
SESSIÓ DE PLE ORDINARI.  23 DE FEBRER DE 2011

Abans d'iniciar  el  Ple es proposa passar una moció com a punt d'urgència que VdC-CUP ha 
presentat sobre el tancament de les emissions de TV3 al País Valencià. Totes les forces accepten 
incloure-ho. També s'informa que els punts 3 i 13.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (24/11/2010 I 25/01/2011)
Un cop fetes les rectificacions pertinents s'aproven les dues actes per unanimitat.

2. APROVACIÓ INICIAL ESTATUTS COMUNITAT D'USUARIS DE L'APARCAMENT SOTERRA-
NI, PLANTA SEGONA, PROPIETARIS APARCAMENT 2 PLAÇA DE CATALUNYA.
Aquest estatuts s'han elaborat per garantir el manteniment de l'aparcament soterrat de la segona 
planta que afecten a tots els titulars. L'alcaldessa fa una lectura dels drets i obligacions.
ERC veu bé els estatuts i refien de la feina feta pels serveis externs que han assessorat i per se-
cretaria en un tema prou complex. El grup del PSC també ho veu correcte i pregunta si encara 
queden pàrquings per vendre, se li respon que 3. VdC-CUP també veu correcte regularitzar-ho. 
Passat a votació s'aproven amb el vots a favor de CiU (sis). L'abstenció d'un del  PSC. I els vots 
en contra d'ERC (tres), un VdC-CUP i un més del PSC. 

3. APROVACIÓ INICIAL ESTATUTS RESIDÈNCIA CONSORTS GUASCH.
Aquest punt es retira del Ple ja que no hi ha hagut prou temps per poder mirar-se'ls.

4. DECRETS D'ALCALDIA (214/2010 – 217/2010 – 224/210 – 16/2011)
S'informa del motiu del decrets. El primer decret es per nomenar un caporal accidental. El segon 
decret és per l'acomiadament d'una netejadora. El tercer decret es en base a la gratificació (plus 
de productivitat) per serveis extraordinaris prestats per personal de l'Ajuntament de l'àrea econò-
mica i d'educació i joventut. El quart decret és per autoritzar una comissió de serveis del Cap de la 
Policia de Capellades, que marxarà a Masquefa per un any prorrogable a dos.
Les forces polítiques de l'oposició es donen per assabentades, tot i això VdC-CUP mostra el seu 
descontentament sobre decret referent al Plus de productivitat, no posa en dubte que s'hagin fet 
més hores, però hagués estat més transparent tenir quantificat el nombre d'hores fetes i no pas 
pagar un nombre “x” per decret. Alhora són del parer que les hores extres no haurien de ser una 
constant, en moments puntuals caldria contactar algú, i per últim recorden que en l'article 35 de 
l'Estatut dels Treballadors fixa un màxim de 80 hores extres a l'any i l'ajuntament ha de ser el pri -
mer en complir-lo.

5. JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
S'informa que finalment el jutge de pau substitut serà en Ramon Roca Farriol. El dia que es produ-
eixi la jubilació de l'actual, caldrà llavors nomenar un nou jutge de pau i un substitut.
ERC mostra el seu alegria pel fet de que s'acabi aquest procés que en moments ha fet sentir ver-
gonya institucional.
El PSC s'alegren de que hi hagi gent que es vol dedicar i està a favor.
Per la seva part VdC-CUP es mostren per una part satisfets i per l'altre, com a puntualitzat ERC, 
retreuen a l'equip de govern el fet de voler complicar i relligar un procés que fa un any haguéssim 
tingut enllestit sense haver d'involucrar a tercers pel mig.

6. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS CAPELLADINES 2010 DE LES ÀREES DE CUL-
TURA, ESPORTS I EDUCACIÓ.
L'equip de Govern explica les quantitats establertes pel 2010. Aquestes són de 11.429,10€ per 
Cultura, 13.111,87€ per Esports i  3.342,29€ per Educació. Després anomenen una per una la 
quantitat que per cep cada entitat. Per acabar l'exposició argumentant que es mostren satisfets del 
procés malgrat han vist que hi ha barems que caldrà ajustar, sobretot pel que fa esports, on cal re-
visar més acuradament les bases específiques, per tal de que el repartiment sigui més equitatiu.
ERC explica que no varen aprovar les bases i tampoc ho farà en les subvencions, entenen que 
són les regles del joc, però veiem que hi ha subvencions que no estant bon enquadrades. A més la 
participació de les entitats en la elaboració de les bases ha estat escassa. Alhora que passa amb 
l'entitat de Càrites? La junta de govern explica que pel què fa a l'exercici 2010 es cobreix amb 



unes subvencions extres que ha rebut l'Ajuntament per part de Diputació referent als serveix soci-
als.
El PSC veu que hi ha coses a millorar, però que ara què ja hem fet un any ja tindrem indicatius de 
com fer les millores. Votaran a favor.
VdC-CUP veu que no estant ben distribuïdes ja que hi ha barems que no son prou acurats, a més, 
hi ha entitats que no desenvolupen una tasca esportiva i estant en esports. Això ens referma en el 
que varem dir el dia de l'aprovació de les bases específiques, on sol·licitàvem primer més partici-
pació de les entitats en l'elaboració de les bases i segon, fer un prova pilot per veure quin resultat  
sortia i si aquest era equitatiu, per en base a aquesta prova millorar el procés. No se'ns va voler 
fer cas i ara de cara el 2011 es vol millorar el procés, lògic, però es podia haver fet des d'un inici.
La junta de govern no està d'acord en part de lo argumenta per VdC-CUP i ERC que no hi ha ha-
gut participació, ells han tingut voluntat i ha respost qui ha volgut.
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU i PSC, l'abstenció d'ERC i vot en contra de 
VdC-CUP.
  
7. MOCIONS DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMER-
SIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES CATALANES, PRESENTADES PELS GRUP D'ERC I CiU.
Aquesta moció de rebuig ha estat consensuada entre ERC i CiU ja què ambdues formacions havi-
en presentat mocions en el mateix sentit. Els acords de la moció són les següents:

1. Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que significa la fi del sistema 
d'immersió lingüística a les escoles.

2. Declarar que l'actual model d'immersió lingüística ha portat resultats positius en l'educació 
del nostre país, donant lloca un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del 
castellà, i, per tant, mostrar el nostre convenciment que és el model que cal continuar apli-
cant.

3. Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront l'enèsim atac a la 
llengua, cultura i societat catalana.

4. Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups del Parla-
ment de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents de l'Associació 
Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya.

El PSC mostra el seu suport a la moció i explica que ja estem cansats dels constats atacs a Cata-
lunya.
Passat a votació s'aprova per unanimitat.

8. MOCIÓ PER UNA POLÍTICA DE SEGUIMENT, ASSESSORAMENT I SUPORT AL DRET A 
L'HABITAGE FRONT ALS DESNAMENTS PRESENTADA PER VdC-cup.
Aquesta moció pretén donar suport i assessorament a les famílies afectades així com incentivar 
mesures imaginatives per frenar-ne, com s'apunten en el text introductori. Els acords de la moció 
són els següents:

Primer. Habilitar un servei de seguiment, a tall d’observatori, de la situació global de l’habitat-
ge i  concretament dels processos d’execució hipotecària i de desnonaments a Capellades, 
amb la finalitat de visibilitzar una realitat sovint oculta.
Segon: Donar a conèixer a les famílies en procés de desnonament el servei d’assessorament 
legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives,  que no comportin la 
negació del dret a l’habitatge a les esmentades famílies o persones. 
Tercer: Coordinar el servei  amb el servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya i amb les 
organitzacions socials, jurídiques i institucionals que actualment es dediquen a fer aquest se-
guiment i suport, com l’Observatori DESC, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Associa-
ció d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (ADICAE Catalunya) i altres.
Quart: Donar suport a la proposta de modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil i de la Llei 
Hipotecària impulsades al Congrés dels Diputats, on es troba actualment aparcada en situació 
d’estudi després d’haver estat discutida en la sessió de la Comisión de Vivienda del 16 de juny 
passat, i traslladar aquest suport a la Comisión de la Vivienda del Congrés de Diputats i a la 
Mesa del Parlament de Catalunya. Aquesta modificació permetria a les famílies afectades li-
quidar el deute amb l’entrega de l’habitatge i poder començar de zero, sense haver d’arrosse-
gar un deute de per vida. 



Cinquè: Estudiar iniciatives municipals innovadores per fer front als desnonaments per motius 
econòmics, com ja s’està produint a d’altres municipis.

ERC està d'acord, tenien l'intenció d'entrar una moció en aquest sentit. El PSC està d'acord i per 
sort ja comencen a haver-hi sentències de tribunals que si hi ha un desnonament exhaureix el 
deute. CiU també es mostra favorable a la moció malgrat demanar un canvi en l'explicació del punt  
2 per deixar-ho més clar. VdC-CUP ofereix una alternativa que s'accepta per tots.
Passat a votació s'aprova per unanimitat.

9. APROVACIÓ INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE 
CAPELLADES.
La junta de govern explica que aquest inventari no condiciona cap obra, però marca una línia de 
cap a on hem d'anar, marca les bases per un nou Pla Especial de Protecció i un futur Pla d'Obres 
Únic Municipal (POUM). A més aquest inventari innova perquè a part de la part arquitectònica in-
clou la part ambiental i paisatgística. Ara un cop aprovat la gent podrà consultar-lo i aportar al·le-
gacions. 
ERC està a favor, tot i que comenta que és una aprovació inicial, i malgrat donar l'opció de fer al-
legacions serà un gets simbòlic, com ho és aquesta aprovació. Ara, com Ajuntament es tenen al-
tres eines més potents per fer-les servir i protegir edificis.
PSC està a favor, veuen que és molt important i una primera passa per protegir el patrimoni. Tot i  
això es critica que el dia de la presentació es fes a la sala de plens un lloc poc idoni, i més tenint 
sales millors com la del museu.
VdC-CUP està d'acord amb aquesta en aprovar aquest inventari però creiem que cal se més am-
biciós i progressar per tal de que aquest sigui condicionant, almenys ens els edificis i espais que 
considera d'alta protecció.
Passat a votació s'aprova per unanimitat. 

10. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE VENDA NO SEDENTÀRIA (MERCAT).
S'expliquen les tres modificacions en les quals,  per una banda, s'amplia el temps que condiciona 
al muntatge i desmuntatge de, havent d'estar el mercat muntat entre els 9:00h i les 13:00h. Es re-
dueix en un dia (de tres a quatre) la falta molt greu per no assistència al mercat. I s'actualitzen les 
sancions econòmiques que encara estaven en pessetes. 
ERC i PSC estan d'acord en tots els canvis, VdC-CUP no està d'acord en condicionar més els 
temps d'estada dels firaires. 
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU, ERC i PSC. I l'abstenció de VdC-CUP

11. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER CRÈDIT EXTRAORDINARI .
Es tracta d'actualitzar el pressupost de 2010 per encabir els canvis de partides o assignacions 
econòmiques no estipulades.
ERC s'abstindrà com en totes les modificacions de pressupost malgrat el seu dia va votar encon-
tra del pressupost. 
PSC argumenta que votarà a favor malgrat abstenir-se en d'altres ocasions, ja què aquest cop 
s'inclouen les subvencions a entitats, l'ajuda i aspectes del Pla de Sanejament al qual van votar a 
favor.
VdC-CUP també explica que entén els canvis com merament tècnics per tal d'ajustar el pressu-
post al que s'ha fet, però el seu vot serà l'abstenció.
Passat a votació s'aprova amb els vots a favor CiU i PSC i l'abstenció d'ERC i VdC-CUP.

12. AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA SRA. VIRGINIA MEJIA SOTOMAYOR CONTRA 
L'ACORD NÚM. 16 PRES PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES.
La junta de govern explica que tal i com es va aprovar en el Ple de 24 de novembre de 2010, es 
va amortitzar el lloc de treball de tècnic comptable que ocupava la interessada, en contra d'aques-
ta resolució que es va aprovar amb el vots a favor de CiU, l'abstenció d'ERC i el vots en contra del 
PSC i VdC-CUP, ha interposat recurs, que l'actual junta de govern vol desestimar. 
ERC argumenta que en el seu dia es van abstenir i ara faran el mateix.
El PSC va votar en contra i ho tornaran a fer perquè creuen fermament que la plaça no s'havia d'a-
mortitzar.



VdC-CUP també votarà en contra, tal i com ja va fer. Tot el procés els hi sembla estrany i continu-
en mostrant descontentament respecte el procés i dubtes sobre els arguments explicats per amor-
titzar el lloc de treball.
Passat a votació s'aprova amb el vots a favor de CiU, l'abstenció d'ERC i els vots en contra de 
PSC i VdC-CUP.

13. MODIFICACIÓ I CREACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CAPE-
LLADES.
Aquest punt es retira del Ple. S'havia de parlar de la creació del lloc de treball de Coordinadora 
dels serveis comptables, el de cap de Policia Local, els de Policies Locals i el d'arquitecta tècnica.

14. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSSUPOST DEL PRESSUPOST 2009 DE 
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES I OOAA (ORGANISMES AUTÒNOMS).
Es tracta de la liquidació el pressupost de 2009, intervenció explica els números i puntualitza que 
el Museu Molí Paperer té números negatius per primer cop, degut a les disminucions de visites. 
Aquest punt no cal votar-lo i per tant un cop explicat la resta de grups es donen per assebentats.

15. APROVACIÓ CRÈDITS EXTRAJUDICIALS.
Des d'intervenció s'explica que s'han constatat i detallat tota una sèrie de despeses que s'ha anat 
duent a terme durant els anys 2008, 2009 i 2010, factures no comptabilitzades sense consignació 
pressupostària.
ERC entén que són despeses que s'ha fet i que s'ha de constatar, per tant no té res a dir. PSC i 
VdC-CUP són del mateix parer.
S'aprova amb els vots a favor de CiU i les abstencions d'ERC, PSC i VdC-CUP.

16. ADJUDICACIÓ DE LA “CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INS-
TAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CAPELLADES”.
S'explica que un cop fet el procés per la contractació del servei de manteniment del Poliesportiu, 
s'assigna aquest. Hi han hagut quatre ofertes, de les quals una va ser retirada.
VdC-CUP explica que s'abstindrà ja que en el seu dia ja va mostrar el seu descontentament per 
aquesta externalització del servei, entén que es podia haver fet el mateix sense externalitzar el 
servei.
S'aprova amb els vots a favor de CiU, ERC i PSC i l'abstenció de VdC-CUP.

17. CONVENI CONCESSIÓ SUBVENCIÓ REGIDORIA SERVEIS SOCIALS.
Des dels serveis socials s'ha elaborat un informe que avala l'assignació d'una subvenció a un par-
ticular per condicionar el lavabo de casa, ja que tenen fills amb problemes de mobilitat greus a part 
de problemes econòmics per poder fer front a aquestes. 
VdC-CUP està d'acord en l'assignació de la subvenció, però constata que el pis en qüestió era un 
pis de protecció oficial que a més havia d'estar adaptat a aquestes circumstàncies, i que la família 
i va accedir per les necessitats que tenia. Per tant entenem que fa 10 anys no va haver-hi el con-
trol que l'ajuntament havia de fer en aquest pisos, i el constructor no va complir.
Passat a votació s'aprova per unanimitat. 

18. PUNT EXTRA. MOCIÓ SOBRE LA CONTINUÏTAT DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS 
VALÈNCIA.
VdC-CUP explica el motiu de la moció i l'urgència d'aprovar-la ara per tal de mostrar una resposta 
contundent i ràpida. La moció la podeu trobar integrar a la web, destaquem els acords de la moció 
que són els següents:

Primer.- L'Ajuntament de Capellades expressa el seu suport a un acord entre els governs de 
Catalunya i del País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió arribin als dos 
territoris amb normalitat, i demana al Govern de Catalunya que consideri una prioritat l’assoli -
ment d’aquest acord el més aviat possible.
Segon.- L'Ajuntament de Capellades insta el Govern de la Generalitat de Catalunya que faci 
possible l’emissió de TV3 al  País  Valencià,  i  doni suport a Acció Cultural  del  País  Valencià 
(ACPV) per tal que aquesta pugui seguir oferint aquestes emissions mentre no existeixi una 
solució pactada entre els dos Governs.
Tercer.– L'Ajuntament de Capellades, mentre no es produeixi l’acord esmentat, i per garantir el  



dret  a la informació de la població d’ambdós territoris,  insta a la  Generalitat Valenciana a 
facilitar la recepció de TV3 al País Valencià, igual com la Generalitat de Catalunya ha disposat  
els mitjans tècnics per a la recepció del Canal 9 a Catalunya, i  que deixi  sense efecte les 
sancions econòmiques imposades a ACPV, derivades del manteniment en funcionament dels 
repetidors de TV3.
Quart.– L'Ajuntament de Capellades insta el Govern de l’Estat a facilitar els mitjans tècnics i  
legislatius per tal que es compleixi a l’interior del territori de l’Estat el que garanteix, a nivell 
internacional, la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb especial atenció 
al que disposa el seu Article 11.2.
Cinquè.– L'Ajuntament de Capellades com a mostra de suport a la llengua catalana, a l'ús 
normalitzat d’aquesta en tots els Països Catalans, en suport als símbols d’identitat de la nostra  
història i cultura i, en solidaritat amb els nostres compatriotes del sud, oferirà la quantitat de 
763,23€ a l'entitat Acció Cultural del País Valencià, amb la finalitat de pagar part de la multa 
imposada pel govern del País Valencià. Aquest diners, sortiran del conjunts de les dietes dels  
regidors i regidores per assistència al present Ple, ja que la precària situació econòmica del  
nostre  consistori  només  ho fa  factible  amb aquest  acte  de solidaritat  per  parts  dels  i  les 
representants dels capelladins i capelladines. 
Sisè.– Transmetre aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Ge-
neralitat Valenciana, al Govern Espanyol, a la Comissió Europea, a la Mesa i els grups parla-
mentaris del Parlament de Catalunya, a la Mesa i els grups parlamentaris del Parlament Valen-
cià, a la Mesa i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i, a Acció Cultural del País 
Valencià.

Pel que fa a l'acord cinquè la interventora especifica que no són exactament el diners marcats ja 
que cal restar-li l'IVA.
ERC està d'acord, troba escandalós però no és res nou. Ara es fa una aportació econòmica de for-
ma col·lectiva, però que també es pot fer sempre de forma individual.
Passat a votació s'aprova per unanimitat.

19. PRECS I PREGUNTES.
ERC: 
P: Es pregunta com és que el Projecte de Mobiliari de la Biblioteca no ha passat per aquest Ple?  
S'ha fet per decret? R: S'ha fet per decret perquè la quantia així ho permetia per tal d'agilitzar el 
procés. ERC respon que s'hagués agraït ser informat de que es feia per decret ja que es varne fer  
reunions específiques tracten aquest projecte.
Pel que fa a la web constata que malgrat haver fet una queixa el Ple passat continua sense actua-
litzar-se i continua havent-hi enllaços obsolets que cal eliminar.
Per últim fan el prec de que es requereixi la neteja del solar del C. Carme. Es respon que ja s'ha 
demanat i que ho farà l'ajuntament si no ho fa el propietari i després li passaren la factura.
PSC: 
P: Hi ha algú de guàrdia de la brigada pel tema de l'aigua? Ja que s'han detectat incidents que po-
der han trigat un pel massa en solucionar-se. R: Sempre hi ha una persona de guàrdia, el que pot 
haver passat es que el policia no sabes a qui avisar per això la demora.
P: Que passa amb les servei d'insertora laboral que hi ha una llista d'espera de 5/6 mesos? R: Per 
problemes de diners de l'Ajuntament no podien oferta aquest servei, a partir de l'1 de març s'inicia 
de nou gràcies a un acord amb l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia.
VdC-CUP:
Es fa constatar el descontentament que es té per la mala utilització del patronat de la Fundació  
Consort Guasch (Residència), ja què només se'l convoca quan hi han problemes i no es fa un se-
guiment més continu al llarg de l'any.
També vol agrair a la regidora d'Educació la no predisposició a facilitar uns números que la regido-
ra coneix o hauria de conèixer pel càrrec que ocupa.Veiem que no hi ha voluntat de fer-nos arribar  
la totalitat dels diners que es donen a les escoles. Per tant, ja ens espavilarem.
Per últim agrairíem que la periodicitat dels plens fos la que es va marcar al principi de la legislatu-
ra i no pas com està passat darrerament.

Un cop fetes aquestes intervencions s'aixeca la sessió.


