
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SESSIÓ DE PLE ORDINARI,  29 D’OCTUBRE DE 2012 

 
ASSISSTÈNCIA: tots els regidors i regidores menys l’Aleix Auber de VdC-CUP, per motius personals. 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 6 DEL 25-07-2012; NÚM. 7 DEL 
12-08-2012 I NÚM. 8, DEL 26-09-2012. 
 

Es procedeix a la lectura i aprovació de les actes per unanimitat de tots/es el regidors presents, tret d’algun canvi en la 
forma d’algunes de les frases que apareixen, per part dels grups d’ERC i PSC, modificades sense cap problema. 
 

2. MOCIÓ EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA DE 26 DE 
SETEMBRE DE 2012 PER QUE EL POBLE DE CATALUNYA PUGUI DETERMINAR EL SEU 
FUTUR LLIUREMENT I DEMOCRÀTICA EL SEU FUTUR COLECTIU MITJANÇANT UNA 
CONSULTA. 

 
Moció presentada pel grup de CIU, en campanya de manera conjunta amb altres municipis del país. No es presenta 
per a fer-hi canvis i esmenes, sinó per que els partits del consistori s’hi adhereixin. VdC-CUP planteja el desacord en 
alguns dels punts de la moció, com que només contempla i trasllada la consulta al principat de Catalunya. En aquest 
cas, les CUP són l’únic partit que es presenta al parlament i que defensa traspassar la consulta a tots els Països 
Catalans en el seu conjunt. En altres punts s’està d’acord, per això VdC-CUP s’absté. ERC comenta que el seu vot 
serà a favor, però que no vol presentar la moció conjuntament amb CiU. PSC es posicionarà a favor, ja que el 
contingut no es polític i només demana que la gent pugui decidir. 
 
S’aprova. Vots a favor: CIU, PSC i ERC. Abstencions: VdC-CUP. 
 

3. MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’EL·LIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 

 
CIU explica que es un manifest que, en cas d’aprovació, es llegiria el dia 25 de Novembre davant de l’Ajuntament. 
 
S’aprova. Vots a favor: CIU, VdC-CUP, ERC i PSC. 
 

4. MOCIÓ I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA VILA DE CAPELLADES PER INSTAR 
AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT A REPENDRE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
SOBRE LA GESTIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI I LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LES 
CAIXES D’ESTALVI. 

 
VdC-CUP demana que un cop format el nou govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les properes eleccions 
del 25 de Novembre, agafin el compromís de continuar amb les investigacions que s’estan desenvolupant 
actualment, i que amb el canvi de govern no es deixin de banda com ha succeït en altres ocasions. CIU defensa que 
el nou govern agafi el compromís, però creuen que no és moment de fer-ho ara, que hagués estat millor fer-ho un 
cop passades eleccions, ja que creu que es una mesura electoralista. VdC-CUP respon que no és una mesura 
electoralista, que creuen que és el que s’ha de fer, i respon a CIU que en canvi, la seva moció si que és una mesura 
electoralista. ERC i PSC estan d’acord amb la moció, i creuen que és bon moment per fer-ho. 
 
S’aprova. Vots a favor: VdC, ERC i PSC. Abstencions: CIU. 

Amb aquesta publicació, Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular vol acostar a la ciutadania el què es parla 
en el Ple Municipal, tot transmetent-vos-ho de forma resumida i lleugera. amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el 
que en ells es debat i les postures preses per tots nosaltres. Alhora, volem animar-vos a assistir-hi i participar-hi  
activament en el torn obert de paraula. 

Pots trobar tots els plens a: www.viladecapellades.cat 



5. DECRET CANVI D’UBICACIÓ SALA DE PLENS. 
 
Degut al mal estat de la sala de plens de l’Ajuntament, els plens es faran a la nova biblioteca municipal. 
 
S’aprova. Vots a favor: CIU, VdC, ERC i PSC. 
 

6. APROVACIÓ CONVENI COLABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT 
DE CAPELLADES PER AL PLA  EDUCATIU DE L’ENTORN. 

 
CIU comenta que els ajuts de l’administració envers a aquest pla s’ha reduït molt, i que la partida econòmica serà 
zero, però que creuen que es bo mantenir-se adherits al el pla.  La resta de partits del consistori també creuen que és 
important continuar amb aquesta tasca, però lamenten la reducció de l’ajuda per a tirar-la endavant. CIU adverteix 
que en els propers anys serà pitjor. 
 
S’aprova. Vots a favor: CIU, VdC-CUP, ERC i PSC. 
 

7. CANVIS DE REPRESENTANTS PARES DE L’AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “VAILETS” PER AL 
CURS 2012/13. 

 
Es tracta de l’aprovació de la nova junta. 
 
S’aprova. Vots a favor: CIU, VdC, ERC i PSC. 
 

8. CANVI DE NOM I PRÒRROGA DEL SERVEI DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL. 

 
CIU exposa que des del mes d’agost s’hauria d’haver prorrogat però que per diferents motius no s’ha pogut realitzar. 
Es compromet, en següents ocasions, fer-ho quan toca. S’explica que, tot i el canvi de nom, l’empresa és la mateixa. 
VdC-CUP creu que s’hauria d’haver realitzar una auditoria o balanç analitzant el funcionament de l’empresa 
concessionària. VdC-CUP també remarca que sempre s’ha mostrat contrària a la externalització de les empreses. 
ERC avisa que s’ha de seguir el calendari, ja que les dates en que s’haurà de tornar a fer concurs no són bones (agost 
de 2014, vacances). PSC avisa que s’abstindran, tot i que l’empresa funciona dins d’un marge raonable. 
 
S’aprova. Vots a favor: CIU. Abstencions: VdC-CUP, ERC i PSC. 
 

9. APROVACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
Es tracta d’una factura del 2011 per tal de pagar la indemnització a una treballadora de l’Ajuntament i que s’ha 
inclòs en el pressupost del 2012. 
 
Vots a favor: CIU. Abstencions: VdC-CUP, ERC i PSC. 
 

10. PRECS I PREGUNTES 
 
VdC-CUP justifica l’absència del seu regidor, i lamenta que en converses anteriors amb l’equip de govern es va mirar 
de canviar el ple i no es va arribar a un acord. VdC-CUP recorda l’acord que es va prendre ja fa uns anys per fer 
peatonal el carrer del Pilar en el tram de la nova biblioteca municipal, i comenta que davant de la propera obertura, 
seria interessant complir els acords presos per tal d’evitar accidents i per tal de que l’accés sigui més còmode. Insta al 
govern a fer moviments al respecte. CIU respon que farà el possible per a tirar-ho endavant. 
 
ERC reafirma la proposta de peatonalitzar el carrer del Pilar. També renova el prec d’arreglar el semàfor del 
poliesportiu, per motius de seguretat. 
 
PSC no té cap prec ni pregunta. 


