SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 27 DE JULIOL DE 2008.
Abans de començar el Ple es fa un minut de silenci en rebuig a violència sexista en general i en especial al
darrer assassinat ocorregut a la Torre de Claramunt.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es presenta l’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 30 d’abril de 2008. Després de les
modificacions que fan els regidors s'aprova per unanimitat.
2. MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL EIXAMPLAMENT DEL C/ DEL CALL.
L’equip de govern explica que pretenen modificar del Pla General per fer l’eixamplament del c/Call per
aconseguir la mateixa amplada a tot el carrer, es millora la façana de l’Himel i es crea major números
d’aparcaments, al mateix temps que es revaloritzen els habitatges que hi ha al lloc. VdC-CUP mostra la seva
preocupació pel què fa al conveni que cal aprovar en el punt següent i relacionat amb aquest. Si s’aprova la
modificació i el conveni, caldrà executar un mur de contenció major, el cost que comporta fer aquest mur
es repartirà com la resta de la urbanització, el 50% del cost el pagarà l’empresa Himel i l’altre 50% es pagarà
amb contribucions especials dels veïns en funció de la superfície de la seva edificació; incloent en els veïns la
mateixa empresa Himel. A VdC-CUP, tot i valorar positivament l’arranjament del carrer, preocupa que
l’augment del mur que beneficia únicament a l’empresa encareixi en excés la quota dels veïns. Per tant fan la
consulta de si s’ha valorat aquesta diferència de preu i si s’ha fet una reunió amb els veïns. El regidor
d’urbanisme comenta que, tot i compartir la preocupació, encara no s’ha fet aquesta valoració perquè no
s’ha fet el projecte de l’obra. Amb els veïns encara no s’hi han reunit, però estudiaran la manera de facilitar
el pagament de les contribucions als veïns, incloent parlar amb entitats bancàries de la Vila.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
3. CONVENI AMB L’EMPRESA HIMEL (HISPANO MECANO ELÈCTRICA, S.A.)
En aquest conveni s’estableixen les condicions de compra del tros de terreny necessari per ampliar el carrer.
Es compren 214,50m2 per 32.175€.
VdC-CUP, comenta que tot i les inquietuds pel preu a pagar pels veïns argumentat en l’apartat anterior
votaran a favor. ERC, creu que les negociacions del conveni s’han obtingut bons tractes, un cop redactat el
projecte s’hauran de parlar de les especificacions tècniques. PSC, està a favor de l’arranjament del carrer.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
4. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES.
El Plec de clàusules generals són aquelles condicions que s’hauran de complir en totes les obres públiques
que es portin a terme a Capellades a partir de l’aprovació d’aquest plec. VdC-CUP realitza quatre
apreciacions, la més important d’elles és referent a la mesa de contractació de l’empresa constructora. En la
proposta està integrada per l’alcalde, o regidor que delegui, un membre dels serveis tècnics, l’Interventor i el
Secretari de l’Ajuntament. VdC-CUP en aquest punt sol·licita que s’hi inclogui un regidor de l’oposició. Dita
proposta s’accepta per tots els grups.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST PROJECTE MUNICIPAL .
Després de la resolució del contracte amb l’empresa constructora de la Biblioteca, cal tornar a obrir el
procés d’adjudicació de les obres pel que s’ha modificat el pressupost del projecte que es va redactar el
2005, actualitzant-lo al 2007 i tenint en compte les obres que ja s’han portat a terme.
ERC es troba sorprès de l’augment que ha sofert el pressupost, passant de 718.000€ a 930.000€, creuen
que aquest augment és difícilment justificable, però no hi votaran en contra esperant que les ofertes que
presentin les empreses concursants siguin amb una rebaixa substancial del preu.
VdC-CUP, lamenta que el pressupost s’hagi incrementat més del 30% pel retràs en les obres i es mostren
preocupats pels recursos per pagar el increment de 200.000€ del pressupost.
L’equip de govern comenta que aquest increment del pressupost està contemplat en la modificació de crèdit
proposat en el punt 7. De totes maneres estan pendents d’una reunió amb la Diputació de Barcelona per
sol·licitar un increment de l’ajut que es va atorgar per construir la biblioteca.
PSC comenta que té ganes que comencin les obres i comparteixen amb la resta de partits l’esperança que
les empreses concursants facin ofertes a la baixa.
Passat a votació s’aprova per unanimitat
6. PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
La secretaria-interventora fa l’explicació del procés que seguirà la contractació de la nova empresa que ha

de construir la biblioteca. Un cop aprovats els Plecs de clàusules i la modificació de pressupost, aquests es
posaran a exposició pública, un cop les empreses interessades presentin les ofertes en el termini establert,
s’adjudicarà a aquella que ofereixi millors condicions.
ERC intervé per comentar que en el plec de clàusules particulars (condicions que s’hauran de complir en
l’obra de la biblioteca) hi ha articles que fan referència al plec de clàusules generals aprovades en el punt 4
d’aquest ple, que no concorden o no existeixen. Demanen que es revisi i que per no retardar el procés
donarà un vot favorable condicionat.
VdC-CUP també demana que es revisin aquests articles i sol·licita que en l’apartat on s’especifica la llengua
en que la documentació que han de presentar les empreses es canvií el text original que diu” en qualsevol
de es llengües cooficials de Catalunya” per “en català”. I que es prengui el compromís en que aquest
formulat aparegui en tots els plecs de clàusules particulars per les obres públiques de Capellades a partir
d’ara.
L’equip de govern i la secretaria fan l’apunt que per llei no pot ser així , ja que es podria impugnar tot el plec
de clàusules per tracte discriminatori, i d’altra banda, podria posar impediments a que les empreses
presentin ofertes.
Després de negociacions s’ofereix la possibilitat que el text quedi de la següent manera: “en qualsevol de es
llengües cooficials de Catalunya, preferiblement en català”.
Posat a votació s’aprova amb els vots a favor de CIU, ERC i PSC i l’abstenció de VdC-CUP.
7. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
L’equip de govern presenta una modificació de crèdit per tal que l’ajuntament de Capellades disposi de
liquiditat pels projectes que ja s’estan duent a terme i fins el setembre quan hi ha intenció d’aprovar la
liquidació dels comptes de l’any 2007 i el pressupost real del 2008. Amb aquests números es podrà veure si
l’Ajuntament cal que redacti un Pla de Finançament per reduir el deute o un Pla de Sanejament, mes
restrictiu que l’anterior.
ERC. Aprecia el fet que han retirat la construcció del 2n pou dels projectes pels que es fa la modificació de
crèdit tal com es va parlar en comissió informativa prèvia al Ple. Tot i així, creu que falta que aquesta
modificació es treballi més a fons, cal revisar i acurar més cada partida. Amb tot s’abstindran per no impedir
la liquiditat de l’Ajuntament.
PSC. Creu que la línia seguida per l’equip de govern és la correcte i hi votaran a favor.
VdC-CUP. Tot i ser conscients de la necessitat de liquiditat de l’Ajuntament, no volen ser còmplices de la
mala gestió duta a terme pels diversos partits polítics que han passat pel consistori en els darrers anys. El
darrer govern de CIU com els principals responsable d’aquest desgavell i l’anterior equip de govern per no
fer una auditoria i fer-ho públic quan tocava. Per últim, reclamen un cop més una auditoria on quedin clars
els responsables de l’endeutament i la mala gestió.
El regidor d’urbanisme intervé per dir que li sap greu la insinuació que ha fet VdC-CUP, ja que sembla que
els problemes econòmics s’inicien el 1999 i s’acaben el 2003, quan no és així, la situació no ha estat tan
estàtica; des del 1979 tots els equips de govern ho han fet tan bé com han pogut. Lamenta que hi hagi una
ombra de sospita.
VdC-CUP deixa clar que la seva argumentació no ha volgut insinuar que hi ha hagut malversació de fons, si
no mala gestió.
Per últim l’equip de govern comenta que a l’octubre esperen una persona que ocupi la figura de
l’interventor que ajudi a solucionar el problema en els pròxims 3 o 4 anys.
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CIU i PSC, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de VdCCUP
8. APROVACIÓ CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL
LABORAL D’AQUEST AJUNTAMENT.
Durant aquest darrer any s’ha estat negociant amb les representant dels treballadors la millora del conveni
dels treballadors pels pròxims 3 anys. Les millores que s’han produït són a nivell salarial i de formació. En el
pròxim ple esperen aprovar la valoració econòmica d’aquests treballadors, basat en l’estudi fet per la
Diputació de Barcelona.
ERC. Creu que es positiu millorar els convenis amb els treballadors.
PSC També troba positives les millores
VdC-CUP Creu que és un bon conveni a nivell social i de formació. Pel que fa al nivell econòmic esperen la
valoració que s’ha de presentar el pròxim ple, perquè han observat alguns sous amb moltes diferències, amb
sous baixos i complements molt alts.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
9. APROVACIÓ REGLAMENT DEIXALLERIA MUNICIPAL

L’equip de govern proposa retirar el punt i deixar-lo pel pròxim Ple, ja que ERC ha detectat alguns errors,
entre ells que el reglament proposat no compleix la Norma Tècnica aprovada per l’agència catalana de
Residus aquest any 2008.
S’accepta per unanimitat.
10. CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE TAXI
Després de posar a exposició pública la llicència de taxi per 8 places més conductor s’atorga a l’únic
sol·licitant. El Sr.Vicenç Montferri.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
11. NOMENAMENT CÀRRECS FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH.
Tal com es va demanar en el moment de nomenament dels representant de l’Ajuntament a la Fundació
Consort Guasch (Residència d’avis), s’han modificat els estatuts per tal que la junta estigui formada a més
dels que ja s’hi estipulaven (l’alcalde, el secretari i dos regidors, actualment ocupats per la regidora de
Benestar Social i en Josep Valls, regidor del PSC) per un regidor de cadascun dels partits polítics que
conformen l’Ajuntament. Així doncs, en aquest punt es nomenen el Sr. Marcel·lí Martorell per CiU, el Sr.
Ricard Rius per ERC i el Sr. Ivan Olvera per VdC-CUP.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
L’acta del canvi d’estatuts està escrit en espanyol, ERC fa el prec que les actes notarials es continuïn fent en
català tal com ja s’havia sol·licitant a l’anterior notari.
12. CORRECCIÓ D’ERRORS ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT
SUPLENT DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES EN EL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DE LA TV DIGITAL LOCAL PÚBLIC DEMARCACIÓ D’IGUALADA.
En el moment que es va fer el nomenament del representant de l’Ajuntament de Capellades al consorci per
la gestió de la TV digital local, el ple es va deixar de nomenar el representant suplent. Així doncs, en aquest
ple es nomena el Sr. Àngel Soteras d’ERC com a representant suplent.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
13. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2009
Cada Ajuntament li correspon fixar dos dies com a festes locals cada any. Per al 2009 l’ajuntament de
Capellades proposa el 6 de febrer i el 17 d’agost.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
14. APROVACIÓ REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 01-01-2008.
S’actualitza el padró municipal, essent de 5459 habitants.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
15. M0CIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL FRACCIONAMENT
DEL PAGAMENT DE L’IBI
ERC presenta una moció per donar l’opció als capelladins de fraccionar el pagament de l’IBI en quatre
quotes, tal i com es fa en la major part de pobles i ciutats de Catalunya.
L’equip de govern fa una proposta de canvi en la moció. Proposa fraccionar l’IBI només en 2 quotes i per
contrapartida fer el fraccionament de les taxes de les escombraries.
Després d’una llarga discussió sobre quina és la millor proposta tan pels ciutadans com per les arques de
l’Ajuntament, ERC decideix mantenir la seva moció tal com la va proposar.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.
16. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE CAPELLADES A
FAVOR DE L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A LA COMPRA DE LLIBRES ESCOLARS.
PSC presenta una moció perquè l’Ajuntament atorgui un ajut a les escoles capelladines per tal d’ajudar a
pagar els llibres escolars a les famílies.
L’equip de govern proposa que l’ajut es destini al material escolar, cosa que s’accepta per part de PSC.
ERC i VdC-CUP creuen que és una bona proposta però no estan d’acord en que aquest ajut s’atorgui de
manera lineal i independentment de les possibilitats de les famílies.
Passat a votació s’aprova amb els vots a favor de CIU, ERC i PSC i amb l’abstenció de VdC-CUP.
17. MOCIÓ A FAVOR DE FRANCESC ARGEMÍ PRESENTADA PER VILA DE
CAPELLADES-CUP.
VdC-CUP presenta una moció en motiu de l’empresonament i condemna a dos anys i set mesos al jove
terrassenc Francesc Argemí (Franki), tot i que s’ha evidenciat que els diferents càrrecs no han pogut ser
imputats, doncs els policies neguen haver-lo identificat durant el transcurs d’una cercavila popular en què es
demanava la retirada de les banderes espanyola i europea del balcó de l’Ajuntament de Terrassa l’any 2002.
Els acords que es proposen són:
1. Que des d’aquest consistori s’exigeixi la immediata posada en llibertat del jove terrassenc que actualment es

troba sota privació de llibertat a la presó Model de Barcelona en qualitat de tercer grau; entenent així que aquest
ajuntament es suma al suport que des d’arreu dels Països Catalans s’està duent a terme, per evitar que accions
repressives d’aquest tipus es tornin a repetir.
2. Que s’insti al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya perquè estudiï d’immediat l’empresonament i
es faci efectiva la revisió del cas del jove Francesc, i alhora, exigeixi la seva llibertat sense condicions.
3. Que s’insti alhora, la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com a la Direcció General
d’Institucions Penitenciàries perquè es manifestin en el mateix sentit.
4. Manifestar la consideració que aquest ajuntament té vers els drets i llibertats fonamentals dels individus, i alhora
mostrar el clar rebuig contra aquest tipus d’afers judicials obscurs, que s’han dut a terme a instàncies de la
Generalitat de Catalunya, així com dels tribunals espanyols.
ERC està d’acord amb el sentit de la moció, tot i que l’escrit l’haguessin volgut diferent.
PSC Creuen que la sentència aplicada a Francesc Argemí és desmesurada. Tot i així, és una persona
condemnada i el que cal és modificar les lleis que permeten aquests casos. S’abstindran
CiU Estan d’acord que el procés del judici no s’ha fet correctament, estan en contra de l’empresonament
del jove, però no comparteixen el redactat de la moció. Creuen que VdC-CUP aprofita aquestes ocasions
per sentenciar els jutjats i les lleis, que s’equivoquen en alguns casos, però la majoria de vegades no.
Passat a votació la moció s’aprova amb els vots a favor d’ERC i VdC-CUP i l’abstenció de CiU i PSC.
Arran d’aquest punt s’insinua que les pintades sobre la llibertat d’en Franki que hi ha al poble les ha fet
membres de VdC-CUP. Els regidors protesten i l’equip de govern es disculpa immediatament fent una crida
en general a la població per que no es malmeti el mobiliari urbà i insta a la gent que vol fer públics
missatges de protesta que sol·liciti permís per penjar pancartes en comptes de pintar les parets.
18. PREC I PREGUNTES
L’equip de govern:
- Anuncia que hi haurà una tallada d’aigua els dies 28 i 29 de juliol per tal de solucionar definitivament
l’averia que va rebentar una canonada fa uns mesos a la Font Cuitora i que es va solucionar de manera
provisional.
- El mercat municipal s’ha traslladat al carrer Sarrià de Ter de manera provisional mentre es fan les obres de
soterrament de la línia, s’asfalta el Carrer del Serra i s’arranja les rajoles de la plaça Catalunya. Un cop
acabades aquestes obres es parlarà amb els botiguers per consultar-los quina opció els sembla més adient,
deixar-lo a Sarrià de Ter o tornar-lo a Pl. Catalunya sense deixar entrar els camions per no deteriorar la
plaça. Un cop consultats l’equip de govern prendrà una decisió. VdC-CUP demana que també es parli amb
els “paradistes” del mercat i amb els usuaris del mateix.
La setmana vinent estarà disponible a la piscina la rampa per la incorporació a l’aigua de les
persones amb mobilitat reduïda.
ERC:
P: Quina és la previsió d’acabament de les obres de la Pl. Catalunya?Caldria mirar si les obres entren en garantia de
l’empresa constructora de la plaça R: S’espera per la festa major. Pel que fa la garantia ho miraran però el
deteriorament és per l’ús i pot ser l’empresa no ho acceptarà.
P:L’obra del carrer d’Oló té les tanques perillosament inclinades. Si buscarà solució? R: S’ha fet un requeriment
per escrit i per telèfon per què ho arreglin. A més se’ls ha demanat que les preparin adequadament pel
correfoc, que haurà de tornar a passar per aquest carrer.
P: Com valoren l’autocar que es va fer per la festa major de La Torre de Claramunt? R: Negativament. No ha
tingut la acollida que s’esperava i probablement no es tornarà a fer. No es volia fer una despesa per fer una
festa a Capellades tenint la festa major al poble del costat, però potser s’haurà de replantejar.
P: El dia 31 de juliol han quedat tots els partits per parlar de la construcció del 2n pou. És sabut que l’oposició no hi
està d’acord. ERC proposa com alternativa la interconnexió de pous amb el del Llangardaix. Caldria que parlessin
amb la comunitat de regants per consultar aquesta opció que sembla que a primera vista no els sembla malament.
R: Aquesta setmana l’alcaldessa es reunirà amb un membre de la comunitat de regants i parlaran d’aquest
tema.
P: A finals de juliol s’acaba la subvenció per actes teatrals i musicals. ERC suggereix que es podria sol·licitar per la
programació dels actes de la Font Cuitora i per donar vida la Teatre de la Lliga R: S’ho miraran i donen les gràcies
pel suggeriment.
VdC-CUP:
P:El treballador que va patir un accident laboral fa varis mesos. Com està? Hi ha l’informe de l’accident? . R: El
treballador es troba força bé. No ha arribat l’anàlisi.
P: Al Carrer d’Oló hi ha uns forats molt importants. S’hi pot fer alguna actuació abans de fer l’arranjament definitiu
previst al PUOSC? R: S’ha mirat i així que pugui la brigada hi buscarà una solució provisional.

P:L’escola de música que l’any passat va sol·licitar l’ajut de l’ajuntament, enguany s’han posat en contacte? . R: No.
P:Degut que el poliesportiu està saturat i fa un temps es van destinar els terrenys per un de nou a habitatges privat,
actualment hi ha queixes per l’adjudicació de les hores. Sobretot de l’equip de futbol sala que acaben de pujar de
divisió i una i mitja setmanals els és insuficient. R: La setmana vinent hi ha una reunió amb les entitats
esportives i miraran de solucionar-ho.
Públic:
P: Un membre de VdC-CUP es mostra molest amb les insinuacions de l’equip de govern en el punt 17, quan ha
semblat que s’acusava al partit de fer pintades al poble. Creu que hi ha molts desperfectes dels quals no es busca
una ideologia i no s’atribueix a un partit. Tot i que s’ha rectificat immediatament i s’ha generalitzat per totes les
pintades i desperfectes, creu que ha estat en mal moment, just en el punt de la moció presentada per VdC-CUP
R: Es demana perdó si qualsevol persona s’ha sentit ofesa, ja que no era la intenció de l’equip de govern.
Amb aquesta darrera pregunta s'aixeca la sessió a les 00:15 h

