
 

El tercer Ple ordinari constava de 20 punts. Com sempre el punt 1 del Ple, 
aprovació de l’acta anterior, es tornen a observar alguns errors i la manca 
d’algunes coses dites, es fan constar i la secretaria agafa els errors i els 
canviarà. 

El punt 2, sobre la declaració d’intencions de la Festa dels Capgrossos del mes 
de setembre, en la qual es sol·licitarà que aquets, amb motiu dels seu 
centenari, siguin declarats com a patrimoni cultural de la Vila, s’aprova per 
unanimitat. 

El punt 3, el qual parla de les actuacions de reforma i condicionament a fer en 
el Parc Prehistòric de l’Abric Romaní per tal de poder-lo obrir, s’aprova per tots 
els grups. VdC-CUP manifesta que no entén com això no s’ha fet abans. 

El punt 4, que parla de la reforma del clavegueram i entubament del Torrent 
de la Formigosa del projecte també s’aprova per unanimitat. Però es demana 
fer un estudi de les aigües subterrànies de Capellades. 

Des del punt 5 al punt 18, tots ells són el nomenaments de representant de 
l’Ajuntament en els ens que té representació, aprovant-se tots ells per 
unanimitat excepte el de la Fundació Ràfols Casamada, ja que tots els grups 
havien arribat a acords que fessin de la representacions una realitat de la 
pluralitat consistorial, però en aquets CiU no va voler acceptar i per tant es 
vota en contra la proposta d’ells, quedant pendent per una altre Ple. Les 
representacions quedaran de la següent forma: 

� Museu Molí Paperer: Anna Mª Sánchez i en Francesc Sabater per CiU , en 
Pedro Sànchez per PSC i en Gutierrez, que no pertany a cap partit. 

� Societat La Lliga. Dins la junta: Sergi Farreras de VdC-CUP. I dins de la 
Comissió de seguiment d’obres: F. Sabater de CiU, Ricard Rius d’ERC i Núria 
Bonfill de PSC. 

� Llar D’infants Vailets: Núria Mora d’ERC. 

� Consell Escolar del CEIP Marquès de la Pobla: Damià Boneu del PSC. 

� Consels Escolar de l’IES Molí de la Vila: Xavier Vitali de VdC-CUP. 

� Mancomunitat de Residus: Marcel·lí Martorell de CiU i Núria Idáñez de VdC-
CUP. 

� Protecció Civil: José Carreras. 

� Fundació consort-Guasch, la residència: Anna Mª i Bàrbara Pons de CiU i 
Josep Valls del PSC. En aquest hi ha el compromís de l’equip de govern 
d’ampliar els estatuts per donar cabuda a dos regidors més i un tècnic. 

� Consorci Gestió TV Digital: Marcel·lí Martorell de CiU 

� Xarxa de Turisme Industrial (Xatic): Àngel Soteras d’ERC. 

� APINAS (Escola Àuria): Cristina Martínez de PSC. 

� Societat Mercantil de Gestió Pública del Sol (GPS): Anna Mª Sánchez de CiU, 
Núria Mora d’ERC, Josep Valls del PSC i Ivan Olvera de VdC-CUP. A part 
també hi ha l’arquitecte i la secretaria de l’Ajuntament. 

� ADF: Josep Anton Aparicio de VdC-CUP. 

El punt 19, sobre les retribucions i dietes dels càrrecs de l’Ajuntament. PSC i ERC 
creuen que una alcaldessa ha d’estar a dedicació complerta i no fer mitja 
jornada, a la qual cosa VdC-CUP es suma. Tot i les opinions adverses dels altres 
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regidors ella creu que amb mitjà jornada ja n’hi haurà prou. Es constata que el 
sous dels regidors de Capellades són dels més baixos en relació a pobles veïns, 
a VdC-CUP ens ha sembla perfecte, més diners per la vila. I sobre el sou de 
l’alcaldessa es veu que és un 26,9%, per tant s’apropa a la promesa electoral 
fet que fa que votem a favor, no sense constatar que és el 26.9% del sou de 
l’Àngel el qual feia jornada complerta. PSC i ERC voten en contra i CiU i VdC a 
favor. 

En el punt 20 de precs i preguntes el grup de CiU vol iniciar per aclarir algunes 
possibles preguntes: 

CiU respon: a preguntes fetes en altres plens sobre la gestió de l’aigua, que 
després d’informar-se la font del Tall de Meló funciona amb un circuit tancat és 
un circuit tancat. VdC-CUP P: Se’ls hi comenta que els sortidors de reg haurien 
d’estar millor encarats per evitar tanta pèrdua d’aigua. R: que és causa del 
vandalisme que no s’instal·len aquest difusors. 

CiU explica sobre la Biblioteca que en cas de fer-la en un altre lloc no es perd 
la subvenció, però si la part ja gastada, que actualment estan buscant 
subvencions per pagar les despeses que hi han hagut fins ara i fer-ne un altre 
equipament que encara no saben quin serà. 

VdC-CUP P: sobre l’afer dels músics comentat en l’anterior Ple, al qual CiU R: 
hem parlat amb ell i ja els hi hem dit com ho han de fer el proper any i que ja 
està bé que ho vinguin a Capellades per fer la trobada. 

A P: del PSC sobre la nova Deixalleria CiU R: que el pressupost de l’empresa no 
els hi fa el pes i que estan esperant el un altre pressupost d’una segona 
empresa. Alhora  afirmen que es farà abans d’acabar l’any per tal de no 
perdre la subvenció. 

Públic: 

Uns veïns de la Pl. Catalunya es queixen de la Botiga Casa Atmetller, ja que no 
segueixen els horaris establerts, ocasionant molèsties de soroll forà de l’horari 
establert. Alhora es queixen de la manca de resposta de l’Ajuntament a la 
instància entrada per aquest motiu, per això s’han vist obligats a traslladar-la 
directament al Ple i informen de prendre accions legals sinó s’actua. CiU R: que 
pren nota i que s’actuarà en el tema.  

Una veïna del Polígon de la Barquera es queixen de la pudor que emet la 
depuradora i també dels camions mal aparcats, ja que estacionen en llocs no 
habilitats i que causen perill. Alhora manifesten sentir-se oblidats pel consistori. 
CiU R: que pren nota.  

VdC –CUP troba positiva l’acció empresa per diversos veïns ja que el Ple ha de 
ser l’espai on es parlin i es solucionin els problemes veïnals. Per això animem a 
la resta de veïns/es de la vila de participar en els plens de la seva vila. 


