
SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 11 DE NOVEMBRE DE 2009 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR. 

Es presenta l’acta corresponent a les sessió del ple ordinari del dia 30 de setembre de 2009. Després de les 
modificacions que fan els regidors s'aprova per unanimitat. 

2. DECRET 133/2009 NOMENAMENT SECRETARIA ACCIDENTAL 

S’informa al Ple del Decret d’alcaldia pel que es nomena la secretària accidental per baixa laboral de la 
titular. 

Passat a votació s'aprova per unanimitat. 

3. MOCIÓ PER RECUPERAR LES FONTS DEL NOSTRE ENTORN I CREAR LA RUTA DE 
LES FONTS. 

Vila de Capellades-CUP exposa que ha presentat la moció per impulsar una idea que tots els partits han 
tret una vegada o altra, i que tenen tots en els programes electorals. És recuperar les fonts de l’entorn 
capelladí i crear una ruta de les fonts  implicant els municipis veïns i el Consell Comarcal de l’Anoia.  Es 
demana que s’elabori un petit estudi de com portar-ho a terme i que l’Ajuntament de Capellades en el 
pressupost de l’any 2010 reservi una partida, com a declaració d’intencions per realitzar aquest projecte. 

ERC creu que és una moció correcte i hi votaran a favor. 

PSC també els sembla correcte, els sembla bé que s’obri una partida pressupostària i creuen que una 
possibilitat de finançament podria ser el nou Plan E. 

EG estan d’acord amb el projecte, però no acaben de veure clar obrir una partida pressupostària en un 
moment que s’haurà de fer una retallada molt important.  D’altra banda, es creu que serà complicat de 
portar-ho a terme si no es troba finançament extern, que com a idea es planteja l’àrea de turisme del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 

Passat a votació s'aprova per unanimitat. 

4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2010  

L’equip de govern informa que les ordenances fiscals per l’any 2010 s’aprovaran en bloc. En el mateix 
moment del Ple es fa entrega a la resta de grups polítics l’última proposta i la definitiva que presenten per la 
seva aprovació. Per aquest motiu es fa un recés de 10 minuts. 

L’equip de govern proposa un augment de totes les taxes i impostos d’ un 1,5% linealment, amb l’excepció 
de l’IBI que s’augmenta el 1% del valor cadastral, tal com bé fixat per l’Estat Espanyol. L’impost sobre els 
vehicles no augmenta perquè actualment es cobra el màxim fixat per llei. En el cas de la taxa de recollida, 
tractament i eliminació de les escombraries la proposta d’augment és d’un 30%, amb la novetat que els 
locals comercials es desglossen en supermercats, que se’ls augmenta un 100% amb bonificacions si aquests 
fan la seva pròpia recollida; i les fruiteries, que se’ls augmenta un 40%. Per últim, en la taxa del 
subministrament d’aigua es fixa una nova quota fixa de 12€ trimestrals i un valor per consum en el que es 
varien els trams actuals, passant el primer bloc de 1-30m3 a 1-18m3,el segon bloc passa de 31-45m3 a 18-
31m3 i per últim el tercer bloc que estava establert en més de 46 m3 es pretén passar a més de 31m3. Tots 
els trams augmenten el seu preu, des de un 13% i fins un 53% depenent del tram. Com a novetat 
s’introdueix com a nova taxa el pupil�latge dels vehicles que ha retirat la grua, que costarà de 5 a 15€ 
depenent del vehicle retirat. 

Passat els minuts de recés el Ple discuteix la proposta.  L’equip de govern argumenta la pujada de les taxes 
pel dèficit econòmic important que pateix l’Ajuntament, a més en el cas de les escombraries l’augment és 
més elevat per l’augment dels costos de la recollida, la propera obertura de la deixalleria i per la immediata 
introducció de la recollida de la fracció orgànica; tot i així, l’ajuntament haurà de suportar un dèficit de 
35.000€ aproximadament en aquest servei. L’augment de la taxa de subministrament d’aigua es justifica per 



les millores que s’han produït en el subministrament i la introducció de la quota fixa trimestral, com una 
manera més justa pel cobrament d’aquest servei. També es fa notar als grups polítics que tal com s’havia 
demanat en comissió informativa s’ha rebaixat aquesta quota de 17,50€ a 12€. 

ERC titlla el procés d’inacceptable.  Anteriorment a les comissions informatives l’equip de govern va 
comentar que les taxes no augmentarien, com a la resta de municipis veïns, en les comissions informatives 
de dijous passat la proposta és d’un augment del 1,5% i un augment desproporcionat de la taxa de 
subministrament d’aigua, aquest mateix dilluns els partits s’han tornat a reunir, on es queda que es farà 
arribar una nova proposta el dimarts que no arriba i avui mateix es presenta la proposta definitiva, 
mantenint l’augment de totes les taxes i amb una nova proposta per la taxa de l’aigua, que fent unes 
simulacions es veu clarament que els augments d’aquesta taxa en molts casos sobrepassarà el 100%. ERC 
votarà en contra. 

PSC demana a l’alcaldessa més temps per poder parlar-ne més i consensuar les taxes i impostos. A aquest 
grup els hagués agradat que no s’apliqués cap pujada, com han fet totes les poblacions veïnes. També creu 
que l’augment de la taxa de les escombraries s’hauria d’aplicar de manera progressiva i se sumen a la 
proposta de VdC-CUP que va fer en comissió informativa i que demanava que  es fes una campanya 
informativa sobre la recollida selectiva, la deixalleria i els seus costos.  En quan a la taxa de l’aigua creuen 
que s’hauria de rebaixar l’augment dels trams, per penalitzar qui més gasta.  Amb tot, s’abstindran. 

VdC-CUP recorda a l’equip de govern que van demanar un ajornament d’aquest punt, que se’ls  va negar 
per no anar justos en la publicació de les mateixes en el butlletí oficial; d’aquesta manera el que s’ha 
aconseguit és fer una proposta a corre-cuita i sense consens,  portant a Ple unes taxes que només CiU hi 
votarà a favor. Es té la sensació que s’han fet els números només pensant en quadrar les taxes, però que no 
s’ha pensat en com afectaran a les famílies capelladines. Creuen que és un tema suficientment important 
com per prendre una decisió en 10 minuts de recés, a més, la manera de funcionar de VdC-CUP és en 
assemblea i aquests números no s’han pogut presentar a la mateixa. L’augment de taxa d’escombraries la 
troben exagerada i la de l’aigua no s’ha estudiat a fons, perquè no reflecteix el premi a l’estalvi d’aigua. Hi 
votaran en contra 

L’equip de govern reconeix que la seva intenció era no pujar les taxes i impostos, però el pla de sanejament 
que ja està quasi a punt ha obligat a prendre aquesta decisió, aquest pla obliga a l’Ajuntament a capgirar la 
situació econòmica, que és molt complicada, en 3 anys. També agraeix l’abstenció del PSC, perquè si no 
s’aproven aquestes taxes es podria paralitzar l’ajuntament per problemes de tresoreria. 

VdC-CUP recorda que a principis de legislatura va demanar una auditoria que es fes pública, perquè tots els 
ciutadans siguin conscients de la magnitud del problema econòmic de l’ajuntament. Ara demana que sigui 
aquest pla el que es faci públic. Cosa que es nega per part de l’equip de govern, al�legant que no es vol 
culpabilitzar a ningú, tots els equips de govern que han passat per l’Ajuntament ho han fet  amb bona fe i ara 
entre tots s’ha de mirar d’arreglar la situació. 

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

5. APROVACIÓ QUARTA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2009  

Cal fer una modificació del pressupost vigent del 2009, cal introduir una subvenció a l’empresa Codina que 
no hi constava i l’import de 3.000€ del Pla d’Equipaments Esportiu que no estava introduïda i es fa necessari 
per tal de justificar l’ajut rebut. 

Passat a votació s'aprova per unanimitat. 

6. APROVACIÓ REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DEL 
MUNICIPI DE CAPELLADES 

L’equip de govern explica que porten a votació el reglament d’explotació de la deixalleria de Capellades, tot 
i que legalment no era necessari perquè volen obtenir un màxim consens.  



En el Ple s’aclareixen alguns del canvis que s’havien proposat en comissió informativa i que no havia quedat 
clar si s’incorporaven en el text final. Com l’horari d’obertura, que es farà de dimarts a dijous de 10h a 14h, 
divendres de 16h a 20h i dissabtes de 9h a 15h, com a canvi també es va proposar limitar l’abocament i així 
finalment queda que s’acceptaran abocaments fins a un límit de 200kg setmanals i un màxim de 1000kg 
anuals per persona. 

ERC es mostra molest perquè els canvis no s’han confirmat fins el moment del Ple, que es pot entendre que 
no s’hagi tingut temps d’enviar un correu electrònic, tal com es va quedar, però es podria haver fet una 
trucada. Dit això, creuen que els horaris de la deixalleria hauran d’estar subjectes a modificacions un cop es 
vegi el funcionament de la mateixa. 

PSC està d’acord en modificar els horaris si el funcionament diari de la deixalleria així ho exigeix. Creuen 
que caldrà adquirir una bàscula per fer el control del pes dels abocaments, i més després de la restricció 
que s’ha afegit. També pensen que la despesa per la recollida de trastos vells s’hauria de reduir 
considerablement, perquè un cop s’obri la deixalleria caldrà portar-los allà. 

VdC-CUP està d’acord en aprovar aquest reglament de sortida, que caldrà anar evolucionant segons les 
necessitats de la pròpia deixalleria un cop estigui en funcionament. Els canvis són els que es van comentar 
en comissió informativa, però estan d’acord amb ERC, que es podria haver fet una trucada.  

Passat a votació, s’aprova per unanimitat. 

7. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI  DEIXALLERIA MUNICIPAL. 

Es presenten els plecs de clàusules per tal d’adjudicar l’explotació de la deixalleria de Capellades a una 
empresa externa al consistori. 

L’Equip de Govern puntualitza que s’ha hagut de fer alguns canvis en les puntuacions per l’adjudicació, ja que 
els serveis jurídics han manifestat que és il�legal, com la puntuació per haver treballat a Capellades.  

Es farà per un procés negociat sense publicitat, convidant a tres empreses a presentar pressupost, d’aquest 
s’escollirà al que presenti millors condicions. Aquest és un procés legal fins a un pressupost de 60.000€, 
aquest es tracta de prop de 35.000€. 

La gestió s’adjudicarà per 2 anys prorrogable a dos anys més, els terminis no són casuals, si no és per no 
hipotecar el proper equip de govern, i si així ho volen, tenir poder per modificar allò que els sembla. 

Al igual que el reglament d’explotació es podria aprovar per junta de govern, però es busca el màxim 
consens i per això es porta a aprovació del Ple.  

ERC no acceptarà un procés negociat sense publicitat, saben que és legal i pressuposen que no hi ha res de 
fosc; però les administracions han de ser molt més netes, no és un projecte urgent, per tant no hi ha 
problema per obrir un procés amb publicitat.  

PSC No els agrada que sigui un procés negociat sense publicitat, voldrien que fos un procés més 
transparent; però votaran a favor per no estancar més el procés. 

VdC-CUP no votarà a favor, també creuen que el procés hauria de ser molt més transparent, però per 
sobre d’això, no estan d’acord que la gestió de la deixalleria passi a mans privades, creuen que els serveis 
municipals han de tenir una gestió municipal, si no es perd el control sobre la qualitat i el funcionament de la 
instal�lació; tot i així entenen que actualment per l’Ajuntament és molt difícil portar la gestió de la 
deixalleria, però si més no, es podria haver fet una cessió parcial i adjudicar la gestió a entitats d’inserció 
social per afavorir la integració de sectors socials desafavorits. 

Passat a votació s’aprova per majoria simple, amb els vots a favor de PSC i CIU i els vots en contra d’ERC i 
VdC-CUP. 

8. RENOVACIÓ PÒLISSA DE CRÈDIT. 



Es porta a aprovació del Ple la renovació de la pòlissa de crèdit de l’entitat bancària BBVA i amb les 
condicions següents: 

- 300.000€ 
- Termini d’un any 
- Comissions d’obertura 0,30% i 0,05% de disponibilitat trimestral 
- El venciment de l’oferta és el 30 de novembre de 2009. 

La interventora fa notar que si no s’aprova aquesta renovació l’Ajuntament tindrà problemes reals de 
tresoreria. 
ERC Troben correcte la pòlissa 
PSC creu que és una pòlissa necessària 
VdC-CUP S’abstindran com sempre han fet en una renovació de pòlissa de crèdit. 
 
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CIU, ERC i PSC i l’abstenció de VdC-CUP. 

9. PRECS I PREGUNTES.  

L’equip de govern: 

� La primera fase de la millora de l’abastament d’aigua que s’ha acabat avui mateix ha estat un èxit.  S’ha 
complert amb el temps previst i cal felicitar l’empresa que hi ha estat treballant. S’ha fet necessari fer talls en 
el subministrament d’aigua, pel que es demana disculpes, potser caldrà tornar-ho a fer,  que així que sigui 
possible s’avisarà amb antelació. 

ERC: 

P: Al C/d’Oló hi ha senyalitzacions, què s’hi farà?. R: Mentre no arribin subvencions per arreglar tot el c/, que 
és un dels que està pitjor a Capellades,  s’hi farà petits arranjaments per protegir els esvorancs. 

P: Per les obres al bloc de pisos que llinda amb l’escorxador, en aquest  s’hi ha fet un mur que no dóna continuïtat al 
mur que ja existia. Per què? . R: És una decisió que ha pres els tècnics, ho consultarem i en la propera 
comissió informativa s’explicarà. 

P: Perquè no s’ha celebrat la castanyada?. R: És un problema purament econòmic. 

P: Com està la iniciativa de les parelles lingüístiques?. R: No hi havia prou voluntaris de les dues bandes i els 
perfils no congeniaven. S’ha optat per fer una reunió properament amb referents dels col�lectius immigrants, 
el que es proposarà és fer sessions en grup, preparar temes que es puguin tractar conjuntament per part de 
tots els participants. 

VdC-CUP: 

P: Sobre la moció que va presentar el nostre grup per millorar els entorns de la bassa durant l’any 2009 i que es va 
aprovar per unanimitat, se’ns va comentar que hi ha la voluntat de tirar-ho endavant el 2010. Voldríem que 
s’expliqués en públic què es vol fer. R: Es vol presentar aquesta proposta com un projecte més en la propera 
convocatòria del FEIL. Tot i que caldrà fixar prioritats i fer números, aquesta és una voluntat pròpia que ve 
reforçada per la moció. 

P: Demanem que en les mocions que presentem, on figuri que cal comunicar els acords a altres entitats o persones, 
se’ns faci saber quan s’ha fet. R:  D’acord es mirarà de fer. 

P: Aquest any 2009 hi ha hagut subvencions per la previsió de la contaminació lumínica? Amb la de l’any 2008, què 
s’ha fet?. R:  Que es recordi a l’any 2009 no n’hi ha hagut.  De l’any 2008, tal com es va decidir es van canviar 
els barrets d’alguns fanals que no complien amb la normativa seguint la prioritat de les afores del poble cap 
a l’interior, amb alguna excepció en el Rec de Coronaria, que s’han hagut de substituir alguns fanals trencats. 
De cara a l’any 2011 la mancomunitat de residus de l’Anoia té previst fer alguna intervenció amb part d’una 
subvenció. 

P: Sabem que s’està redactant un ordenança pel civisme.  Creiem que hi ha d’haver participació ciutadana. R:  
Aquesta ordenança està embastada, s’ha seguit alguns models d’altres municipis com St. Adrià del Besos, cal 
treballar-la més. 

P: Fa un temps vam presentar una moció en nom de CGT, on ens comprometíem a fer un seguiment de les 
condicions laborals dels treballadors que estan treballant en les obres del FEIL, aquesta s’està incomplint, en la 
propera comissió  informativa d’urbanisme s’hauria de parlar. R:  Hi hem pensat, es veritat que s’ha deixat passar, 



però en la propera comissió informativa en parlarem. 

Públic assistent: 

JOSEP MIQUEL:  L’ajuntament havia deixat un terreny darrera l’actual biblioteca municipal a la meva família, 
que ara es vol vendre per fer-hi un aparcament. Quin dret tinc sobre aquest terreny, no tinc la possibilitat de 
comprar-ho? 
 
R: A Capellades hi ha varies propietats cedides sense papers, que ara a poc a poc es vol anar solucionant. En 
aquest cas, la comunitat de veïns que toca aquesta propietat es va dirigir a l’Ajuntament per comprar aquest 
terreny, després de consultar la secretària es va veure que aquest era un procés molt complicat i se’ls va 
plantejar que la comunitat llogués aquest terreny.  Ens vam posar en contacte amb la teva família per 
comunicar-te que havíeu de deixar el terreny, sense presses per tal que tinguéssiu temps de buscar un lloc 
pels gossos que hi teniu, però passat quasi un any sense que féssiu cap pas us hem fixat l’1 de gener perquè 
el deixeu.  No creiem que aquest sigui un lloc per tenir-hi gossos i hem rebut queixes dels veïns. 
 
Després d’una discussió sobre aquests tema, s’emplaça a en Josep Miquel a tenir una reunió amb el regidor 
d’urbanisme i la comunitat de  veïns que vol llogar el terreny per mirar d’arribar a un acord. 
 
S’aixeca la sessió a les 24:00h. 
 


