
SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 23 DE DESEMBRE DE 2009 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 13 DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 11-
11-2009. 

Es presenta l’acta corresponent a les sessió del ple ordinari del dia 11 de novembre de 2009. Després de les 
modificacions que fan els regidors s’aprova per unanimitat. 

2. PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU AL PLE EN RELACIÓ A 
L’AUGMENT DE DOS PUNTS DE L’IVA A PARTIR DEL MES DE JULIOL DE 2010 
ANUNCIAT PEL GOVERN DE L’ESTAT. 

El grup de CiU presenta una moció en contra de l’augment d’un 2% en l’IVA, passant aquest del 16% al 18%, 
ja que es considera que no cal augmentar-lo pel perjudici greu envers les famílies, empreses i institucions 
locals.  Per això es sol�licita al Govern de l’Estat que faci els tràmits necessaris perquè no es faci. 

ERC està d’acord, però li sobta que sigui CiU que presenti la proposta quan ells han fet una puja de les 
taxes municipals en temps de crisi. PSC i  VdC-CUP també estant d’acord amb la proposta i en les 
argumentacions fetes per ERC. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat. 

3. MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR SOBRE LA 
INDEPENDÈNCIA DELS PAÏSOS CATALANS A CAPELLADES PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL VdC-CUP. 

VdC explica que presenta la següent moció com conseqüència del que pensen i defensen, i alhora, una 
necessitat per tal de continuar treballant cap a la construcció d’un país. Es constata que cal que l’Ajuntament 
de Capellades com a institució faci un pas endavant en el tema de les consultes. Aquesta neix de les 
converses que s’han dut a terme amb alguns ciutadans i, veient que a l’Ajuntament de Capellades la majoria 
de forces estava per tirar endavant una consulta, o així ho entenem (degut a l’aprovació de dues mocions 
relacionades amb el tema en el darrer Ple), la opció és que l’Ajuntament assumeixi l’organització d’aquesta.  

CiU argumenta que no votarà a favor, tot i estar d’acord amb el fons no ho estant en la forma. Creuen que 
no té relació amb el què es va aprovar en el darrer Ple i aposten per què sigui a través de la iniciativa 
popular que es tiri endavant. També es valora com a una estratègia errònia, ja que a nivell popular està 
funcionat i fent-ho l’Ajuntament només es crearia ressò i no portaria a enlloc. 

ERC: com ja va dir en comissió informativa, creuen que l’Ajuntament no ha se solapar-se amb una incitava 
ciutadana, i que la proposta de VdC està bé com un Pla B si no funciona la ciutadana, i per això proposen 
que resti aturat, i si l’altre opció no funciona, fer-ho després tal com diu la moció. 

PSC Està d’acord en CiU i alhora amb ERC, creu que primer ha de ser la proposta popular. Alhora creuen 
que l’Ajuntament no l’ha d’organitzar,  tant sols ha de col�laborar. 

Després d’un recés de cinc minuts, VdC respon que no està d’acord amb lo argumentat, en cap cas es vol 
menys tenir una iniciativa ciutadana, de fet la moció està entrada abans de cap moviment exterior. 
Bàsicament però, es tracta de demostra que una institució pot consultar a la seva ciutadania del tema que 
sigui, sense que això implica cap conseqüència (que les provocarà, d’acord), però sembla que: o es tingui por 
o només interessi postular-se a favor quan això no implica cap responsabilitat política, es dir si ve de fora si 
però fer-ho des dins no. Resumint es vol complementar des de dins les iniciatives populars que han sorgit,  
alhora és un acte de desobediència civil, i per últim el que volem és unir forces cap a un interès comú, i ja 
sabem que no és legal però si que és legítim per tal cal que siguem valent i fem un pas endavant. 

ERC replica que estant d’acord amb el que diu VdC, i lahora manifesten que de por cap ni una però, com ja 
han dit volen que es canvien el terminis, es dir fer-ho després de la iniciativa popular sinó s’hauran d’abstenir. 
PSC el cot serà per separat, el seu regidor s’abstindrà mentre que la regidora argumenta que hi ha unes 
normes i que no val ser rebel, cal assumir-les; per això votarà en contra. CiU com ja han dit no estant 
d’acord per què no porta a res. El seu vot serà negatiu. 

Passat a votació: voten a favor els 2 regidors de VdC-CUP, s’abstenen ERc i 1 de PSC, en contra CiU i 1 de 
PSC, La moció no s’aprova.   



4. MOCIÓ PER LA MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC A CAPELLADES PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL VdC-CUP. 

VdC explica que va entrar aquesta moció en nom de l’Assemblea de Joves de Capellades (AJC), i que els hi 
ha fet arribar el canvis que es van proposar en la comissió informativa. L’AJC ha notificat que no ha pogut 
contactar amb la totalitat de les entitats que han signat el manifest, per la qual cosa es demana que la 
present moció passi per el proper Ple. 

S’accepta i la moció resta pendent pel proper Ple. 

5. VACANT JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE CAPELLADES. 

L’equip de govern (EG) explica que cal nomenar un substitut pel Jutje de Pau, es va convocar a l ciutadania 
per si algú es volia prsentar, però ha quedat desert, per tant es demanarà al Tribunal Superior de Justícia. 

La resta del Ple queda assabentat. 

6. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DELS 
EXERCICIS 2007 I 2008. 

Es dona compte de les liquidacions dels darrers dos exercicis, tràmit que cal fer per així deixar tancats els 
pressupostos presentats. 

La resta del Ple queda assabentat. 

7. APROVACIÓ PLA DE SANEJAMENT. 

L’EG explica que aquest recull la situació econòmica actual de l’Ajuntament de Capellades i analitza 
l’evolució dels últims exercicis, alhora que dona consells de com tirar endavant. Ha estat la conseqüència a la 
qual s’ha arribat degut al gran deute que té l’Ajuntament,  de 5 milions d’euros.  Aquest, és la solució a llarg 
termini malgrat ens limiti a curt termini. Dels tres escenaris que es plantegen, l’EG opta pel primer, que 
consta per demanar dos crèdits, un a curt termini per poder tenir líquid i posar-se al dia dels impagats, i un 
altre a llarg termini per anar eixugant el deute. Això implica que en els propers 3 anys no es podran realitzar 
actuacions que no vinguin subvencionades la 100% des de institucions majors, i limita molt la capacitat 
d’actuació durant els següents 3 o cinc anys. 

Des d’ERC es tenen dubtes que aquest Pla tingui solucions amb l’escenari que es planteja per aprovar en el 
Ple.  Es valora positivament el fet de voler eixugar el dèficit, però cal recordar que el Pla es basa en les 
dades aportades per l’Ajuntament a Diputació amb el ben entès, que aquestes són les correctes.  Per iaxò es 
dubta de que l’escenari escollit sigui el millor, s’abstindran en la votació i en cada crèdit decidiran que fan. 

PSC ho veu semblant a ERC, no ho veuen clar. Després de reunir-se amb els seus tècnics, veuen que això 
tant sols és una declaració d’intencions, serà en el pressupost on es veurà si es compleix o no el que es vol 
aprovar. Tot i així, malgrat no veureu clar, votaran a favor per no defugin responsabilitats. 

VdC veuen el Pla de Sanejament com a conseqüència de la mala gestió feta durant cert temps, i d’això en 
són responsables tots, tècnics i polítics que han anat passant. Valoren positivament que es vulgui posar remei, 
malgrat sigui un pel tard. Alhora manifesten que no votaren a favor si no hi ha el compromís de fer públic els 
números i d’on ve tot el dèficit, amb això no es vol pensar malament de ningú, al contrari són conscients de 
que tots els que passen per allà volen el millor per la vila, però es tracta que la gent sàpiga d’on bé i el per 
què d’aquest dèficit.  

CiU respon agraint el fet de que es pugui tirar endavant, i es pren les abstencions com a quelcom positiu. 
Manifesta que els números de l’Ajuntament mai s’han amagat que el Pla de Sanejament és públic. Agraeix 
també el vot positiu del PSC. 

Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CiU i PSC, i les abstencions d’ERC i VdC. 

8. MODIFICACIÓ ACORD DEL PLE Nº13 DE 2009 (11-11-2009) DEL PUNT 4 DE LES 
ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2010. 

Degut a les al�legacions que ERC ha presentat sobre les taxes d’aigua (punt 10 del present Ple), cal aprovar 
que es vol acceptar a tràmit les al3legacions per modificar o no la taxa d’aigua. 



Passada a votació s’aprova per unanimitat  

9. APROVACIÓ DEFINITAIVA DE LES ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2010 EXCEPTE 
EL PUNT 4. 

Es voten deu nou les taxes tal i com es van presentar en el darrer Ple essent la votació la metixa que ne 
l’anterior Ple. 

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.   

10. AL�LEGACIONS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA 
PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA. 

Es passa a votació les al�legacions presentades per ERC, aquestes posen en evidència que la forma de cobrar 
l’aigua establerta pel 2010 no es equitativa i premia al bons consumidors.  

Passada a votació s’aprova per unanimitat  

11. APROVACIÓ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE L’EDIFICI DE DOTACIONS DEL 
PARC PREHISTÒRIC. 

S’explica que es tracta del projecte de seguretat de les obres per així poder tenir-ho tot enllestit per iniciar-
les. ERC explica que com sempre ha fet en aquest tema i amb els mateixos arguments s’abstindrà. 

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

12. APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DEL CENTRE DE RECERCA- MUSEU DEL 
NEANDERTAL DE CATALUNYA. 

L’EG explica que s’ha fet un projecte bàsic, ja que és menys costós i més ràpid de fer, Estar elaborat amb 
concòrdia amb la Diputació, ja que ells el paguen i així es va recomanar. El Museu costarà 5 milions d’euros i 
aquets projecte ajudarà a anar a demanar diners, ja que l’hauran de pagar altres institucions. 

El grup de l’oposició es manifesten a favor. ERC esta d’acord i veu ve el projecte, però caldrà treballar fort 
per poder trobar finançament. El PSC entén que aquest era un compromís de legislatura i per tant es manté 
el suport que donen des del principi. I, VdC hi està afavor, ho veu com una oportunitat de generar valor 
afegit a la vila. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat. 

13. EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CAPELLADES I 
DE LA TORRE DE CLARAMUNT. 

Aquest punt es posposa ja que manquen les comprovacions pertinents per part dels tècnics capelladins, dels 
diferents punts per on passa el límit. Per tant es retira fins tenir les dades fefaents. 

14. EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CABRERA 
D’ANOIA I DE CAPELLADES. 

Com l’anterior, es tracta de deixar clars els límits, en aquets cas si que es tenen les dades, per tant, es passa 
a votació. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat. 

15. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE 
D’OBRES DE MILLORA DE LES INSTAL�LACIONS DE DISTRIBUCIÓ I DE QUALITAT DE 
L’AIGUA DE LA XARXA DE L’ABASTAMENT MUNICIPAL DE LA POBLACIÓ DE 
CAPELLADES EN EL SECTOR DEL PARC DE LA “FONT CUITORA” I “PLA DE LA 
GARSA” EN EL MUNICIPI DE CAPELLADES. 

Es tracta de l’estudi pertinent que tota obra ha de tenir, els tècnics hi ha donat el vist i plau i per tant ara cal 
aprovar-lo. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat. 



16. APROVACIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ “PROJECTE MUSEU NEANDERTAL DE 
CATALUNYA 1A. FASE: PAS SOTERRAT DE CONNEXIÓ ENTRE EL JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC DE L’ABRIC ROMANÍ I L’EDIFICI CENTRAL”. 

Cal aprovar d’urgència la mesa ja que es va passar per alt i el dia que es volia fer no va poder realitzar-se. Hi 
ha vint empreses que s’han presentat, disset de les quals han passat el tall. Hi ha un triple empat en dues i 
ara cal obrir pliques per veure a qui s’adjudica. Es designen els representants de cada partit. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat. 

17. APROVACIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ “PROJECTE EDIFICI DE DOTACIONS DEL 
PARC PREHISTÒRIC.  

Aquest messa cal convocar-la en previsió de que en l’any nou es convoqui la messa per obrir les pliques. Hi 
ha vint-i-set empreses de les qual vint-i-quatre han passat el tall. S’ha produït un triple empat i el dia que 
s’obrin pliques es farà l’adjudicació. Es designen els representants de cada partit. 

Passat a votació s’aprova per unanimitat. 

18. PRECS I PREGUNTES.  
L’equip de govern: 

ERC: 

P: Hi ha filtracions al pàrquing de la P. Catalunya. Quin calendari d’actuació hi ha? R: passat festes s’iniciarà, és un 
problema d’aixafament de tuberies de clavegueram. 

P: El mur del camp de futbol com està? R: finalment s’ha iniciat, hi ha hagut acord i ho fa el Bruquetes com en 
un principi havia de ser, ja fa dues setmanes que es treballa. 

P: Quan es produirà el trasllat dels grups de música a l’Escorxador? R: Quan es tinguin les valletes per 
insonoritzar una mica el local podran anar-hi. 

P: El mur de l’Escorxador que fa cantonada amb l’edifici i el Capelló per què es diferent? R: S’ha fet així perquè és 
lo més econòmic i més tenint en compte que és una paret provisonal. 

ERC aprofita per informar que al C. Divina pastora hi ha problemes amb el cotxes que s’aparquen, 
dificultant el trànsit i la sortida de vehicles del carrer sense sortida que hi ha  a l’entrada de Cal Ponet. 
Informen a l’EG de que ,l’ACA ha tret subvencions per abocaments i hi entra el tancament d’espais. Per 
últim es qüestionen que l’EG tregui la revista casa de la vila al el cost que aquesta genera tenint en compte 
la situació de l’Ajuntament. CiU respon que cal informar a la gent del que es fa i alhora explica que el 
proper mes ja hi haurà pàgina web. 

PSC informa que: el pas de vianants de l’Avinguda Maties Guasches poc lluminós i és perillós, caldria il�luminar-
lo millor. VdC-CUP explica que caldria fer-ho en tots els passos de vianats de l’avinguda esmentada.  

El públic assistent no realitza cap pregunta. 

 
S’aixeca la sessió a les 23:30h. 
 


