguments per 
la disminució de la qualitat de vida que suposarà per als municipis afectats, La Pobla de Claramunt., Capellades, Vallbona i La 
Torre de Claramunt, per això ens agradaria saber quin posicionament tenen la resta de forces del Ple. R: L'EG respon que no 
té una postura clara, ja que encara no n'ha parlat a fons, alguns ho veuen molt clar i d'altres no tant. La resta de forces 
no diuen res al respecte. 
P: Sobre el transport escolar ens agradaria saber quins passos fa l'ajuntament per tal de facilitar l'assistència a l'institut de tots 
aquells alumnes que vulguin fer batxillerat a Capellades. R: S'està treballant conjuntament amb els ajuntaments afectats per 
tal de que puguin pujar al bus si queden places lliures o ampliar la flota, però es tema força complicat i a més cal el 
compromís ferm de les famílies de fer ús d'aquest transport. 
P: Pel que fa a la llista d'entitats capelladines, no entenem que des de l'ajuntament no es passi l'adreça per poder posar-se en 
contacte amb elles a les entitats de Capellades que així ho requereixen. R: És un problema de llei de privacitat, a més el més 
factible és que les pròpies entitats es facin la seva pròpia base de dades, tenint en compte que es fàcil trobar-se a la 
gent pel carrer que forma part de les diverses entitats. VdC-CUP: Si més no ja que no voleu o no podeu donar la llista, 
cosa que ens estranya per que a d'altres municipis inclús les tenen penjades a les seves web, l'Ajuntament hauria de fer arribar 
les cartes a la resta d'entitats quan així ho sol�liciti una entitat. R: Bé, mirarem si podem donar les adreces i sinó farem de 
transmissors. 
P: Per últim, des de la gent de la Vegueria del Penedès ens reclamen per quin motiu no estan penjats els cartells d'aquesta?. R: 
Es cert que no estant, mirarem de posar-los. 
 
PÚBLIC: 
P: Sobre el tema de la Caserna troba incongruent la postura de l'Equip de Govern, per què si ens la donen tota que farem amb 
la Policia? R: Que ens la puguin donar sencera no vol dir que la policia hagi d'anar fora.  VdC-CUP recorda que quan 
això succeeixi caldrà decidir a que es dedica aquesta a través d'una consluta popular. 
P: Sobre el tema de l'Aeroport corporatiu, estar-hi en contra no es perdre un tren per la comarca, ja que es tracta d'una 
instal�lació elitista, que només serà utilitzada per una minoria de la societat, tampoc es pot argumentar a favor la creació de 
llocs de treball, per què molts d'aquest seran qualificats i avui en dia a la comarca no hi ha gent qualificada, a més el principal 
problema el rebrem un pocs mils habitants de l'anoia mentre que si l'Aeroport estigués orientat de forma diferent els problemes 
afectarien a molts més i es per això que la resta de la comarca ho veu bé, per què ells no en reben les conseqüències. R: L'EG 
respon que aquest és el teu punt de vista, però per ells ho veuen com una oportunitat que farà venir més empresses i 
que cal estudiar bé.  
 
A les 23:40h s’aixeca la sessió 
 
Tant aquest Ple, com tota la resta de plens de la present legislatura, i les mocions entrades, les 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. 


