
                                            

SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 16 DE MARÇ 2016

PLE ORDINÀRI DEL 27 D’ABRIL DE 2016 – ASSISTÈNCIA: Totes les regidores de la corporació 

1.    APROVACIÓ PUNT D’URGÈNCIA. MOCIÓ PRESENTADA PER CIU EN MOTIU DE LA RESTITUCIÓ
DE LA BANDERA EUROPEA AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT.

Queda aprovat per unanimitat.

2.    LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

Es retira el punt de l’ordre del dia perquè hi ha uns salts de pàgina a l’acta. Es corregirà i es deixa
l’aprovació pel següent ple.

3.    DECRET D’ALCALDIA 91/2016

S’exposa  l’absència  de  l’alcalde  durant  el  període  del  24  al  30  de  març  quedant  com a  alcalde
accidental el tinent d’alcalde el Sr. Àngel Soteras.

4.    DECRET D’ALCALDIA 123/2016

S’exposa la continuïtat de la Sra. Milagros Legorburu en la plaça d’interventora i secretària del Pla del
Penedès. 

5.    APROVACIÓ  MOCIÓ  DE  SUPORTS  ALS  AJUNTAMENTS  INVENSTIGATS  PER  L’AUDIÈNCIA
NACIONAL I AL DRET A DECIDIR – FEM UN PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA SENSE POR,
PRESNETADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VDC- CUP.

L’alcalde Aleix Auber  (VdC-CUP) exposa la moció contextualitzant-la i enumerant els acords que es
proposen davant dels fets.

El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució sobre l’inici del procés
polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per
donar suport a aquesta Resolució, el món local de  Catalunya ha anat aprovant una moció que, a hores
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions. Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats
àmbits judicials, clarament polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i
els seus regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar
l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència,  l’Associació  Catalana  de Municipis  i  l’Assemblea
Nacional Catalana. Entenem que el poble i les institucions catalanes hem de deixar de supeditar-nos a
les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal Constitucional,
carent ja de legimititat democràtica. Per seguir cap a la independència del poble de Catalunya cal fer un
pas valent. 
En la moció es demana: que el ple no col·labori amb la persecució cap a les regidores que han estat
escollides democràticament i que per tant no respondrà als requeriments rebuts. Donar suport a les
persones que puguin ser encausades o citades per aquests fets. Exigir als Mossos d’Esquadra i a la
Conselleria  d’Interior  que  desatenguin  les  ordres  de  l’audiència  i  alhora  deixin  de  dirigir-se  als
Ajuntaments i  s’abstinguin d’obeir  qualsevol altre requeriment que els arribi  per part  de l’Audiència
Nacional en relació a la criminalització de l’activitat democràtica dels nostres ajuntaments. I finalment
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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



comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM i FMC), al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat valenciana, al Govern
de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i francès. Obligació.

CIU No votaran a favor de la moció. No els sembla seriós que es demani que  el cos de policia dels
Mossos d’Esquadra i el conseller d’interior  desatenguin els requeriments judicials. 

ERC No votaràn a favor de la moció. Exposen que no estan d’acord en fer tant ressò dels fets i que per
assolir l’objectiu el millor camí no és la desobediència sinó treballar en positiu.

PSC No votaran a favor ja que la solució consideren que no pot passar per la desobediència i que
exposen que no estan d’acord amb com s’està actuant en alguns aspectes des de Madrid.

VdC-CUP Els mossos no desatent cap petició, ho fan de manera voluntària.

Vots a favor: VdC-CUP
Vots en contra: ERC, PSC, CIU

6.    APROVACIÓ MOCIÓ RELATIVA A LA CAUSA OBERTA CONTRA EL VEI DE BERGA SERGI 
RODRIGUEZ “TETI”, PRESENTADA PER VDC-CUP.

L’alcalde Aleix Auber (VdC-CUP) exposa els fets que varen succeir a la patum de Berga entre un vei de
Berga i un regidor del partit popular. Inicialment els fets es varen tractar com a simples faltes, però el fet
que el veí formi part del casal independentista de la població ha motivat que el PP de Berga pressioni a
la fiscalia i ara mateix es tracti de delicte greu i es demanin 4 anys i 9 mesos de presó i una multa de 
3600 euros. 
A la moció es demana que l’ajuntament de Capellades es posicioni en contra de la politització del cas i 
s’utilitzi coma a eina de repressió i persecució de les idees i les persones. Alhora que els simples fet 
com un suposat “calvot” una persona pugui entrar a presó. Denunciar que la fiscalia  respon a les 
pressions exercides pel poder espanyol per tal d’encausar el veí de Berga. Exigir l’absolució del veí de 
Berga. 
Es remarca que tot i que pot semblar que és un cas que no ens toca per res, es tracta d’una persecució
contra l’independentisme i que el que es denuncia és una politització de la justícia.

CIU consideren vergonyós que mocions com aquests arribin al ple de l’Ajuntament de Capellades. 
L’Ajuntament només hauria de tractar temes de Capellades. No estan d’acord en polititzar el tema i 
conclouen en que resolgui el cas un jutge.

ERC No se senten legitimats per valorar els fets, però la votaran a favor doncs estan en contra de la 
politització de fets. Els sembla desproporcionat el càstig pel suposat “calvot”.

 PSC  Entenen que amb la moció es vol denunciar la politització de la justícia, i consideren 
desmesurada la condemna pel cas. Tot i així no coneixen els fets, i no tenen prou informació del cas.

Vots a favor : VdC-CUP, ERC
Vots en contra : CIU
Abstenció: PSC

 
7.    RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ PRESENTAT PER MARIA CONCEPCION FERNÁNDEZ 

VALENZUELA EN REPRESENTACIÓ DE NETEGES CAPELLADES SL CONTRA LA RESOLUCIÓ 
DE 27/01/2016 D’ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D¡EDIFICIS 
MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE CAPELLADES A L’EMPRESA NETEJAS 
HIDALGO, SL.

A partir del recurs que ha presentat Neteges de Capellades SL es suspèn la resolució del 27 de Gener 
cap a l’empresa guanyadora Neteges Hidalgo SL, donat que es demana la seva suspensió. Així doncs 
es suspèn temporalment l’adjudicació, però no vol dir que es deixi de prestar aquests serveis. S’ha 
traspassat un període que per llei s’ha d’aplicar i arran d’això hi ha tres mesos per respondre el recurs 
atenent-nos als informes de secretaria i serveis tècnics. Durant aquests tres mesos Neteges Hidalgo SL
seguirà amb les neteges d’edificis municipals.
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CIU: expressa que s'abstindrà perquè enten que a l'haver-hi més d'un aocpió, per una banda negar el 
recurs directament o per l'altre suspendre l'adjudicació temporalment a l'espera de respondre el recurs, 
perquè que ells no han pogut decidir sobre quina opció era la millor i per aquest motiu s'abstindran tot i 
haver votat favorablement a l'adjudicació del concurs.

ERC: Votarà a favor, es preserva el bon funcionament del servei i es dona tres mesos per aportar 
documentació a ambdues empreses.

PSC: abstenció, entenem la posició de l’equip de govern mentre no es resolgui el recurs.

Vots a favor: VdC-CUP, ERC
Abstenció: PSC, CIU

8.    APROVACIÓ MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLEI 24/2015, DE 29 DE JULIOL, L’HABITATGE I LA 
POBRESA ENERGÈTICA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP DE CAPELLADES

PSC: exposa la moció explicant que aquesta llei es va aprovar el 6 d’agost i apareix en funció de la 
suspensió del decret de pobresa energètica per part del Tribunal Constitucional. Es vol posar de 
manifest que aquesta llei que existeix i el mateix ple va donar suport a una ILP presentada per PAH. 
D’aquella ILP va néixer una llei aprovada pel Parlament de Catalunya que vol protegir a les persones 
que no poden fer front a costos d’hipoteca i serveis bàsics. Lamenten que la  generalitat encara no hagi
desplegat aquesta llei i lamenten que el govern espanyol hagués anunciat un possible recurs contra 
aquets llei. Es demana mantenir les polítiques contra la pobresa energètica i s’insta al govern en 
funcions de l’estat actual a no recórrer la llei

VdC-CUP: Votarà a favor. Remarquen la oposició clara que hi ha per part de la justícia espanyola a 
totes les polítiques que sorgeixen de Catalunya.
CIU: Votaran a favor.
ERC: Votaran a favor. Cal defensar qualsevol exercici de sobirania i el parlament de Catalunya ha de 
legislar independentment dels murs que es trobi després. No troben bé demanar als acords de les 
mocions anomenar i demanar res al govern espanyol.

Volts a favor: Queda aprovat per unanimitat.

9.    APROVACIÓ MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I 
L’ESTAT DE TURQUIA- PRESNETADA PER L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

Aleix Auber (VdC-CUP)  exposa la moció.  El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un
acord que vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans.
Les solucions de Brusel·les passen per incrementar el control a les fronteres, expulsar les refugiades a
Turquia i bloquejar la ruta dels Balcans. L’execució del text aprovat impedeix a totes les persones que
arribin de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra
via que no sigui la irregularitat. Amb aquestes actituds queda clar que la UE prioritza les operacions de
control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals:
visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil  en ambaixades i consolats europeus en els països
d’origen i trànsit, etc.
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a totes les
persones es demana entre altres que es bloquegi aquest acord, que es garanteixin vies d'accés a la
protecció internacional legals i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi
la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li
corresponen. Denunciar l’expulsió de les ONG, també comprometre’s a oferir el municipi com a territori
d’acollida i  treballar en la sensibilització  i  el  compromís de la població del  municipi  per garantir  la
integració de les persones refugiades.

VdC  votarà a favor de la moció ja que defineix molt clarament el paper de la UE avui dia amb el
problema dels refugiats
CIU Votarà a favor
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ERC votaran a favor i remarca que s’ha aconseguit el consens amb el redactat entre molts sensibilitats
diferent i celebren haver arribat a una entesa
PSC votaran a favor. Una moció que prové del consens és important votar-la a favor. Proposen signar
el manifest passatge segur que es basa en garantir vies segures per la gent que han  migrar dels seus
països.

Vots a favor: Aprovada per unanimitat.

10.  MOCIÓ D’URGÈNCIA PER LA RESTITUCIÓ DE LA BANDERA EUROPEA AL BALCÓ DE 
L’AJUNTAMENT PRESENTADA PER CIU.

Marcel·lì Martorell (CIU) exposa la moció i demana la presència de la bandera europea a la sala de 
plens i al balcó de la casa de la Vila. Recorden que abans hi era i demanen que torni a ser-hi. (El Sr. 
Marcel·lí Martorell li regala un llibre a l’alcalde “ El manifiesto de ventotene”). Remarca la bondat del 
projecte Europeu .

VdC-CUP: Dona les gràcies pel detall del llibre. Des de VdC CUP consideren la moció pobre i en els 
seus acord ofensiva, ja que la bandera que uneix a tot l’equip i de govern i tots els catalans i catalanes 
és la senyera que presideix tant la sala de plens com el balcó de l’ajuntament. També critiquen que es 
posicionin sobre el que ha de fer o deixar de fer l’equip de govern i ho consideren una falta de respecte.
El que farà la bandera de la UE no és unir sinó dividir  i més ara mateix en el context actual i com esta 
vulnerant els drets humans amb el drama dels refugiats. VdC-CUP creu amb la Europa del pobles, no 
l’Europa del capital. 

ERC: Exposa que Esquerra Republicana és un partit amb vocació europeista de sempre. Critica que 
l’Europa actual està en contra dels pobles, i com que creuen en un model europeu que no és l’actual 
participen de les eleccions europees amb la voluntat de poder-ho canviar. Recorden que la bandera va 
ser instaurada sense cap acord de la mateixa manera que va ser retirada sense cap mena d’acord. 
Creuen que és el menys oportú dels moments, però no tenen cap mena de problema amb una europa 
unida defensora dels drets de les persones, etc. Així doncs s’abstindran davant aquesta moció.

PSC : Votaran a favor de la moció, des dels inicis de la construcció de la unió europea ja van participar-
hi i segueixen fent-ho. Creuen que la bandera hauria de ser-hi, tot i que creuen que s’haguessin pogut 
buscar situacions de consens, dies concrets on pogués onejar la bandera. Tot i així votaran a favor.

CIU: La bandera no és un símbol de l’equip de govern, ha de representar al ple i no a l’equip de govern.

VdC.CUP: Evidentment no es tracta d’un símbol de l’equip de govern, però com altres equips de 
govern que han passat per l’ajuntament han posat o han tret banderes. Aleix Auber acaba citant el 
català de l’any que va fer referència al paper nefast de la UE davant la crisi de les refugiades.

Vots a favor: CIU, PSC
Abstenció: ERC
Vots en contra: VdC-CUP

11.   PRECS I PREGUNTES

CIU: Dia 2 Abril hi va haver un tall d’aigua i prop de 200 habitants es van quedar sense aigua tot el cap 
de setmana. Demanen que no es torni a repetir i es critica que només es fessin servir les xarxes socials
per comunicar-ho.

VdC-CUP: Va ser un dia i mig però la gravetat dels fets van fer prendre la decisió de tallar l’aigua. El 
regidor i el membre de la brigada d’urgència eren al lloc dels fets en el moment de prendre la decisió i 
es va informar als veïns que eren al lloc en aquell moment i es va arribar a un consens. També es van 
informar els veïns amb cartells el diumenge. 

CIU referent als jardinets de la bassa al final del tobogan caldria afegir sorra al final perquè hi ha una 
placa de formigó i els nens poden prendre mal. També cal anivellar el sorral que hi falta sorra i arreglar 
el pont de fusta de l’estructura del mig.
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VdC-CUP: Es posarà terra de cautxú al final del tobogan i es mirarà de solucionar la resta de 
propostes.
CIU: Critica que els jardinets de l’hort de la vila queden oberts a la nit i que el mural que hi ha està 
malmès i caldria buscar la manera de reparar-lo.

VdC-CUP: No tenen constància que el parc quedi obert, s’hauria de tancar cada nit. S’està mirant de 
reparar el mural però cal buscar els materials adequats per no fer malbé l’original.

CIU: Feliciten com ha quedat el racó de Sant de Jordi i comenten que caldria pintar la tanca.

CIU: Pregunten quin model hi ha actualment amb la gestió dels medicaments a la residència. 

ERC: Respon que al proper ple ho explicaran.

CIU: Van demanar la valoració de l’accés nord de Capellades i pregunten com esta.

VdC-CUP: Tenim les dades, un cop s’acabi de parlar es passarà la informació

CIU: Pregunten com està el tema del semàfor de davant del supermercat Condis.

VdC-CUP: Aquesta setmana es desbloquejaven els pressupostos i podran començar a invertir amb el 
que hi ha pressupostat.

CIU: Com estan les goteres del poliesportiu

VdC-CUP: Es treballa amb les eines que té l’ajuntament i juntament amb la diputació per poder arreglar
les goteres.

CIU: Aporta una fotografia de Carles Puigdemont per penjar la fotografia a la sala de plens

PSC: Pregunten si s’ha arreglat una caixa de telefònica oberta als jardinets de l’hort de la vila.

VdC-CUP: Com que l’empresa no responia, la brigada ha assegurat la zona.

PSC:  Hi ha molts clots al parc de la Font Cuitora i pregunten si es pretén fer alguna cosa.

VdC-CUP: Els animals domèstics fan aquests forats i la brigada periòdicament intenta arreglar la zona. 
Hi ha previst avisar als amos dels animals perquè no malmetin la zona. 
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