
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 PLE EXTRAORDINARI, 24 D’JULIOL DE 2013 
 
 
ASSISTÈNCIA: tots els regidors de la corporació a excepció de Laura Rico del PSC. 
 
Aquest ple es convoca de forma extraordinària, ja que pretén aprovar els pressupostos municipals del 2013. No 
obstant, un cop convocat, l’equip de govern decideix retirar del ple l’aprovació dels pressupostos, ja que a última 
hora es detecta que una part de la despesa incompleix la llei actual i que per tant, és necessari modificar-los. 
Aquest fet es comunica per sorpresa dels diferents partits de la oposició, en comissió informativa, 48 hores abans 
del mateix ple, posposant-ne l’aprovació per enèsima vegada i ben entrada la segona meitat de l’any, quan la 
intenció inicial era aprovar-los a principis d’aquest. El fet de que es tracti d’un ple extraordinari, fa que no es 
tractin les actes dels plens anteriors i tampoc s’inclou cap punt de precs i preguntes.   
 
1. APROVACIÓ PRESSUPOST 2013. 
 
Tal com s’ha explicat anteriorment, es retira el punt.  
 
2. REFOSA DELEGACIONS. 
 
Es retira el punt, ja que va relacionat amb l’aprovació del pressupost. 
 
3. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
El punt, explicat des de intervenció, tracta de la modificació del pressupost per tal de poder cobrir les despeses 
d’algunes partides que no es poden cobrir per manca de romanent de tresoreria. VdC-CUP comenta que 
s’abstindrà, ja que tot i que ha entès i està d’acord amb el punt mitjançant les explicacions de la interventora, no 
ha tingut temps de mirar-se la documentació, que ha estat inclosa a última hora.  
 
S’aprova el punt amb els vots a favor de CiU i ERC. VdC-CUP i el PSC s’abstenen. 
 
4. EXTRAJUDICIALS. 
 
Es tracta de factures extrajudicials relacionades amb el punt anterior. Des d’intervenció s’explica que amb 
aquestes, es dóna per tancat l’aflorament de factures extrajudicials antigues que s’ha dut a terme els darrers anys, 
i que a partir d’ara, només es passaran factures de l’any anterior, que per data no hagin pogut entrar dins del 
pressupost de l’any anterior. ERC explica que tot i que està relacionat, accepta la modificació de crèdit, però no 
les factures, ja que hi troba punts de discordança.  
 
S’aprova el punt amb els vots a favor de CiU. ERC en contra. VdC-CUP i el PSC s’abstenen. 
 
 



5. LIQUIDACIÓ 2012. 
 
També des de intervenció, s’explica que la liquidació del pressupost de l’any 2012 és positiva, ja que queda un 
romanent de tresoreria molt alt, d’uns 200.00€. Això és degut a que no s’han arribat a executar algunes 
despeses, han arribat algunes subvencions directes d’última hora i la llei del govern que va impedir el pagament 
de les pagues extraordinàries de Nadal. VdC-CUP es queixa novament de que la informació arriba tard i des de 
l’equip de govern es comenta que es tracta d’una aprovació inicial i que hi haurà temps de mirar-ho. 
 
El punt és informatiu i per tant no passa a votació. 
  
6. APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
CiU explica que el projecte l’ha fet l’empresa concessionària Constructora de Calaf, ja que així estava establert 
en el contracte que es va aprovar fa uns mesos. Diu que és una obra cabdal, ja que només queden tres nínxols 
lliures a la part antiga del cementiri. També comenta que segueixen les converses amb les famílies afectades per 
l’expropiació necessària per poder fer el pas alternatiu, que només hi ha tres famílies d’un total de quinze que 
segueixen mostrant reticències i que en seguiran parlant el setembre, un cop passat l’estiu. VdC-CUP recorda 
que ja va votar en contra de l’adjudicació de l’obra com a protesta per la manca diàleg amb les famílies 
afectades. Explica que l’equip de govern menteix dient que “segueixen en contacte”, ja que una de les famílies 
no ha rebut cap contacte des d’abans del ple on es va tractar aquest tema. Que aquesta família va entrar una 
instància el mes d’abril amb un seguit d’al·legacions al projecte i que no se l’ha contestat. I que tampoc ha rebut 
cap notificació per tal de reunir-se amb l’equip de govern passat l’estiu. Per tant, des de VdC-CUP es referma la 
oposició al projecte fins que no es resolgui aquest conflicte. ERC també demana més diàleg, però com que està 
d’acord amb el projecte hi votarà a favor. El PSC també es manifesta en la mateixa línia. 
 
S’aprova amb els vots a favor de CIU, ERC i PSC. VdC-CUP hi vota en contra. 
 
7. RATIFICACIÓ DE L’ACORD 1ER DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 15/07/2013. 
APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
Aquest estudi acompanya el projecte aprovat anteriorment. VdC-CUP explica que també hi votarà en contra, 
pels mateixos motius exposats en el punt anterior. 
 
S’aprova amb els vots a favor de CIU, ERC i PSC. VdC-CUP hi vota en contra. 
 
8. PROPOSTA DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS A L’ACOR D DEL PLE DE 20/03/2013 SOBRE LA 
REVISIÓ D’OFICI DE L’ANNEX 2 DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE 
TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES 2008-2010. 
 
Es tracta de la desestimació de les al·legacions presentades a la aprovació per ple de la retirada de les 
bonificacions salarials anomenades “estadis”, aplicades des de l’any 2008. Es recorda que després de rebre un 
informe negatiu per part de DIBA sobre aquests incentius que perceben alguns empleats, des l’equip de govern 
es va decidir portar a ple la retirada, i aquesta es va aprovar. Aquest punt, no només desestima les al·legacions 
presentades, sinó que també aprova l’enviament de l’expedient per tal de tramitar-lo. VdC-CUP explica que 
s’abstindrà en la votació, ja que està en contra d’aquests “estadis” que no són equitatius per tots el treballadors, 
però que al mateix temps no li agrada retallar aquests drets adquirits i vol deixar a l’equip de govern aquesta 
decisió. Per la seva banda, ERC tornarà a votar en contra per assegurar-se el dret a fer al·legacions. 
 
S’aprova amb els vots a favor de CIU. ERC hi vota en contra. VdC-CUP i el PSC s’abstenen. 



 
9. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR. 
 
L’equip de govern explica que es tracta de la moció redactada per l’Associació de Municipis per la Independència 
del qual Capellades n’és membre. Aquesta moció, s’està aprovant a tots els municipis que en formen part. VdC-
CUP diu que hi votarà a favor, però que sense entrar a discutir-los, no està d’acord amb alguns aspectes que es 
manifesten en la moció i hi troba a faltar un mica de radicalitat democràtica. ERC es mostra en la mateixa línia 
i l’únic regidor present del PSC explica que en aquesta moció no votarà com a PSC, sinó que ho farà a títol 
individual, ja que en aquest tema, als municipis, tenen llibertat de vot. 
 
S’aprova la moció per unanimitat.  
 
 
10. APROVACIÓ CONVENI AMB L’ENTITAT FESTES DEL CARRER DE CAPELLADES. 
 
Es retira el punt, ja que no es pot aprovar sense l’aprovació del pressupost. 
 
 
11. APROVACIÓ CONVENI AMB L’ENTITAT “XARXA” DE CAPELLADES. 
 
Es retira el punt, ja que no es pot aprovar sense l’aprovació del pressupost. 
 
 
12. APROVACIÓ CONVENI AMB LA COMISSIÓ DE REIS DE CAPELLADES. 
 
Es retira el punt, ja que no es pot aprovar sense l’aprovació del pressupost. 
 
 
13. APROVACIÓ CONVENI AMB L’ENTITAT CÀRITAS DE CAPELLADES. 
 
Es retira el punt, ja que no es pot aprovar sense l’aprovació del pressupost. 
 
 
14. APROVACIÓ CONVENI SGAE. 
 
S’explica que es tracta d’un conveni amb l’empresa SGAE, que gestiona els drets d’autor. Permetrà reduir i 
fraccionar el pagament del deute acumulat de l’Ajuntament amb aquesta empresa i també permetrà una 
reducció en espectacles futurs. Es recorda que aquest punt estava inclòs en el darrer ple, però que es va retirar a 
petició de VdC-CUP, ja que en el conveni no s’hi tenia en compte el retorn de l’import que l’Ajuntament ja 
havia pagat a l’SGAE en concepte de “cànon digital”, tal com s’havia acordat en una moció de fa dos anys. CiU 
insisteix que és molt difícil calcular aquest deute, però accepta una proposta d’ERC d’incloure en el conveni un 
acord que permeti a l’Ajuntament reservar-se el dret de calcular-lo i reclamar el seu retorn. Després d’uns 
minuts de negociació sobre la redacció d’aquest acord, VdC-CUP també accepta com queda i explica que 
permetrà mitjançant l’abstenció que es tiri endavant el conveni, tot i que no li agrada com s’hi ha arribat. Tan 
ERC com els PSC s’hi mostren a favor. 
 
S’aprova amb els vots favorables de CiU, ERC i PSC. VdC-CUP s’absté. 
 
 
 



 
15. DECRET D’ALCALDIA 367/2013. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA 
EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE CAPELLADES. 
 
Aquest punt dóna compte de l’adjudicació del servei de neteja de diferents edificis municipals a l’empresa 
“Neteges Hidalgo”, després del concurs realitzat, en que s’hi van presentar dues empreses més. S’explica que és 
un contracte de només un any, ja que és el primer cop que s’externalitza aquest servei i es vol provar com 
funciona. VdC-CUP remarca una vegada més la seva oposició a la externalització del servei de neteja, de la 
mateixa manera que dels diferents serveis públics, ja que entén que amb aquest fet es perd control i qualitat. 
També remarca que el fet que externalitzar un servei no vol dir que sigui més barat per l’Ajuntament i demana 
un vegada més, que es presenti un estudi econòmic, que no s’ha arribat a fer mai. ERC es mostra favorable amb 
el resultat final, ja que es tracta d’una empresa local, però no està d’acord amb el procediment i critica la falta de 
transparència en el procés. El PSC es mostra en la mateixa línia que la resta de partits de l’oposició. 
 
El punt és informatiu i per tant no passa a votació. 
 
 
16. APROVACIÓ PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE. 
 
Des de l’equip de govern s’explica que es tracta d’un estudi fet per la Diputació de Barcelona i que és la primera 
fase que es porta a terme després de l’adhesió al pla, que es va dur a terme a principis de legislatura. Es comenta 
que és un projecte molt ampli, de màxims, que permetrà desenvolupar i executar diferents projectes municipals 
relacionats amb l’estalvi d’energia. VdC-CUP celebra que es tingui aquest pla i que per tant hi votarà a favor, 
però que per la dimensió del mateix, posa a sobre de la taula el fet que el més segur és que aquest no es 
compleixi, i que com d’altres, segurament es quedarà en un calaix. ERC explica que s’han mirat a fons l’estudi i 
diuen que no s’ajusta a la realitat del municipi i s’inclouen projectes que no es poden assumir. Explica també 
que en l’estudi només es tenen en compte dades de 2005 i 2007, que disten molt de les dades actuals. Comenta 
que han trobat molts errors en l’estudi i que és llastimós que en la memòria es comenti que els tècnics de DIBA 
han reclamat en varies vegades un seguit de dades a l’Ajuntament i que aquest no els hi ha fet arribar. Tot i així, 
diuen que és millor tenir aquest estudi que no tenir-lo i que per tant, també hi votaran a favor. El PSC es 
mostra en la mateixa línia. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
No hi ha precs i preguntes, ja que es tracta d’un ple extraordinari. Per tant, es dona per tancada la sessió. 


