
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SESSIÓ DE PLE ORDINARI 27 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
ASSISTÈNCIA: S'excusa l'absència d'en Moisès Mas de VdC-CUP per motius personals. 
 
No s'aprova cap acta ja que aquestes s'han enviat amb retràs i en un format que ha generat problemes.  
S'afegeix un nou punt per via d'urgència, s'accepta per unanimitat. 
 

1. DECRET D'ALCALDIA 659/2013 
 
S'explica que s'afegeix una delegació de competències envers la Policia Local. 
 

2. APROVACIÓ REVISIÓ PADRÓ D'HABITANTS. 
 
S'informa que a 1 de gener de 2013 a Capellades hi havien 5374 capelladins, dels quals 2681 eren homes i 2683 dones. 
 
Passat a votació, aquest s'aprova per unanimitat. 
 

3. NOMENAMENT NOVA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU. 
 
Jura el càrrec la Sra. Anna Gabarró com a nova regidora de Cultura i Festes. Se li dona la benvinguda. 
 

4. ORDENANCES FISCALS 2014. 
 
S’explica la proposta de l'equip de govern que vol congelar-les per contenir la pressió fiscal. Tot i això hi ha dos taxes que 
si que es volen revisar en un futur, són la taxa d'escombraries i la taxa d'aigua. Amb la taxa d'escombraries s'està fent un 
estudi amb la mancomunitat per fer una renovació a la baixa amb l'empresa que ho gestiona, Pel que fa a la taxa d'aigua 
hi ha unes pèrdues de 50.000€/any, També s'està fent un estudi per millorar la gestió i fer una pujada d'aquesta per 
equipar-la al cost i amb els municipis circumdants. VdC-CUP està d'acord amb la congelació però no trobem coherent 
que cap de les propostes fetes no s'hagin acceptat. A més, estant decebuts per com l'equip de govern, de nou, ha deixat 
passar el temps des del darrer Ple sense parlar sobre les taxes, i més quan se li va requerir parlar-ne. Per tot això, VdC-
CUP votarà en contra. ERC argumenta que veient la manca de capacitat de l'Ajuntament per parlar de les taxes ja que 
s'ha deixat passar el temps, en part pels problemes d'intervenció interns, i veient que les taxes són les mateixes que l'any 
anterior votarà el mateix que el 2013: s'abstindrà. Afegeixen que pel que fa a la taxa sobre l'aigua volen recordar que és 
una empresa pública municipal qui ho gestiona i que per tant no hem de buscar beneficis sinó cobrir el servei. PSC 
accepta que es congelin i mantindrà l'abstenció com en l'any anterior, però també retreu a CiU la manca de voluntat per 
parlar-ne i discutir-ne per millorar-les,  
 
S'aprova. CiU a favor. VdC-CUP en contra. ERC i PSC s'abstenen. 
 

5. CANVI DE VOLCALS JUNTA DE GOVERN DE LA LLAR D'INFANTS “VAILETS” DE CAPELLADES. 
 
S'explica que en l'AMPA hi ha hagut canvis per la incorporació de nous pares i canvis de càrrecs, s'informa dels nous 
representants: el President Ivan Olvera i la Vicepresidenta Vir Mellado. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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 



6. BASES PER A L'OTORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS PER A LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS CURS 2013/2014. 

 
Des de l'equip de govern s'explica que la partida és curta però que es fa l'esforç per ajudar a aquells que més ho necessiten. 
VdC-CUP lògicament hi està d'acord però veu curta la partida, a banda hi ha varis punts en el redactat que no queden 
gaire clars i no s'acaba d'entendre ni com funcionen i a qui afecten, ni queda clar qui ho valora, cal aclarir-ho. ERC està 
d'acord en la filosofia de les bases, queda clar que és per nens capelladins empadronats, però és cert que hi ha punts poc 
clars, com qui justifica i/o valora. CiU respon que els responsable de la valoració són les serveis socials, ho especificaran i 
es pren el compromís de treballar les bases conjuntament de cara al següent curs. El PSC hi està d'acord. 
 
S'aprova per unanimitat. 
 

7. PUNT D'URGÈNCIA. MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 

 
Es fa la lectura del manifest a càrrec la regidora Bàrbara Pons. Tots els grups mostren el seu suport a aquest. 
 

8. PRECS I PREGUNTES. 
 
Abans de donar pas a la resta de partits i al públic, l'equip de govern explica que pel que fa al tema del Cementiri, després 
de parlar amb les famílies afectades s'ha decidit no enderrocar els nínxols afectats i l'entrada es farà per un dels costats. 
Informen que el tancament amb tanques del c/. Pilar és provisional fins a millorar-lo, però almenys s'ha aconseguit que es 
respecti el seu ús peatonal. També s'explica que estan mirant propostes sobre el desfibril·lador. I per últim, volen informar 
que els números de la Festa Major del 2013: les despeses han estat de 27.300€ i els ingressos han estat de 19.720€, per 
tant el cost total d'aquesta ha estat de 7.580€. 
 
VdC-CUP pregunta per quin motiu no es responen amb celeritat les instàncies que entren els ciutadans o per quin motiu 
es triga tant? Es respon que això no és cert, que no es triga.  
 
VdC-CUP constata que finalment, i molts mesos després de demanar-los s'expliquen els números de la Festa Major, sense 
detall però. Ara bé, aquests constaten que el cost ha estat gairebé el triple del que es va pressupostar. CiU respon que és 
cert, però que els ingressos ho han compensat. 
 
VdC-CUP pregunta que tenen constància que fa ja una setmana es va entrar una instància per uns particulars, on es 
reclama una actuació en els parcs infantils de la vila, i que estaria bé parlar-ne entre tots els grups. Les cares de sorpresa de 
CiU fa que VdC-CUP pregunti si és que no l'han vist. CiU respon que no, que poder no s'ha entrat. Des de VdC-CUP 
els informen que tenen el numero de registre d'entrada, i que per tant, si que ha estat entrada. 
 
ERC afegeix, al tema dels números de la Festa Major, que aquest van ser demanats fa molt de temps per un particular al 
qual se li va dir que se li donaria resposta en un dia en concret. No essent així, aquestes coses s'haurien de corregir. 
 
ERC també afegeix que als c/. Santa Dorotea i c/. Carme cal refer la vorera on el terra està aixecat per les arrels dels arbres. 
 
El PSC no té res a dir. 
 
Des del públic, es fan arribar les queixes pel gran nombre d'excrements de gossos que hi ha per la vila. També pel gran 
nombre de coloms que hi ha. Alhora manifesta l'estat brut en que està Capellades. Des de CiU es respon que no 
comparteixen la seva visió de poble brut, ara pel que fa als excrements es vol posar fi mitjançant una ordenança i respecte 
els coloms es preveu de fer una batuda durant el 2014 per reduir-ne el número. 
 
Finalment es recorda també des del públic que hi ha passos  de vianants mal senyalitzats i que les limitacions de velocitat a 
la Ronda del Capelló no es respecten. 
 
Amb aquesta darrera intervenció es dóna per finalitzat el ple. 


