
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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SESSIÓ DE PLE ORDINARI, 19 DE DESEMBRE DE 2012 
 
ASSISTÈNCIA: Tots el regidors i regidores de la corporació excepte na Laura Rico (PSC) i en Xavi Batlle (ERC) 
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 1 2 DEL 28-11-2012. 
 
VdC-CUP demana, degut al poc temps i al contingut extens de la mateixa, retirar el punt fins al proper ple. En 
aquest sentit, l'alcalde emplaçarà a la resta de partits per parlar sobre les actes en si. 
S'accepta retirar el punt. 
 
2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH. 
 
CiU explica que avui mateix s'han aprovat, amb la presència de totes les forces polítiques els nous estatuts, vigents 
des dels anys 90, per adaptar-los al codi civil català abans d'acabar l'any i així poder optar a la subvenció del 
Departament de Benestar Social. Així doncs, és un formalisme que ha d'entrar per Ple. 
VdC-CUP: Manifesten no tenir cap problema, sobretot en l'aspecte de cobrar una subvenció, però sí que 
demanen que la direcció de la residència pugui participar de les decisions del Patronat. Alhora, fan autocrítica de 
tots per tal d'avançar-nos als esdeveniments i facilitar la participació. Resposta de CiU: No els hi sembla 
malament la idea però sense perdre de vista que els qui tenen  la potestat de decidir són els patrons, els i les 
regidores del consistori. ERC: Votaran a favor i entenen, també, que el Ple de Capellades es qui designa els 
patrons que seran els qui decidiran. PSC: Hi votaran a favor per trobar-lo de necessitat legal. 
 
S'aprova el punt per unanimitat. 
 
3. CESSIÓ SOLAR DEL CAP. 
 
CiU admet bastant retard en aquest aspecte. La cessió s'hauria d'haver realitzat un cop finalitzades les obres de 
construcció del CAP de Capellades, que va rebre una subvenció de la Diputació per tal d'engegar-les, pels volts 
del 1997-1998. Però, mai hagut cap problema en la seva cessió. VdC-CUP: Remarquen el descuit que s'ha 
arrossegat des de la finalització de les obres on totes les forces representades en aquest ple, a excepció de VdC-
CUP, han passat pel govern. Hi votaran a favor. ERC: Comenten, ena quest aspecte, que l'altra part implicada 
mai va reclamar aquesta cessió i va anar quedant oblidada. Hi votaran a favor. PSC: Expliquen que es un 
formalisme que no afecta al dia a dia del centre de salut primària. Hi votaran a favor. 
 
S'aprova el punt per unanimitat. 
 
4. MOCIÓ DE REBUIG A L'AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA 
QUALITAT DE L'EDUCACIÓ-PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC. 
 
CiU comenta que va ser una proposta d'ERC però que per la seva part ja tenien una altra moció preparada. En les  
comissions informatives van parlar-ne i van arribar a un acord entre les dues parts. L'alcalde manifesta que 
aquesta sigui assumida, consensuada, per totes les forces. ERC: Manifesten no tenir cap voluntat d'apropiar-se 
l'exclusivitat de la moció però que van continuar amb la seva proposta de moció per creure-la més adient. 



Remarquen que aquesta Llei ataca la llengua, l'escola en català i el model d'immersió lingüística. VdC-CUP: 
defensa aquesta moció i votarà a favor, per això hem fet un parell d’esmenes a fi de enriquir el text. 
Evidentment, el nostre projecte educatiu ha permès avui en dia defensar, en part, el futur de la nostra llengua 
i per tant de la nostra història, i a més, ens a permès unir els nostres habitants i projectar la nostra riquesa 
lingüística més enllà de les nostres terres.  Tot al contrari, i molt lluny, de les idees centralistes i impositives i 
que miren de trencar la nostra societat fins i tot en un tema tant bàsic pels catalans i catalanes, dels que han 
nascut aquí o han vingut d’allà. Tots i totes formem part d’un país que ha resistit al pas del temps sota 
amenaces, prohibicions i repressió. Altre cop, de seguir ferms i units davant els continus atacs de 
l’imperialisme de l’estat espanyol on, per raons lingüístiques volen dividir aquesta societat. Ens fan falta 
passes fermes, una sobirania nacional i econòmica que ens permeti trencar les cadenes, deslliurar-nos dels 
atacs persistents i poder mirar el futur amb esperança. La independència del poble català és l’únic camí 
possible per fer front als pròxims reptes que ens depara el futur. Més enllà d’acontentar-nos en possibles 
referèndums que, sembla, encara queden lluny de proclamar la independència, cal seguir treballant per la 
llibertat d’aquest poble, però per fer-ho cal resistir no només als atacs a la nostra llengua sinó també als atacs 
en drets socials i sobretot en matèria educativa que aquest poble està patint. Recordem que l’educació és el 
futur d’un poble, però per això, hem de ser conscients que aquest futur, el parlis com el parlis, tampoc va 
enlloc si retallem en professors, salaris i part dels recursos que la sustenten. I ja per acabar voldria recordar 
que ara i sempre, volem l’escola en català. Hi estan completament d'acord però voldrien afegir en el cinquè 
acord que l'aprovació es faci arribar al Secretari General de la UNESCO i, en el 3 paràgraf, introduir els territoris 
del País Valencià i Les Illes, on també s'ataca i es persegueix la llengua catalana. Manifesten que ells també tenien 
una proposta de moció però van decidir treballar en la d'ERC i apel·lant a la unitat contra la defensa de la 
llengua. CiU: Demana d'intentar no modificar les mocions un cop ja han arribat al Ple. PSC: Com la resta, ells 
també treballaven en una proposta de moció. Hi votaran a favor. 
 
S'aprova la moció per unanimitat. 
 
5. ADDENDA XARXA TET. 
 
CiU explica que és una modificació del conveni marc per la creació de la Xarxa de Treball entre diferents 
municipis de la comarca de l’Anoia i que té un cost de 1.912€/any. Com a ajuntament creuen que s'ha de 
mantenir i impulsar aquestes iniciatives de treball en xarxa. VdC-CUP: Completament d'acord i creuen que 
aquests convenis ajuden en la promoció personal, més tenint en compte l'estat actual de retallades permanents. 
ERC: Creuen, també, que aquesta actuació  mereix ser recolzada pel seu èxit de funcionament, així com la feina 
en xarxa entre municipis. PSC: Troben que s'ha de recolzar la xarxa i hi votaran a favor.  
 
S'aprova per unanimitat. 
 
6. CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES I L'ENTITAT DE CÀRITAS. 
 
CiU remarca que el que s'ha d'aprovar és la justificació de les despeses de l'entitat. VdC-CUP: Com en l'any 
passat, entenen la situació i la feina que realitza aquesta entitat. La xifra és prou important però tal i com estan les 
coses hauria de ser més, inclús. La idea final seria que aquesta situació acabés per desaparèixer i es normalitzés. 
ERC: A favor. PSC: A favor. 
 
S'aprova el punt per unanimitat. 
 
7. CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES I L'ASSOCIACIÓ  DE DEFENSA 
FORESTAL (ADF). 
 
CiU explica que es vota justificar un total de 650€ dels anys 2011 i 2012 referent a les millores que s'han fet en 
l'adequació i neteja dels camins forestals capelladins. VdC-CUP: Hi votaran a favor però comenten que si 
l'ajuntament pot fer arribar a l'ADF que hi han hagut diferents actuacions realitzades per l'empresa encarregada 
no del tot correcte. CiU: Prenen nota. ERC: Hi votaran a favor. PSC: Hi votaran a favor. 
 
S'aprova el punt per unanimitat. 



 
8. NO APLICACIÓ TAXA TELEASSISTÈNCIA 2012. 
 
Actualment hi han entre 70 i 80 usuàries depenent d'aquest servei, els quals, tenen un aparell amb línia directa 
amb els serveis d'emergència. El manteniment d'aquest aparell té un cost de 3€ anuals per persona, cost aprovat 
en Ple. Ara, però, arribat una subvenció de la Generalitat per valor de 9.100€ i farà que la taxa no l'hagin 
d'assumir les usuàries. VdC-CUP: Completament d'acord i esperen que de cara a l'any vinent tornem a trobar 
una altre subvenció que cobreixi la despesa. ERC: Hi votaran a  favor i creuen que la taxa es justificable per dotar 
de valor al servei. PSC: Hi votaran a  favor ja que creuen que el servei és prou útil. 
 
S'aprova el punt per unanimitat. 
 
 
9. EXTRAJUDICIALS. 
 
CiU explica que hi han unes factures per valor de 20.033,35€ que fa referència a despeses bancàries, sobretot pel 
que fa a interessos dels diferents préstecs. També hi ha algunes factures d’altres treballs professionals de l'APAN i 
de missatgeria de MRW. 
 
S'aprova el punt amb els vots a favor de CiU i les abstencions de VdC-CUP, ERC i PSC. 
 
 
10. BAIXES DE CRÈDIT. 
 
CiU explica que s'han detectat unes baixes de crèdit (previstes al pressupost i que finalment no caldrà pagar) d'un 
préstec amb el BBVA per valor de 16.000€. 
 
S'aprova el punt per unanimitat. 
 
 
11. NO DISPONIBILITAT MUSEU I ESCOLA BRESSOL.  
 
CiU recorda que en el passat Ple ja es va entrar la no disponibilitat de les pagues extraordinàries de Nadal dels i 
les treballadores de l'ajuntament i, que ara, és el torn de les pagues dels i les treballadores del Museu Molí Paperer 
(9.345€) i de les treballadores de l'Escola Bressol (12.926,39€). Recalquen que això és un pur formalisme, donat 
que la decisió ve donada pel govern espanyol però que obliguen a votar-la per ple. VdC-CUP: Tornen a remarcar, 
com van fer en l’anterior ple que, les mesures de la retirada de la paga extra imposada per reial decret des de l’estat 
espanyol, afecten altre cop al treballador, com la majoria de mesures que s’estan aplicant. I que per tant no hi 
estan d’acord.   Avui no s'està aprovant si apliquem aquestes mesures o no, això ja ens bé d’obligat compliment 
per part de l’estat espanyol, avui aprovem  que aquests diners no s’usin per a altres finalitats i quedin apartats per 
a més endavant de la forma que sigui. Per això se’ns obliga a passar per ple la no disponibilitat d’aquests i seguim 
manifestant el nostre rebuig per aquesta mesura, entenent que han d’assegurar que aquests imports, en un 
moment o altre, arribin a mans del treballador afectat. Per això i perquè creuen que actuarien d’una manera 
diferent, atenent-se a tenir cura d’aquests imports però no sotmetent-los a les mesures que ens venen imposades, 
en aquest cas, des de l’estat espanyol, seguirem votant en contra. ERC: Estan a favor de la mesura i comparteixen 
els mateixos arguments que VdC-CUP. Aquí no es parla  de si pagar-la o no sinó de no disposar d'aquests diners. 
PSC: Critiquen que es una mesura imposada pel govern central.  
 
Vots a favor: CiU i ERC. Abstenció: PSC. En contra: VdC-CUP. S'aprova el punt. 
 
 
 
 
 



12. MOCIÓ DE LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECA DE L'ANOIA PERQUÈ EL PLE 
DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES INSTI AL GOVERN DE L'ESTAT A MODIFICAR LA LLEI 
HIPOTECÀRIA AMB LA FINALITAT DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR LES 
MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS I 
GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE - PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP. 
 
CiU comenta que s'intenti avançar la presentació de les mocions i cedeix la paraula a VdC-CUP. VdC-CUP:  
Comença dient que elles van seguir els passos legals, entrar-la amb una setmana d'anterioritat al ple, i que fins 
avui mateix cap grup havia mostrat cap voluntat per reunir-nos i parlar-ne. Deixa constància que aquesta moció 
la presenta en nom de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de l'Anoia i que ja són varis municipis on s'ha 
aprovat per unanimitat. Preocupa l'elevada xifra de desnonaments, vora 50.000, des de 2011 i demana a 
l'ajuntament de Capellades formi part d'aquesta lluita que implica a molta gent i farà que les afectades es sentin 
més recolzades. Per acabar, comenten que hi ha hagut un punt a última hora, el qual no pretenen que entri a 
formar part de la moció, que insta als governs municipals a no cobrar l'import de la plusvàlua municipal per la 
venda d'un habitatge entenent que no es cap venda sinó resultat d'una desnonament forçós donada la greu 
situació de la família. En aquest aspecte, facilitaran tota la informació necessària a l'equip de govern. ERC: 

Completament d'acord amb la iniciativa de recolzament a les famílies afectades. PSC: Hi estan a favor ja que 
veuen que aquesta problemàtica afecta a més famílies cada dia. CiU: Mostra la seva inquietud i suport vers les 
famílies afectades, i que alguna cosa no va bé en aquesta societat. S'ha de fer una reflexió per canviar tots aquests 
problemes socials i hi donaran suport. 
 
S'aprova la moció per unanimitat. 
 
13. PRECS I PREGUNTES. 
 
- VdC-CUP: Explica que a resulta del tall del c/Pilar, els cotxes es dirigeixen cap a la cantonada del c/ Pare 
Bernadí amb c/d'Oló i que aquests malmeten les façanes del veïnatge. També, creuen que el pal que impedia la 
circulació pel carrer Pilar hauria de tornar-se a posar. Resposta de CiU: La prohibició de pas està senyalitzada però 
s'hauria de revisar la seva col·locació.  
 
- ERC: Expliquen que ells sempre han mostrat una bona voluntat i la participació en la priorització dels projectes 
a demanar en subvenció, però que la decisió acabat recaient en l'equip de govern mitjançant decrets d'alcaldia. 
Realitza el prec que de cara a l'any vinent de formalitzar la voluntat de CiU de fer participar a la resta de forces 
polítiques. Resposta de CiU: Emplaçarem a la resta de grups a una trobada després de Reis i ja es tractarà com 
formalitzar la decisió. 
 
- Veïns del carrer Pilar manifesten el descontentament pel tall del carrer, ja que no es va comunicar als veïns i 
veïnes i, a més a més, pensen que no beneficia al comerç. Resposta de CiU: Recorda que la decisió de tancar el 
carrer al pas de vehicles va ser una decisió pressa pel Ple a proposta de VdC-CUP. Pel que fa a les formes, tampoc 
agrada com es va sostreure el pal i que abans de fer cap acció d'aquesta mena s'hauria d'haver parlat amb l'equip 
de govern. L'objectiu a mig i llarg termini es acabar tancant aquest carrer per l'obertura de la biblioteca municipal 
i emplaça als partits i als veïns del carrer a parlar-ne més endavant. 
 
- Un membre de la PAH -Anoia se'n alegra per l'aprovació de la moció i remarca que la idea d'aquesta és que 
l'ajuntament es posi en contacte i treballi conjuntament amb la PAH per du a la pràctica els punts aprovats. 
Resposta de CiU: Els possibles casos que arriben als serveis socials de l'ajuntament es deriven al Consell 
Comarcal. 
 
- Una altra persona del públic pregunta, en referència al tall del carrer Pilar, si s'havia tingut en consideració la 
col·locació d'un badem tal com es va fer al passeig. Resposta de CiU: No creu que la col·locació massiva d'aquests 
elements garanteixin la seguretat ni sigui la solució.  
 
No hi ha més precs ni preguntes, i per tant, es dóna per acabat el ple a 1/4 de 11 de la nit. 


