
SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 13 D’OCTUBRE DE 2010

Abans de començar amb l’ordre del dia l’alcaldessa demana retirar el punt número 3 i la inclusió 
d’un nou punt d’urgència, la modificació de crèdit del pressupost per tal de definir les quantitats de 
les subvencions a les entitats.  . Passat a votació s’aprova per unanimitat.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es presenta les actes corresponents a les sessions dels plens del dia 30 de juny, del 7 de juliol  
(dos plens) i del 29 de juliol de 2010. Els regidors no fan cap modificació i s’aproven una a una les 
actes per unanimitat. 

2. ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A LA MOCIÓ DE SUPORT A L’AGRUPACIÓ CORAL LA LLÀNTIA 
PER TAL QUE REBI LA CREU DE SANT JORDI.
La moció presentada per l’EG va en sentit de donar suport a l’Agrupació Coral La Llàntia per tal 
que aquesta rebi la Creu de Sant Jordi, cal que un mínim de dos ajuntaments doni suport a la can-
didatura per tal que aquesta sigui sospesada.
ERC no té cap inconvenient per no donar suport a la candidatura
PSC es preocupa pel termini de l’aprovació, ja que el parlament ja no pot prendre decisions per-
què ja s’han convocat les eleccions catalanes. D’altra banda, creuen que aquesta agrupació és 
mereixedora de la Creu de Sant Jordi per la seva tradició i reputació.
VdC-CUP tampoc troba cap impediment per donar el suport a l’Agrupació.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

3. NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
Es retira el punt per manca d’entesa entre l’EG i l’oposició.

4. NOMENAMENT ALCALDE ACCIDENTAL DECRET 120-2010.
Es dóna compte al Ple del Decret 120-2010, en que es notifica que uns dies d’agost l’alcaldessa 
va assignar com a alcalde accidental el regidor Josep Carreras, per trobar-se fora de Capellades.
El Ple es dóna per assabentat.

5. NOMENAMENT SECRETÀRIA ACCIDENTAL DECRET 123-2010
Es dóna compte al Ple del Decret 123-2010, en que es notifica que durant les vacances de la se-
cretària se’n va assignar una d’accidental. 
El Ple es dóna per assabentat.

6. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
Es pretén modificar l’ordenança general de subvencions per tal de millorar-la. Es proposa:
- Derogar l’article 9f. En el que diu que les subvencions atorgades seran com a màxim el 50% de 
la despesa de l’entitat o activitat.
- Afegir en l’article 19, que en el termini de subvenció, si així ho sol·licita l’entitat, es podrà concedir 
una prorroga de coma màxim fins el 31 de març de l’any vinent.
- Derogar l’article 24e. El que fixa que la justificació de la subvenció serà el doble de l’import con-
cedit.
- Derogar l’article 25e. On es demana que en la justificació de la subvenció s’aporti el justificant de 
pagament de les factures.
VdC-CUP demana que aquest últim punt que es vol derogar es mantingui en l’ordenança, cal que 
les factures presentades es justifiquin com a pagades per poder atorgar les subvencions, tal com 
es fa en moltes de les subvencions que es demanen a altres entitats. Al que l’EG respon que vol 
mantenir la derogació, ja que amb la factura es dóna per suposat que s’ha pagat, a més ja es con-
templa que es pugui demanar més endavant i fer retornar la subvenció si no és així. ERC creu que 
un cop s’ha pagat una subvenció és difícil que aquesta es retorni, el sembla bé fixar un tipus de 
garantia i per tant proposa que la justificació del pagament es presenti a l’ajuntament quan la fac-
tura s’hagi pagat realment, moltes entitats no tenen suficient tresoreria per avançar els diners de 
les factures abans de rebre la subvenció. PSC és del parer de mantenir la derogació, tal com diu 
l’EG. Després d’una llarga discussió es decideix treure aquest article, tal com es proposava d’un 
inici.



PSC presenta la seva queixa en la retallada prevista per les entitats, un 60% en dos anys, cosa 
que fa difícil la vida de les entitats.
VdC-CUP es mostra molesta perquè un cop més els canvis proposats han estat cosa de la junta 
de govern i els tècnics municipals, sense comptat amb les entitats a qui va dirigida l’ordenança. 
Només s’han agafat les queixes que han mostrat. És una mostra que l’EG no vol fer participar la 
gent.
ERC diu que les seves queixes són principalment de les bases específiques, ja que l’ordenança 
general ja es van aprovar l’any anterior sense treballar amb les entitats. Les modificacions que es 
responen a les dificultats i queixes que han aportat les mateixes entitats que no es van consultar.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

7. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. DELIMITACIÓ DE LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 
DE LES SUBVENCIONS
Per tal d’atorgar les subvencions cal delimitar del pressupost l’import corresponent a les partides 
de les subvencions dividides en cultura, esports i educació. L’import total a atorgar és de 27.290€, 
dividits en 10.828,74 per cultura, 13.118,87€ per esports i 3.342,49€ per educació.  D’aquests im-
ports en queden a banda els diners que s’aporten a les entitats amb convenis específics amb l’a-
juntament, com Xarxa, Comissió de reis, Festes del carrer, Bombers voluntaris, ADF i aquelles 
amb fins socials.
ERC manifesten que el seu vot serà l’abstenció ja que el seu vot al pressupost va ser en contra.
PSC s’absté, aquests són els números de l’EG, que no comparteix amb la resta de grups
VdC-CUP no volen posar obstacles a les entitats, però com que en el pressupost van votar en 
contra, s’abstenen en aquesta votació
Passat a votació s’aprova el punt amb els vots a favor de CiU i les abstencions d’ERC, PSC i VdC-
CUP.

8. APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES SUBVENCIONS
Per tal d’obrir el procés per adjudicar les subvencions 2010 a les entitats cal aprovar les bases es-
pecífiques que fixin els criteris d’atorgament. Les bases que es presenten al Ple són iguals que les 
presentades l’any anterior que finalment es van retirar.
ERC mostra el seu descontentament amb les bases específiques, hi votarà en contra, són unes 
bases que es presenten molt més tard que l’any passat, amb una quantitat insuficient, amb un 
abast millorable i no s’ha fet un seguiment a les entitats per si han rebut la proposta de l’any pas-
sat per a fer les al·legacions i esmenes que creguessin oportunes, com es va quedar en retirar el  
punt de l’any anterior. Tampoc s’ha tingut en compte les aportacions que van fer altres grups, com 
la que va fer VdC-CUP que demanava que en la comissió evaluadora hi assistís un membre de 
cada grup polític.
PSC vota a favor, però demana que en pròximes ocasions es presentin abans.
VdC-CUP fa notar que hi ha alguns errors, per exemple les resolucions de les subvencions en l’or-
denança general marca que es farà en Ple i en les específiques en junta de govern. D’altra banda, 
en el punt 6 del present ple s’ha derogat de l’ordenança general l’article 25e on es demana la justi-
ficació del pagament en la documentació a presentar en la justificació de la subvenció, en aques-
tes bases específiques en la documentació a presentar encara es demana. Per altra banda, el seu 
vot serà en contra, perquè no hi voluntat de parlar amb les entitats i no es té en compte propostes 
de l’oposició acceptades l’any anterior.
Passat a votació s’aprova el punt amb els vots a favor de CiU i PSC i en els vots en contra d’ERC i 
VdC-CUP

9. PAGAMENT INTERESSOS DE DEMORA A L’EMPRESA ATRI ADJUDICATÀRIA (PRIMER 
PROJECTE DEIXALLERIA MUNICIPAL)
L’empresa ATRI, adjudicatària del projecte de la deixalleria va reclamar més de 12.000€ a l’ajunta-
ment per  interessos de demora en el pagament de les obres de construcció un cop fetes les certi-
ficacions. Després de les negociacions amb l’EG en demana 6.125€, que són les despeses que 
els ha costat a l’empresa la demora de l’Ajuntament. 
Hi ha informes contradictoris entre secretaria i intervenció, en el primer cas especifica que aquest 
pagament cal aprovar-lo en Ple municipal, mentre que en el segon cas explica que només cal fer-
ho per junta de gover. L’EG ha decidit passar-ho al Ple.



ERC explica que no pot aprovar la gestió pressupostaria i creu que es podria haver negociat un 
conveni amb l’empresa per menys import, ja que l’empresa demana interessos d’alguns paga-
ments que no es van demorar massa. També explica que segons l’expedient, consta que la Gene-
ralitat encara ha de pagar 28.000€ a l’Ajuntament per aquesta obra. Creu que no és un bon conve-
ni, però que cal pagar-lo.
PSC explica que fa molts anys que no es donava un cas com aquest, les empreses saben que és 
difícil cobrar dels Ajuntaments, malgrat tot es presenten als concursos i ara no entenen perquè de-
manen aquests interessos. També demanen que es faci un seguiment més acurat de les obres, ja 
que no pot ser que en una obra fiançada al 100% l’Ajuntament s’hi enganxi els dits.
VdC-CUP malgrat entenen que són uns interessos que s’han de pagar, no hi poden votar a favor 
ja que són fruit d’un desgavell en la gestió, es va decidir pagar altres despeses amb els diners que 
es devien a aquesta empresa, és una irresponsabilitat. També creu que és un error molt greu si  
encara falten 28.000€ per cobrar tal com diu ERC.
Passat a votació el punt s’aprova amb els vots a favor de CiU i les abstencions d’ERC, PSC i VdC-
CUP.

10. RESERVA DE FACULTATS BAIXA REBUTS IBI (SOCIETAT LA LLIGA-TEATRE; PTGE. LA 
LLIGA, 4)(FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH PG CONCEPCIÓ, NÚM. 3 I C/PILAR, NÚM. 53).
El cobrament dels impostos municipals es van concessionar a la Diputació de Barcelona, així que 
el rebut de l’IBI a la Societat La Lliga i a la residència de la Fundació Consorts Guasch que l’Ajun-
tament condonava, enguany se’ls ha cobrat. Per poder retornar aquests rebuts, cal que el Ple de 
la corporació aprovi la baixa d’aquest impost.
PSC pregunta si en el cas de la Societat La Lliga es parla del teatre o també s’hi inclou la cafe-
teria. És una cosa que es desconeix i cal consultar al cadastre.
Passat a votació el punt s’aprova per unanimitat.

11. CORRECCIÓ D’ERRORS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, EXERCICI 2010.
En el pressupost aprovat s’hi ha trobat una sèrie d’errors materials, són sumatoris no ben copiats 
dels programes informàtics.
ERC en el pressupost van votar en contra, en aquest cas s’abstenen per poder arreglar aquests 
errors.
PSC manifesten el mateix que ERC
VdC-CUP hi vota en contra al igual que en el pressupost. Es va fer a massa corre-cuita i no es van 
poder veure els errors.
Passat a votació el punt s’aprova amb els vots a favor de CiU, l’abstenció d’ERC i PSC i en contra 
de VdC-CUP. 

12. RATIFICACIÓ ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJEC-
TE: ”MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LA ZONA EST DEL PARC DE LA BASSA”
Per continuar amb el procés del projecte de Millora de l’accessibilitat de la zona es del parc de la 
bassa cal aprovar el Pla de seguretat i salut.
Passat a votació s’aprova per unanimitat

13. CANVI REPRESENTANTS PARES LLAR D’INFANTS “VAILETS”.
L’AMPA de la llar d’infants Vailets ha canviat els seus representant i cal passar per Ple la nova jun-
ta, essent Marta Poch la nova presidenta i Eva Idáñez la vice-presidenta.
ERC agraeix la feina feta a la junta sortint i encoratga a la nova. És una junta escollida pels matei-
xos pares i no tenen res a dir-hi
PSC també felicita als pares i creuen que fan una feina importantíssima
VdC-CUP també aprofita el punt per felicitar als que han estat al capdavant fins ara i els que ho 
estaran.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

14. MOCIÓ A FAVOR DE LA VAGA GENERAL DEL DIA 29-09-2010 PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES-CUP



VdC-CUP va entrar una moció en favor de la vaga general el dia 24 de setembre de 2010, malgrat 
la vaga general ja ha passat, vol que la moció(*) sigui votada en Ple. Els acords que es proposen 
són:

1. L’ajuntament de Capellades es posiciona a favor de la vaga general convocada per les 
diferents organitzacions sindicals el proper 29 de setembre de 2010.

2. L’ajuntament  de Capellades insta  als  diferents governs a  fer  un canvi  de rumb en les 
polítiques per fer front a la crisi, que s’haurien d’encaminar a un veritable canvi de model 
econòmic i productiu, al servei de les classes populars i no als interessos d’aquells que 
precisament ens han dut a la crisi econòmica.

3. En conseqüència, l’Ajuntament de Capellades insta al Govern Espanyol a la derogació de 
la reforma laboral aprovada mitjançant el Reial Decret 10/2010, de 16 de juny i el projecte 
de llei que s’està tramitant.

4. L’ajuntament de Capellades farà arribar el contingut d’aquesta moció als diferents governs, 
grups parlamentaris i a les organitzacions sindicals convocants de la vaga general del 29 
de setembre.

ERC hi votarà a favor perquè n’eren partidaris, tenien una moció similar que finalment no van en-
trar perquè ja hi havia aquesta.
PSC divideix el seu vot, mentre que la regidora Núria Bonfill s’absté, el regidor Josep Valls hi vota 
a favor, la va secundar perquè creu que drets importants que van costar molt d’aconseguir ara es 
retallen, creu que era un deure com a treballador i sindicalista.
CiU també dividirà el seu vot. L’alcaldessa Anna Maria Sánchez ho fa en contra, tot i que creu en 
el dret a la vaga i al treball; no està d’acord com s’ha convocat, creu que es va fer massa tard i per  
justificar els sous dels grans sindicats. La regidora Anna Gabarró vota a favor perquè creu que s’hi 
està jugant el futur de tota la societat. El regidor Marcel·lí Martorell ho fa en contra, creu que la re-
forma s’ha quedat curta en algunes coses, en altres és correcte i en altres ha retallat en excés; hi 
va el futur del país i el govern no es pot quedar aturat.
Passat a votació la moció queda aprovada amb els vots a favor d’ERC, VdC-CUP, 1 regidor de 
PSC (Josep Valls) i 1 de CiU (Anna Gabarró), els vots en contra de 4 regidors de CiU (Anna Maria 
Sánchez, Marcel·lí Martorell, Bàrbara Pons i Francesc Sabaté) i les abstencions d’1 regidor de CiU 
(Josep Carreras) i 1 de PSC (Núria Bonfill) 
(*)Es pot trobar la moció integra a la pàgina web de Vila de Capellades-CUP: www.viladecapellades.cat

15. PRECS I PREGUNTES.  
EG:
Es convoca als regidors al actes i reunions pels pròxims dies:

- El dia 15 a 2/4 de 9 al c/ Lluís Companys a l’homenatge institucional al President Lluís 
Companys.

- El dia 16 a les portes obertes de la deixalleria (oberta des del 9 d’agost)
- El  dia  19  a  2/4  de  9  a  la  presentació  del  treball  sobre  el  patrimoni  arquitectònic  de 

Capellades

ERC
P: Com està el projecte de soterrament dels contenidors, quan s’acabarà? R: La primera fase està 
feta  i  la  segona,  la  Mancomunitat  de  residus  acaba  d’aprovar  el  projecte,  està  pendent  de 
l’adjudicació i hi ha el compromís que es començaran les obres per Capellades.
P: Hi ha queixes dels veïns del solar del c/ de Carme pel seu mal estat i brutícia. L’ajuntament hi  
actuarà d’ofici? R: De moment s’ha reclamat a la propietat que el netegi. Es tornarà a reclamar, si 
no hi ha resposta es contemplarà la possibilitat d’actuar d’ofici.
P: Del pal del c/ de la Divina Pastora que ja s’ha parlat en diverses ocasions, se sap que ja hi ha  
el forat fet, però el pal encara no hi és. Quan es posarà? R: La brigada s’ha oblidat de posar-lo, es 
tornarà a reclamar i aviat es posarà P: La concessió del Polisportiu que es va passar en Ple i es  
va retirar, com està?. R: S’ha d’acabar de redactar la proposta i es presentarà en ple o junta de 
govern, en el segon cas, ja s’informarà dels acords. P: La web municipal, en la part de notícies,  
surt  replicada a  capellades.net,  se’n  tenia  coneixement? S’ha donat  permís?. R: No es  tenia 
coneixement i es mirarà. P: La web de la biblioteca municipal està molt actualitzada i està molt bé,  
caldria felicitar la bibliotecària que hi fa bona feina. Pel que fa a la web kpjove.info a més de  
desactualitzada hi surt un missatge que està infectat per un virus turc, caldria sospesar si cal  



mantenir-la. R: Es mirarà. P: Es demana que l’ajuntament faci rectificar al la Veu de l’Anoia, que  
en una entrevista a l’alcaldessa deia que aquesta no havia pogut parlar amb el regidor Àngel  
Soteras perquè aquest es trobava de viatge de noces, cosa que no és certa. R: Així es farà.

PSC:
P: Al camp de futbol la fibra de coco de la gespa artificial sura quan plou. S’hi pot fer alguna cosa? 
R: Es va parlar amb els fabricants i van explicar que és normal i cal esperar que es torni a posar al 
seu lloc.

VdC-CUP:
P: VdC-CUP fa el prec que el tram del c/ d’en Serra que estava tallat per les obres de la biblioteca  
es mantingui així un cop acabades R: Cal parlar-ne, es convoca a tots els partits el proper dilluns 
a 2/4 de 9 per discutir-ho(*)  P:  Els problemes dels talls d’aigua del barri de la Font de la Reina  
estan solucionats? R: Va costat molt de treure l’aire de les canonades, fa un parell de setmanes va 
quedar arreglat.  Hi  ha un veí que té  problemes que és per qüestions de la  seva instal·lació, 
necessita una pressió que no se li pot donar. P: Hi ha apagades de llums aleatòries a tot el poble,  
a què és degut? R: Quan hi ha pluges fortes es mulla la caixa i hi ha apagades fins que aquesta 
no queda seca. D’altra banda, els carrers amb molta linealitat també hi ha apagades.
P: En Ple passat es va dir que es faria arribar els documents de les despeses de les escoles a  
VdC-CUP en uns dies, encara no s’ha rebut, se’ns donarà? I el conveni amb l’institut, com està?  
R: Això ne és veritat, es va dir que primer els havia de veure la directora de l’institut i que després 
es donarien. I no es donaran fins que ella no els hagi vist primer. En quan al conveni, encara no hi 
ha acord. (ERC intervé per aclarir a la regidora Bàrbara Pons que els regidors de la corporació 
tenen dret a veure qualsevol número que afecti a l’Ajuntament, sense haver d’esperar a que els 
vegi una persona externa abans. Un cop fet i gastat no s’entén que no es donin)
(*)En la reunió del dilluns es va decidir mantenir tancat al pas de vehicles aquest tram des del C/ Pare Bernardí i fins la Pl. Mossèn Cinto Verdaguer.

Públic assistent:
Josep Maria Rovira:
El mur de contenció del camp de futbol és massa baix, no suporta l’aigua que vé del torrent i quan 
plou hi ha una entrada excessiva d’aigua que fa surar la fibra de coco. Si hi ha una entrada de 
terres amb l’aigua el problema s’agreujarà.
En quan a la subvenció a l’entitat del Club esportiu de futbol serà insuficient, les despeses s’han 
realitzat sense tenir coneixement que hi hauria una retallada tan important i no se sap com es 
pagaran.
Pep Vallès:
A la  premsa han  aparegut  cartes  difamatòries  contra  l’Ajuntament.  Està  pensat  fer-hi  alguna 
contesta?  R: S’ha valorat  quines mesures emprendre,  no es contestarà  la  carta  a la  premsa 
perquè donaria peu a que n’escrivís més, però s’està valorant la possibilitat de denunciar per la via 
judicial a l’autor per difamacions. 


