SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 15 D’OCTUBRE DE 2008.
Es destaca l’absència en aquest Ple de la regidora Cristina Martínez
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Es presenten les actes corresponents a les sessions ordinària del dia 23 de juliol de 2008,
extraordinària urgent del 6 d’agost de 2008 i ordinària del 24 de setembre. Aquesta darrera última
es deixa pendent d’aprovació pel proper ple, s’ha entregat massa tard als regidors i no han tingut
suficient temps per llegir-la. Pel què fa a les altres dues, després de les modificacions que fan els
regidors s’aproven per unanimitat.
2. MOCIÓ DE SUPORT AL CENTENARI DE L’ESTELADA PRESENTADA DEL
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES.
El grup municipal d’esquerra Republicana de Catalunya explica que va presentar, amb data 6 d’agost
de 2008, una moció que sol·licitava que es prengués l’acord de penjar en un lloc destacat la senyera
estelada en la Diada Nacional d'enguany, en motiu de la commemoració del centenari de la seva
creació i en record dels motius pels quals va ser creada. Aquesta moció no va ser inclosa en el ple
del dia 6 d’agost ni en el del 24 de setembre, un cop passada la data que fixava la moció original, ERC
proposa que s’aprovi dita moció canviant la data Onze de Setembre, pel 15 d’octubre (dia de la
celebració del present ple), aniversari de l’afusellament del President de la Generalitat de Catalunya,
Lluís Companys i Jover.
L’Equip de Govern (d’ara en endavant EG), explica que aquesta moció s’ha discutit en la comissió
informativa corresponent el dia 8 d’octubre i que tal com es va acordar avui s’ha celebrat un acte
institucional en commemoració del centenari de la senyera estelada i com homenatge a Lluís
Companys, al carrer que porta el seu nom.
VdC-CUP, manifesta el seu acord en l’acte de celebració del centenari de la senyera estelada i en
l’homenatge per Lluís Companys, creu que s’ha fet un acte que intenta solventar la moció. Però,
també creu l'EG ha mostrat molta covardia al no portar a Ple la moció el dia 6 d’agost per evitar que
el dia de la Diada es pengés del balcó de l'Ajuntament la senyera estelada, tot i la potestat de poder
fer-ho. A ERC, els fa saber que comptant amb la complicitat de VdC-CUP en aquesta moció, han
deixat passar una bona oportunitat per aconseguir un acte millor. Per últim, el discurs pronunciat avui
hi havia alguns fragments en què VdC-CUP hi estava d’acord, però n’hi ha hagut molts que pel contrari
no comparteix en absolut i fins i tot s’ha sentit ofesa. Per això, demana que en propers actes, o bé es
passin amb anterioritat els discursos per consensuar-los amb la resta de partits o bé que no
generalitzin quan els pronunciïn, si no, VdC-CUP assistirà als actes però sense posar-se
protocol·làriament al costat de l'EG.
L’EG comenta que en comissió informativa es va arribar a l'acord de l’acte que s’ha fet abans del Ple,
que ha estat en consens de tots els partits, afegeix que l'EG no tenia cap intenció de penjar la senyera
estelada al balcó de l'Ajuntament ja que no representa a tots els ciutadans de Capellades. Per últim,
manifesta que quan CiU va estar a l’oposició també va haver d’estar en actes protocol·laris on el
discurs pronunciat no era del seu gust, però tot i amb això hi continuaven anant, així doncs, no tenen
la intenció de consensuar els discursos en un futur.
ERC comparteix amb VdC-CUP que ha trobat formes desafortunades dins l’acte d’avui. Creu que en
els actes institucionals s’ha de trobar la forma mitja que representi a tots els components de
l'Ajuntament. També creu que no passar la moció el dia 6 d’agost en el ple extraordinari urgent és una
falta de voluntat política i que és poc democràtic guardar una moció al calaix per no discutir-la.
PSC fa notar que el seu grup va proposar fer l’acte al c/Lluís Companys perquè la comissió
informativa on es discutia estava encatllada. I que tot i fer-se depressa i corrents, l’acte ha estat prou
digne.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

3. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL) DE LA CASA BAS
(C/ AMADOR ROMANÍ, 4 CAPELLADES).
Des de l’àrea de promoció i turisme de l'Ajuntament s’ha redactat un projecte per tal de declarar
Casa Bas com un bé cultural d’interès local, que a més de protegir l’espai també prepara els tràmits
per entrar en un futur Pla de Museus Municipals, que tot i que està pensat per municipis més petits
hi ha la voluntat de la Generalitat de buscar una escletxa perquè Capellades hi pugui desenvolupar la
Fundació Ràfols Casamada-Maria Girona.
ERC expressa que és una feina que fa molts anys que s’està fent i que recolzen els projectes que
col·laborin a avançar en aquest sentit. També fa el prec que es consulti, en l’acord que es porta a
votació no queda prou clar, si la protecció que es fa de Casa Bas només afecta a la façana o bé també
inclou els interiors, ja que aquesta darrera opció no interessa a l'Ajuntament perquè per fer la
Fundació hi cal fer moltes obres a l'interior.
PSC, per precaució creu que és convenient que es faci la consulta que sol·licita ERC.
VdC-CUP també està d’acord en la conveniència de fer la consulta.
L'EG, explica que es declara bé cultural tot l’edifici i es protegeix la façana, també aclareix que l’acord
que passa a votació ve donat pel departament de Turisme de la Generalitat; tot i així, vista la
sol·licitud de tots els partits, es farà la consulta sobre la protecció.
Passat a votació s’aprova per unanimitat
4. CANVI DE REPRESENTANTS DE L'AMPA DE LA LLAR D’INFANTS VAILETS DE
CAPELLADES.
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Bressol Vailets comunica a l'Ajuntament que
canvia els seus components escollits en reunió de pares. I sol·liciten que es canviïn els membres que
representen a l'AMPA en el Consell Participatiu i en la Junta de Govern del patronat de l’escola
Passat a votació s’aprova per unanimitat
5. PRÒRROGA DEL CONVENI DEL PROJECTE “TASTET D’OFICIS ESCOLARITAT
COMPARTIDA”.
L'Ajuntament de Capellades i el Departament d'Educació van signar un conveni sobre un projecte
anomenat “La volta al món en 80 dies” que posteriorment es va passar a dir “Tastet d'Oficis
escolaritat compartida”. Aquest projecte permet a alguns dels alumnes que estan cursant ESO a l'IES
Molí de la Vila que participin en empreses Capelladines per afavorir la inserció laboral d’aquests
alumnes. Enguany finalitza aquest conveni, però com que es valora positivament es prorroga pels
cursos 2008-2009 i 2009-2010. Inicialment en aquesta pròrroga hi constava el canvi de nom i la
introducció de l'Escola de la Mare del Diví Pastor. Després d’una visita amb el nou inspector de la
zona, aconsella mantenir el nom i no incloure directament l’escola, recomana que aquesta introducció
es faci en un Addenda del conveni que no ha de tenir cap problema perquè el Departament veu amb
bons ulls que l’escola concertada també participi d’aquest conveni.
Passat a votació s’aprova per unanimitat
6. PRECS I PREGUNTES.
L’equip de govern:
 Anuncia que la reunió amb els representants de la comunitat de regants es preveu per la setmana
vinent. Es farà saber als regidors amb suficient antelació.
 Pròximament

es farà la renovació del consell escolar de l'IES Molí de la Vila, es sol·licita a VdC-CUP
que informin de quin serà el nou representant.
 Per

la tranquil·litat de VdC-CUP, es fa saber que s’han enviat cartes als firaires del mercat per fer-los
saber que la voluntat de l'Ajuntament és que el Mercat municipal retorni al centre del poble, sota

alguns condicionants, com no deixar entrar vehicles pesants a la plaça Catalunya.
 Es

fa arribar a tots els grups polítics la carta que l'EG va fer arribar al President de la Generalitat,
José Montilla, el dia que va ser a Capellades (la podeu consultar a la nostra pàgina web:
www.viladecapellades.cat)
ERC:
P: A la plana web municipal encara no es poden veure els butlletins municipals anteriors a l’actual equip de
govern i a l’apartat de legislació hi manca l’ordenança d’estalvi d’aigua recentment aprovada. R: Es mirarà
de reparar el dèficit.
VdC-CUP:
P:En el carrer del Call hi ha un piló que impedeix el pas dels vehicles trencat i els veïns es queixen que és
reiteratiu. Es podia buscar una solució definitiva, com posar un piló que baixi amb mecanisme hidràulic com el
del carrer major? R: El piló ja torna a estar reparat, pel que fa al piló hidràulic és una bona idea però
aquests mecanismes són molt cars, costen més de 5000€.
P: Pel que fa a la problemàtica amb l’autobús urbà que porta els viatgers a l’estació, el “Tino”, en comissió
informativa se’ns va fer saber que es parlaria amb els responsables de transport de la Generalitat i que
divendres passat passaria alguna cosa que podia desencallar la problemàtica. Hi ha novetats? R: En quan a la
visita a Transports encara no hi ha novetats perquè no s’hi ha anat i el que havia de passar el
divendres és que va venir l’ardor Mas a visitar el tren. Es va trobar a gent de Capellades que li va
poder explicar quines problemàtiques es troben diàriament.
P:Varis veïns s’han queixat que els contenidors de reciclatge els queden molt lluny de casa, seria possible que
a cada punt de recollida de brossa hi hagués tots els tipus de contenidors de reciclatge? R: El principal
problema és que els veïns no volen els contenidors davant de casa seva, l’altra problemàtica és que en
alguns llocs el camió de recollida selectiva no pot passar pels carrers; a més, si s’augmenta els punts
de recollida s’incrementa el cost d’aquesta. La recollida selectiva depèn de la voluntat i la consciència
dels ciutadans, creiem que la nova deixalleria ajudarà a conscienciar a la població. Un sector molt
important a conscienciar són els comerços, que omplen els contenidors de reciclatge sense tenir en
compte que no estan destinats per ells, ells els haurien de portar a la deixalleria.
P: Un any després del conflicte dels veïns amb la Casa Ametller pel soroll d’aquest comerç i després d’haver
aprovat l’ordenança de soroll, el conflicte continua, i també obren els diumenges sense permisos. Què es té
previst fer? R: Es van fer reunions amb els propietaris de l’establiment i els veïns i es van establir unes
mesures correctores, però han estat insuficients. Aquesta setmana se’ls va fer arribar un requeriment
pel qual se’ls demana que insonoritzin el local en un mes, si no ho compleixen se’ls tancarà el local.
Pel que fa al permís per obrir el diumenge, es sotmeten a una normativa general
Un cop tots els grups polítics han fet les seves preguntes el regidor d'ERC, Ricard Rius, dóna les
gràcies al consistori per les mostres de suport i recolzament que ha rebut en els moments de la seva
malaltia. També fa saber que lamentant-ho molt i encara amb moltes ganes de treballar ha de deixar el
càrrec ja que el seu cos així ho requereix.
Públic assistent:
Un membre de VdC-CUP pren la paraula per retreure a l'EG no voler presentar la moció d'ERC per evitar
penjar la senyera estelada al balcó de l'Ajuntament al·legant que no representa a tots els ciutadans, quan el
mateix EG va penjar una pancarta en el mateix balcó reclamant els papers de Salamanca. També aprofita
per retreure a PSC i ERC, antic equip de govern, no haver fet cap acte en 4 anys pel President Lluís
Companys, tot i que assistien anualment a Igualada a fer l’ofrena floral.
Un cop finalitzades totes les intervencions l'EG es fa entrega a tots els regidors d’una agulla de pit
amb l’escut de Capellades.

