
SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 13 D’AGOST DE 2009 

Es destaca l’absència en aquest Ple dels regidors Cristina Martínez i Ivan Olvera 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR. 

Es presenten les actes corresponents a les sessions del dia 8 de juliol de 2009 i del 22 de juliol de 2009.  
Després de les modificacions que fan els regidors s'aproven per separat i per unanimitat. 

2. APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2010. 

Es proposa al Ple l’aprovació de les festes locals per l’any 2010 el dia 6 de febrer i el dia 16 d’agost. 

Passat a votació s'aprova per unanimitat. 

3. APROVACIÓ REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1-01-2009. 

Després de la revisió del padró actualment Capellades té 5.527 empadronats. 

Passat a votació s'aprova per unanimitat. 

4. DECRET D’ALCALDIA 106/2009 NOMENAMENT ALCALDE-ACCIDENTAL PERÍODE 
DE VACANCES.  

S’informa al Ple del Decret d’alcaldia 106/2009, pel qual l’alcaldessa va nomenar al primer tinent d’alcalde, 
Josep Carreras, com alcalde accidental durant el període del 3 d’agost a l’11 d’agost. 

5. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE MUSEU DEL NEARDENTAL DE CATALUNYA 1ª 
FASE: PAS SOTERRAT DE CONNEXIÓ ENTRE EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE 
L’ABRIC ROMANÍ I L’EDIFICI CENTRAL.  

Es presenta el projecte per fer el pas soterrat que en un futur ha de connectar el jaciment arqueològic de 
l’Abric Romaní amb el Museu Neardental que ha d’anar ubicat a la ronda del Capelló. 

L’equip de govern explica que aquest és un primer pas del projecte del Museu Neardental, que és un 
projecte que s’estima d’un cost de 6.000.000€ que caldrà encaminar bé per tal de trobar el finançament per 
desenvolupar-lo en la seva totalitat. El finançament per realitzar el pas soterrat prové d’una esmena al 
pressupost general de l’estat del grup de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats. Així mateix, també 
informen que per dur a terme aquest projecte la Ronda del Capelló haurà de quedar tancada durant 2 o 3 
mesos i que es buscaran solucions per desviar el trànsit en la zona afectada. 

ERC, expressa els seus dubtes sobre el projecte del pas soterrat, ja que el projecte del Museu Neardental 
encara no s’ha elaborat i no hi ha un calendari fixat per construir-lo, per tant encara no es pot saber quan 
serà d’utilitat aquest pas. Creuen que és més raonable fer la construcció conjuntament. D’altra banda, sabent 
que hi ha una subvenció del Ministerio de Cultura, no hi votaran en contra. El seu vot serà l’abstenció. 

PSC, recorda que fa 2 anys es va signar un compromís davant de l’Eudald Carbonell on tots els grups polítics 
es comprometien a lluitar per aconseguir el Museu i a treballar per l’Abric Romaní, en aquesta línia el seu 
vot serà favorable. 

VdC-CUP, el seu també serà a favor del projecte del pas soterrat, al�legant el compromís signat amb l’Eudald 
Carbonell i estant d’acord amb l’equip de govern que és un primer pas del Museu, cosa que ha de ser una 
ajuda per aconseguir  les subvencions necessàries. D’altra banda, també està d’acord que és necessari tenir 
el projecte del Museu complert. 

Passat a votació s'aprova amb els vots a favor de CiU, PSC i VdC-CUP; i l’abstenció d’ERC.  

6. ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE EDIFICI VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL. 

L’equip de govern exposa que la seva intenció és fer l’adjudicació d’aquest projecte el més ràpidament 
possible per tal de fer les obres conjuntament amb les que es duen a terme actualment al camp de futbol, 
arribant a avançar-se un mes al procés habitual. 



En l’informe redactat per l’arquitecte municipal, de les 7 empreses presentades es recomana adjudicar als 
Tallers Auria. Així doncs, l’equip de govern proposa al Ple adjudicar el projecte a aquesta empresa per un 
valor de 211.923,39€ més IVA. 

L’equip de govern celebra que sigui una empresa comarcal que té 25 treballadors capelladins i que sigui un 
centre especial de treball, centres que actualment passen per moltes dificultats. 

ERC pregunta sobre el finançament d’aquest projecte, ja que s’havia concedit l’ajut del PUOSC per l’any 
2012, així s’haurà de finançar amb recursos propis fins l’arribada d’aquest ajut. El Regidor Marcel�lí Martorell 
informa que s’ha fet una al�legació escrita a l’ajut del PUOSC per avançar-lo a l’any 2010 i que encara no han 
obtingut resposta. ERC insisteix que cal tenir en compte el sobrecost que tindrà el projecte si es deneguen 
les al�legacions, ja que s’haurà de finançar amb un crèdit i caldrà pagar interessos pel mateix. Afegeix que el 
que es fa actualment al camp de futbol i el projecte que es vol adjudicar són independents i que tècnicament 
es poden fer per separat, no entenen com per mantenir oberta la piscina municipal es compta fins al cèntim 
i no es compta amb els sobrecostos que poden portar avançar aquest projecte. 

PSC informa que en l’informe del tècnic hi ha un error que no influeix en la puntuació final, comptant en 
una de les puntuacions dues vegades l’empresa Construccions Calaf i no hi apareix Trull S.L. D’altra banda, 
votaran a favor de l’adjudicació perquè s’acabin les obres al camp de futbol el més aviat possible per no 
entorpir més als usuaris. 

VdC-CUP es queixa perquè l’informe de l’arquitecte se’ls ha fet arribar just abans de començar el present 
ple, que cap dels regidors de l’oposició se l’ha pogut llegir. VdC-CUP no es pronunciarà sobre aquest 
informe. 

Passat a votació s’aprova amb el vots favorables de CiU i PSC, els vots en contra d’ERC i l’abstenció de 
VdC-CUP. 

 

7. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DEL “PROJECTE DE MILLORA DE LES 
INSTAL.LACIONS DE DISTRIBUCIONS DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE I INSTAL.LACIONS D’EQUIPS PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE 
L’AIGUA”. 

Es presenta a votació el Pla de seguretat del Projecte de millora de les instal�lacions de la xarxa 
d’abastament d’aigua. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat. 

8. PRECS I PREGUNTES.  

 

L’equip de govern: 

� La Lleva del Biberó ha demanat a l’Ajuntament de Capellades el seu suport per què se’ls 
concedeixi el premi en la convocatòria dels premis Principe d’Astrurias. L’Ajuntament ha signat una 
carta en suport a aquesta entitat amb seu a Capellades. L’equip de govern proposa que els grups 
polítics donin el seu suport signant una carta similar per donar més pes a la carta de l’Ajuntament. 

ERC: 

P: Està quantificat el cost de les millores que cal fer al projecte de millora de la xarxa d’abastament d’aigua?. R: Es 
farà al setembre. 

P: S’ha cobrat els avançaments del FEIL?. R: Si, 2 avançaments pel projecte del camp de futbol, actualment ja hi 
ha el 70% del cost ingressat. 

P: Al butlletí municipal, en la seva part del pròleg, on ha d’anar un escrit municipal hi ha un escrit de CiU, cosa que 
no s’havia donat en tota la democràcia, hi estem clarament en desacord que s’utilitzi per promocionar partits. 

P: Al carrer Maties Guasch hi ha una font que perd aigua constantment. R: Es mirarà i si es així s’arreglarà. 



PSC: 

P: Vulll afegir en el punt de l’adjudicació de les obres del camp de futbol que el PSC també celebra que sigui una 
empresa de la comarca que passa per dificultats. 

P: Els entorns de la bassa han estat una setmana sense llum, a què és degut?. R: Es van fer malbé els “relers” de 
Mas Teixidor. 

VdC-CUP: 

P: Ens mostrem molestos i alhora sorpresos per l’escrit que es va encartar a la Miranda. Aquell on es deia que la 
piscina municipal romandrà oberta aquest estiu, però no per haver fet pública la decisió; si no perquè en la reunió 
mantinguda tots els grups polítics es va decidir que es reduiria els horaris de la piscina i que quedàvem pendents per 
una pròxima reunió, on s’havia de portar els números ben fets i es decidiria quins eren aquests horaris. La nostra 
sorpresa ha estat quan hem vist que en aquest escrit ja anunciàveu com a probable el tancament de tots els matins 
excepte el dijous; així no és com vam quedar i ens dona la impressió que ja us torneu a avançar.   R: Només 
volíem informar a la gent. Després de la festa major tornarem a convocar una reunió per acabar de decidir 
quins horaris tancarà la piscina municipal. 

P: En els actes de la festa major s’anuncia una guerra d’aigua, en què consistirà? Hi haurà un malbaratament de 
l’aigua? R: Són actes que organitza el jovent i ho hauríeu de preguntar a la tècnica de joventut. 

(Després del Ple la tècnica de joventut va aclarir a VdC-CUP que l’acte no pretenia malbaratar aigua, l’acte consistia en una guerra d’aigua amb 

globus i pistoles d’aigua, on se n’hauria d’utilitzar poca) 

 


