
SESSIÓ DE PLE ORDINARI 16 D'OCTUBRE DE 2013

Abans de començar es dóna la benvinguda al nou interventor, en Lluís Delgado.

ASSISTÈNCIA: Tots els regidors i regidores excepte na Núria Móra d'ERC.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE 08/08/2013.

Cap formació té res a  dir i s'aprova per unanimitat.

2. DECRET D'ALCALDIA 435/2013.

L'equip de govern dóna compte del nomenament de na Bàrbara Pons com alcaldessa accidental durant un període de 
vacances a l'Agost. El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació. 

3. DECRET D'ALCALDIA 455/2013.

S'informa de la modificació d'un decret antic per un canvi de regidories entre na Bàrbara Pons i l'alcalde Marcel·lí  
Martorell. El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació. 

4. DECRET D'ALCALDIA 513/2013.

Es dóna compte del cessament de na Dolors com a interventora interina a l'Ajuntament de Capellades. VdC-CUP:  
trasllada a l’equip de govern tot una sèrie de consideracions respecte aquest cessament. Si els papers, sobre la taula,  
diuen que tot segueix estrictament la legalitat, no podem fer més que confirmar l’evidència del traspàs. Però cal que 
tinguem en compte una sèrie de deliberacions, ja que entenem que, això, no ha succeït de manera fortuïta com es vol  
fer veure. És evident, sota el nostre raonament, que la situació esdevinguda entre l’equip de govern i intervenció s’ha  
anat descontrolant a mesura que s’avançava, amb una incapacitat per part de l’equip de govern per posar-hi solució.  
És més greu encara, que aquesta figura hagués estat posada pel mateix braç polític que governa i governava a la seva  
arribada. Que, durant molt de temps s’havia elogiat la figura de la interventora sota els paràmetres d’ordenació, posada 
al dia dels comptes de l’ajuntament, assessorament etc. Contemplant aquesta figura com a un avenç notable, rigorós i 
molt necessari. I finalment, sota aquesta gran contradicció, cal que ens fem una pregunta tots plegats. Tot aquest  
moviment de cadires ens porta a dia d’avui, tenint en compte que intervenció treballarà, com se’ns ha comunicat, un 
dia a la setmana, mitja jornada, evidentment també, entenem, que amb alguna hora més per necessitat. I que la resta 
de la feina serà delegada a la gestoria Fornells (sota on podem veure en aquest contracte les seves funcions). Cal, com 
dèiem, que us fem una pregunta vital, amb tot això, millorem o empitjorem? Tenint en compte , sobretot, l’estat dels  
comptes d’aquesta casa abans del ‘arribada de la figura d’intervenció. ERC: Sense entrar en valoracions sobre el procés 
en si, expressen la preocupació pel canvi i formulen la pregunta a l'equip de govern si s'ha acceptat des d'aquest la  
sol·licitud del funcionari públic Lluís com a interventor. CiU respon que es necessita l'acord de l'Ajuntament per  
acceptar  aquesta  plaça  i  que  ell  mateix  va  donar  el  vistiplau.  PSC: Manifesten el  mateix  neguit  que la  resta  de 
formacions a l'oposició i desitgen que això no repercuteixi negativament en el poble.  CiU: Celebren el neguit i la 
preocupació ja que ells també la tenen. El canvi de tenir en plantilla una interventora, en el seu temps, va ser per 
ajustar-se a la legalitat i  que la feina realitzada per na Dolors ha millorat els comptes de la casa. Pretenen que la 
situació vagi a millor ja que en l'anterior etapa hi havien aspectes personals que no van acabar de congeniar bé del tot.  
En l'aspecte econòmic, detalla que hi haurà un estalvi d'uns 20.000€ i que no es descarta la possibilitat d'ampliar la  
cartera de feina amb la gestoria Fornells si més endavant es creu necessari. 

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



El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació. 

5. DECRET D'ALCALDIA 518/2013.

Aquest  decret  resolt  el  nomenament  com  a  interventor  per  acumulació  de  feina  d'en  Lluís  Delgado  des  del  
23/09/2013 i que comptarà amb una remuneració del 30% del sou del seu lloc de treball habitual, a Torrelles de Foix,  
uns 22.000€/any. Avançant-se a alguna pregunta de VdC-CUP s'explica que es compleix escrupolosament la llei. 
VdC-CUP: Voldrien saber si hi ha alguna mena de regulació segons conveni o contracte sobre les hores que durà a 
terme a l'ajuntament. Resposta de CiU: No se'n regula però s'anirà ampliant segons les necessitats. ERC: Aclareix que 
la contractació segons acumulació de feina pot arribar fins a un màxim del 30% del sou i pregunta si hi ha hagut  
alguna mena de negociació entre l'ajuntament i el funcionari per un altre tant per cent. Resposta de CiU: Es va acordar 
el topall del 30% sense negociar-ne a la baixa.  PSC: Manifesten la preocupació si aquestes 4 hores setmanals seran 
suficients per cobrir totes els necessitats actuals. CiU: És obvi que en 4 hores no es poden cobrir totes les feines de 
tresoreria que l'ajuntament genera però per això mateix s'han contractat els serveis de la gestoria Fornells, de solvència 
contrastada.

El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació. 

6. DECRET D'ALCALDIA 435/2013.

Resolt  la  contractació  en  matèria  d'assessorament  econòmic  entre  el  2013  i  2014  a  la  gestoria  Fornells  per  
18.000€/any més IVA. Si el dia a dia així ho requerís, no es descarta ampliar-ho mitjançant decret d'alcaldia.  ERC: 
Volen uns aclariments respecte les funcions que realitzarà la gestoria. Qui elaborarà el pressupost municipal? Ja que el  
contracte diu que la gestoria tant sols el supervisarà i aquest serà preparat pels treballadors municipals.  Resposta de 
CiU: La feina es continuarà fent des de l'ajuntament i la gestoria tant sols hi donarà la revisió final. Admet, també, que  
convindria crear una plaça més per poder gestionar la feina d'administració de l'ajuntament.

El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació. 

7. MOCIÓ DE SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA DE LES ILLES PER UNA 
ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT I EN CATALÀ, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE 
VdC.

Davant la situació d'atac a la llengua que s'està patint a Ses Illes, VdC-CUP creia la necessitat de recolzar la lluita que  
els germans de Mallorca estant duent a terme en la defensa del català, tal com ja ha succeït al País Valencià o a la  
Franja, recentment. Aquesta moció pretén mostrar el rebuig sobre el TIL, decret de Tractament Integrat de Llengües,  
l'onada en contra la llengua catalana. Comenten que s'han fet uns petits retocs per adaptar-la als últims esdeveniments,  
actualitzant-la. ERC: Hi votaran a  favor però ressalten que aquestes s'haurien de cenyir al territori català i no anar a 
demanar res al Govern Espanyol, més quan les competències en matèria educativa estan transferides. PSC: Hi votaran 
a  favor malgrat no compartir certes exposicions en el text. CiU: Estan en contra de tot atac a la immersió lingüística 
ja sigui al Principat, a les Illes o al País Valencià.

S'aprova per unanimitat.

8. APROVACIÓ  INCIAL  MODIFICACIÓ  TAXA  PER  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI 
D'ESCOLA BRESSOL.

La taxa a que fa referència és la número 24 i resolt que la quota per material serà de 20€/any, la de l'escola pujarà un 
3,3% i és quedarà en un total de 144,60€/any. L'any vinent es vol intentar oficialitzar-la i publicar-la al BOP. VdC-
CUP: Comenten que no estan del tot contents i que s'hauria d'intentar ajudar, en tot el possible, a les famílies més en 
l'època de crisis econòmica i social que patim. En aquest sentit proposen a l'equip de govern la possibilitat d'elaborar  
la taxa en funció de la renda familiar. La finalitat d'aquesta seria que les famílies no arribessin a una situació crítica i es  
tracta que qui té menys recursos no hagi de pagar el mateix qui en té més. Resposta de CiU: No s'ha estudiat i no es 
veu en capacitat de poder-la aplicar. Explica que des dels Serveis Socials ja es treballa en aquest sentit però desconeix  
si alguna família així ho ha requerit. Lluny d'un bon titular, no veu aplicable aquesta mesura. Pel que fa al menjador,  
creu excessiu els diners que costa cobrir-ho i donar de menjar als 15 nens i nenes que hi van i pagar el sou de la  
cuinera. ERC: No s'hi oposaran a la taxa ja que es comparteixen certes coses que s'han fet des del l'equip de govern.  
Això si, li fa por el comentari fet per l'alcalde que qui porta el nen/a a l'escola és perquè treballa i s'ho pot permetre.  



Remarquen el servei educatiu de l'escola i  que qualsevol família té dret a poder deixar el seu fill/a a una escola.  
Demanen, per últim, fer un estudi econòmic més a fons per aclarir certs números. PSC: Entenen la complexitat de la 
taxa però no comparteixen el concepte d'escola bressol fet per CiU.

Vots a favor: CiU, VdC-CUP i PSC. Abstencions: ERC. S'aprova la modificació de la taxa.

9. TEMA D'URGÈNCIA TRANSPARÈNCIES I GENERACIÓ DE CRÈDIT.

La compra d'un desfibril·lador (1.800€) com un acord de ple anterior no es materialitzarà i l'equip de govern proposa 
el règim de lloguer d'aquest. El motiu és complementar una subvenció de la Diputació de Barcelona de 5.664€ per  
realitzar un estudi de vialitat del municipi amb una part de la partida destinada a la compra del desfibril·lador, uns 
1.600€. Creuen necessari aprofitar aquesta subvenció i definir un document viari capelladí. El lloguer seria per 4 anys 
amb una quota de 1.200€/any i inclouria la formació de 8 treballadors i la revisió anual de l'aparell. VdC-CUP: Crítica 
la  gestió que s'ha fet  durant dos anys per l'adquisició de l'aparell  a través d'una campanya de venda de polseres  
solidàries degut a la poca visibilització d'aquesta. No entenen perquè s'aposta per un lloguer que resultarà, a la llarga,  
més car que la compra, la qual s'amortitza, de llarg, en 4 anys. Tant per l'acord de ple com per qüestions econòmiques,  
aposten per la compra de l'aparell i que s'extreguin els 1.600€ per cobrir la subvenció de l'estalvi de 20.000€ en el sou 
de l'anterior interventora. ERC: Troben poc raonable el contracte de lloguer pels cost desproporcionat i creuen que hi 
ha massa compromís en mantenir un lloguer durant 4 anys.  PSC: No entenen aquesta oferta que augmenta el cost 
global del desfibril·lador.

Vots a favor: CiU. Vots en contra: VdC-CUP, ERC i PSC. No s'aprova la transferència de crèdit.
 
Des de la oposició, s'aclareix, a raó d'un comentari de l'equip de govern, que s'ha votat en contra del pressupost, no de l'adquisició de  
l'aparell.

10.  APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE 
CAPELLADES.

S'explica que es rep una subvenció de la Diputació de Barcelona de 4.363€ que cobrirà el 100% de l'estudi. VdC-CUP: 
Recorda que en l'anterior legislatura es va fer un treball previ que no s'ha vist reflectit en aquest pla.

S'aprova el punt per unanimitat.

11.  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL 
POLÍGON  INDUSTRIAL  SECTOR  SUB-1  PLA  DE  LA  BARQUERA-RELATIU  A  L'ALÇADA 
MÀXIMA.

Es tracta de modificar l'article 25 del pla parcial en quan a l'alçada màxima de 15 metres. S'explica la modificació a 
18,5 metres d'alçada i 12 metres de parcel·la perquè l'empresa Miquel i Costa pugui invertir i ampliar la seva empresa.  
VdC-CUP: Valora positivament aquestes inversions en el municipi i s'abstindran per mantenir el mateix vot que en  
d'altres plens.  ERC: Troben que hi haurà uns avantatges socials i laborals per Capellades pel que votaran a  favor.  
Pregunten a l'equip de govern si tenen l'estudi demanar per aquests sobre el que s'estalviaria l'empresa si es modifiqués 
el Pla. CiU respon que no està elaborat.

Vots a favor: CiU, ERC i PSC. Abstenció: VdC-CUP. S'aprova la modificació.

12.  MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA FONT DE LA REINA (PROPOSADA PER LLUÍS 
ALÓS).

S'explica que seria fer una canvi en l'edificabilitat de la Masia situada a la Font de la Reina per tal que es pugui habilitar  
un servei apte per a persones amb dificultat de mobilitat.

S'aprova el punt per unanimitat.

13.  RENÚNCIA PRESENTADA PER A SRA. MIREIA FONT I PIÑAS, REGIDORA PEL 
GRUP MUNICIPAL DE CiU.



Na Mireia dóna gràcies a l'equip de govern per la confiança recaiguda en el seu temps sobre ella i al·lega motius  
personals i  laborals per no poder continuar en el càrrec. També vol agrair la feina de tots els tècnics i  a la casa  
consistorial en general. CiU: Agraeix la voluntat de voler treballar per el poble. VdC-CUP: A nivell personal, donen les 
gràcies per tenir la iniciativa política d'agafar el càrrec però lamenten el patiment que aquesta regidoria de cultura ha  
estat arrossegant des de ja fa unes legislatures. En l'anterior etapa ja van fer una crítica similar a la feina realitzada per  
l'anterior regidora i preguen que d'ara en endavant no es continuïn cometent els errors del passat. ERC: Respecten la 
decisió i feliciten la regidora per voler agafar aquesta dedicació pública. PSC: Agraeixen la feina duta a terme i admeten 
la tristor quan algú ha de marxar.

14.  PRECS I PREGUNTES.

Abans de donar pas a la resta de partits, l'equip de govern informa del següent:
 La ordenança de guals ja està redactada i que es pot passar a recollir per secretaria.
 Hi ha activa una campanya del Ministeri d'Hisenda per regular els cadastres de tot l'Estat Espanyol i que hi  

haurà un treballador fotografiant els edificis capelladins.
 Inauguració de la biblioteca El Safareig prevista pel 3 de novembre a les 12 del migdia.
 La Delegació del Govern ha interposat un contenciós administratiu per l'acord de ple de pagar els impostos a  

l'Agència Tributària Catalana i que està en mans dels advocats de l'ACM.
 A partir del 17 d'octubre, els primers trens direcció Barcelona-Igualada pararan a l'andana m´s pròxima al  

ciutadà.
 L'empresa Gaia de Moià s'encarregarà del servei de recollida d'escombraries.
 El 25 de novembre hi ha convocada una reunió amb els afectats en les obres d'ampliació del cementiri.
 Es convocarà a una reunió per l'ordenança de civisme.

VdC-CUP: La reunió de seguretat ciutadana prevista pel setembre no s'ha fet. En quin estat està? CiU respon que 
volen reconduir el tema però per manca de temps no s'ha pogut fer.
VdC-CUP: Preguen que el més aviat possible facilitin les ordenances fiscals. CiU respon que pretenen aprovar-les el 
mes de novembre.
VdC-CUP: Traspassen la queixa d'un veí del c/Garbí en relació a l'estacionament continu en una zona no permesa  
davant de casa seva. CiU respon que la traslladarà al cap de la Policia.
ERC: Demanen que l'equip de govern faci una valoració de les classes de psicomotricitat i música del Marqués de la  
Pobla. CiU mostra la satisfacció dels alumnes, AMPA i professorat i la seva pròpia.
ERC: La retenció del crèdit fins que no s'aclarís la venda del terreny situat al c/Garbí. CiU respon que s'ha comunicat  
als veïns susceptibles de la seva compra i que hi ha la possibilitat que la venda es faci a través de subhasta.
ERC: Pregunten sobre els acords de ple que ha portat el contenciós administratiu. CiU respon que esperaran a que la  
gestoria comenci a treballar amb ells per fer cap pas, com també a que l'Agència Tributària Catalana estigui en plena  
disposició.

Un veí de la vila mostra la preocupació sobre la continuïtat de les carreres de vehicles a la  ronda Capelló. També fa 
una queixa sobre els excrements d'animals als carrers i que vol saber del cert perquè no s'ha aprovat cap normativa 
sancionadora. Una tercera pregunta sobre si tenen constància del pas de camions amb mercaderies perilloses per la  
vila. Ja per última, mostra la queixa sobre l'estat dels pas de vianants en el municipi. CiU respon que l'ordenança de  
civisme no es tirarà endavant si no contemplen sancions econòmiques, que demanarà a la Policia un informe sobre la  
campanya de radar al municipi. VdC-CUP proposa que es senyalitzi millor el canvi de revolt a la Rda. Capelló per la  
seguretat de l'edifici i aclareix que si l'ordenança no s'aprovat és per la densitat d'aquesta i  s'esperen els informes  
tècnics.


