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

SESSIÓ DE PLE ORDINARI, 29 DE FEBRER DE 2012

ASSISTÈNCIA: tots el regidors i regidores de la corporació.
Abans de començar l’ordre del dia es passa a votació la urgència dels punts 13, 14 i 15. S’aprova per unanimitat.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 1 DEL 25-01-2012.
L'acta és aprovada per unanimitat després de les correccions fetes pels diversos grups. Es fa notar que manca
aprovar l’acta número 16 del passat 20-12-2012, es deixa pel proper ple.
2. NOMENAMENT DEL REGIDOR SR. AARÓN ALCÁZAR I GUTÍERREZ.
S’incorpora al consistori com a regidor el Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez pel PSC, després de la dimissió del Sr. Ivan
Sánchez Olmo. Després de prometre el càrrec, el nou regidor rep la benvinguda de la resta de regidors.
3. DECRET 23/2012 (JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA PER EDAT DEL SR.PERE CASAS PÉREZ).
El punt serveix per donar compte de la jubilació del Sr. Pere Casas, membre del cos de vigilància. Pel fet de ser un
decret d’alcaldia, aquest punt no passa a votació, tan sols s'informa.
4. AMORTITZACIÓ LLOCS DE TREBALL: DEL SR. PERE CASAS I SRA. MARIA ROSER SABATER.
Després de la finalització laboral d’aquestes dues persones, l’equip de govern proposa l’amortització de les places
que ocupen, ja que no veu possible contractar més personal. VdC-CUP proposa votar les dues places per separat,
ja que considera diferent la conveniència de mantenir aquestes dues places. VdC-CUP explica que està a favor
d’amortitzar la plaça de policia del Sr. Pere Casas, ja que creu que el cos de policia està suficientment cobert. En
canvi, VdC-CUP no està a favor d’amortitzar la plaça de la Sra. Maria Roser Sabater, ja que entén que és un pas
més per externalitzar el servei de neteja, fet que no comparteix amb l’equip de govern. Passat a votació
l’amortització del lloc de treball del Sr. Pere Casas, s’aprova amb els vots favorables de CiU, VdC-CUP i ERC,
mentre que el PSC s’absté. Pel que fa a l’amortització del lloc de treball de la Sra. Maria Roser Sabater, s’aprova
amb els vots favorables de CiU i ERC, el vot en contra de VdC-CUP i l’abstenció del PSC.
5. APROVACIÓ ESTATUTS MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA.
L’equip de govern explica que ja va passar per ple l’aprovació de formar part de l’associació de municipis per la
independència i va ser aprovat. Per tal d’afegir-s’hi cal aprovar-ne els estatuts. VdC-CUP es mostra favorable a
aquest procés. ERC considera correctes els estatuts presentats i aporta que no només es tracta d’aprovar els
estatuts, cal nomenar un representant de l’ajuntament perquè formi part de l’associació. CiU dona per fet que
serà l’alcalde, si no hi ha cap inconvenient. Passat a votació, s’aprova amb els vots favorables de CiU, VdC-CUP i
ERC, mentre que el PSC s’absté.

6. DECRET 40/2012 - ADEQUACIÓ DEL TIPUS DE GRAVAMEN DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES APROVAT PER L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES PER A L’EXERCICI 2012.
Es tracta d’un augment de l’IBI imposat pel govern de l’estat espanyol. El punt és informatiu ja que ve dictat per
l’estat com s’ha d’aplicar. VdC-CUP pregunta si ja és definitiu si s’aplica o no, doncs s’han rebut notícies que
s’havia tirat enrere. La secretària explica que si que hi ha haver una aturada del decret, però que finalment es va
aprovar i per tant, es tira endavant. El PSC pregunta quin és percentatge final, l’alcalde respon que és el 1,16%.
Pel fet de ser un decret d’alcaldia, aquest punt no passa a votació, tan sols s'informa.
7. MOCIÓ PER DENUNCIAR LES DARRERES MESURES D´“AUSTERITAT” DEL GOVERN
ESPANYOL, CONTRA DRETS SOCIALS I LABORALS BÀSICS PRESENTADA PER VdC-CUP.
Es tracta d’una moció presentada per VdC-CUP i proposada pel sindicat Coordinadora Obrera Sindical (COS).
VdC- CUP fa una breu explicació de la situació econòmica actual, i com a conseqüència, les retallades que s’estan
donant en tots els àmbits i com tot això afecta a la ciutadania. Remarquen el fet de que el govern de Catalunya i
el govern de l’estat espanyol no estan donant suport a la població i critiquen moltes de les mesures preses per fer
front aquesta crisis com son les retallades en ensenyament, sanitat o bé la nova reforma laboral. CiU respon que
no creu que el govern català no estigui donant suport a la població i consideren que segons quines mesures s’han
de prendre donada la situació econòmica. Es genera una mica de debat, que es decideix tallar ja que no és el lloc
ni el moment per fer-ho... ERC explica que els hi havia arribat mocions semblants, però que no la van presentar
per no donar tant protagonisme al govern espanyol. Tot i així s’hi mostren molt favorables. El PSC també la
recolza. S’aprova amb el vots a favor de VdC-CUP, ERC i PSC, mentre que CiU vota en contra.
8. CANVI DE TRESORER DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUSEU MOLÍ PAPERER
S’explica que fins al moment el tresorer era el Sr. Francesc Sabater, però que es creu convenient que a partir d’ara
sigui la Sra. Mireia Font, com a nova regidora de cultura. S’aprova per unanimitat.
9. DECRET D’ALCALDIA NÚM. 24/2012.
Es tracta d’aprovar una factura de 250€, que tot i ser del 2011, no es va poder incloure al pressupost ja que va
arribar a principis de gener del 2012, quan el pressupost ja estava tancat. El punt és informatiu.
10. MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2012.
S’explica que donat que els pressupostos del 2012 encara no estan aprovats, de moment el funcionament es basa
en el que diu els pressupostos 2011, que estan prorrogats. Per tant, si es vol fer algun moviment s’ha de modificar
aquest pressupost provisional. En aquest cas, es proposa el pagament de diferents partides: els convenis 2011 i
2012 de CÀRITAS (5.600€), conveni 2012 per la cavalcada de REIS (2.800€), conveni amb l’entitat FESTES
DEL CARRER (3.000€), l’aportació a l’associació PINES (9.900€), el pagament d’interessos a la constructora
TEYCO (10.000€) i l’aportació a LOCALRED (700€). Aquestes partides es treuen de la partida reservada a les
subvencions de les entitats culturals i esportives. VdC-CUP manifesta que no veu clar aquests moviment: tot i
que està a favor de la finalitat, no entén com pot ser que es retiri la totalitat de les subvencions a la majoria
d’entitats i que en canvi, en aquestes altres es mantingui la subvenció íntegrament. Entén que es podria repartir
una mica. Comenta que a més, no s’ha aportat tota la informació com per exemple, els comptes de la Comissió
de Reis. CiU diu que no tenen tots aquests números, però que estan al dia i es poden aconseguir. Passat a votació,
s’aprova amb els vots favorables de CiU, ERC i PSC, i l’abstenció de VdC-CUP.
11. CONVENIS AMB COMISSIÓ DE REIS, CÀRITAS I COMISSIÓ FESTES DEL CARRER.
L’equip de govern expressa informa que tant CÀRITAS com la COMISSIÓ DE REIS ja han rebut els diners per
part de l’ajuntament per tal de poder realitzar les seves tasques. El conveni amb aquestes entitats no s’ha passat a
l’oposició per falta de temps. S’entén que sense tota la informació no es pot aprovar el punt, i per tant, es retira.
S’informa que es farà la setmana vinent i al següent ple es votarà.

12. APROVACIÓ FACTURES EXTRAJUDICIALS.
Es tracta de despesa que ha generat l’ajuntament fora de pressupost i que s’ha d’incloure. El cost d’aquestes
factures extrajudicials puja a uns 87.000€. Els grups de l’oposició no veuen gaire clar segons quines quantitats
reflectides al document adjunt sobre les factures extrajudicials, i per això, s’abstindran. Passat a votació, s’aprova
amb els vots favorables de CiU i l’abstenció de VdC-CUP, ERC i PSC.
13. TEMA D’URGÈNCIA.- MOCIÓ “DEFENSEM L’ESCOLA EN CATALÀ” PRESENTADA PER CIU.
Es tracta d’una moció per adherir-se a la campanya en defensa de l’escola en català, que està portant a terme
l’entitat cultural “Som Escola”. L’equip de govern explica que degut a la sentència negativa que es preveu pel
proper 7 de març, es creu oportú aprovar aquesta moció abans. S’aprova per unanimitat.
14. TEMA D’URGÈNCIA.- APROVACIÓ ACORD TRANSACCIONAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES I LA SOCIETAT TEYCO SL, EN RELACIÓ AMB L’OBRA “PROJECTE DE
REHABILITACIÓ DEL TEATRE DE LA LLIGA”.
Un cop finalitzades les obres del Teatre de La Lliga, hi van haver diferents problemes alhora de fer el pagament de
l’obra. La demora va generar uns interessos de 91.000€, que encara no s’havien pagat. L’alcalde explica que
després de diferents reunions amb l’empresa TEYCO, es va aconseguir arribar a un acord per tal de fer el
pagament de forma immediata a canvi de reduir els interessos fins a 10.000€. Passat a votació, s’aprova amb els
vots favorables de CiU, ERC, PSC i l’abstenció de VdC-CUP.
15. TEMA D’URGÈNCIA.- DECLARACIÓ DE VIC.
Aquest punt, s’inclou a última hora i tracta sobre l’adhesió a uns acords que han arribat diferents municipis en
matèria de medi ambient. Tot i que es critica el fet de que la informació hagi arribat tant tard, els diferents grups
de la oposició s’hi mostren favorables i per tant, s’aprova per unanimitat.
16. PRECS I PREGUNTES.
- CiU comença el torn de precs i preguntes fent una breu explicació de la primera junta de seguretat local que es
va realitzar el passat 16 de febrer a l’ajuntament, amb la participació dels diferents cossos que operen al municipi.
L’alcalde manifesta que té la intenció de crear una comissió de seguretat més amplia.
- CiU explica les últimes novetats sobre el tema de la retallada del servei del bus d’apropament a l’estació. Explica
que han mantingut diverses reunions amb el Departament de Transports i Ferrocarrils de la Generalitat, i que de
moment, s’ha aconseguit modificar el servei de trens per tal de que la utilització d’aquest transport sigui més
atractiu: hi haurà un tren a cada hora, fet que farà que aquests siguin més ràpids, i a més, hi haurà tres trens semi
directes al matí i un a la tarda, en hores punta, que faran el trajecte en poc més d’una hora. Explica també que
intentaran que es subvencioni part del servei del “Tino”.
- CiU explica que l’informe que va demanar ERC sobre la normativa d’aplicació de multes viàries ja està enllestit i
que s’enviarà la propera setmana.
- Finalment, CiU convida als regidors als actes del Mercat Figueter.
- VdC-CUP lamenta que no s’hagi tingut en compte la participació dels grups de l’oposició en les reunions pel
tema del servei del bus d’apropament a l’estació.
- VdC-CUP demana novament els números de la passada Festa Major. CiU comenta que encara no estan llestos.
VdC-CUP no entén la tardança i demana saber-ho quan abans millor.

- VdC-CUP pregunta si ja s’ha informat a les entitats que enguany no hi rebran subvencions. CiU explica que ja
s’ha informat a les entitats esportives i algunes entitats culturals. Explica que a la resta d’entitats se les informarà
properament, mitjançant una reunió informativa conjunta.
- VdC-CUP demana tenir quan abans millor un esborrany del pressupostos del 2012 que l’equip de govern
pretén aprovar pel proper ple. CiU respon que encara no està llest i que tant aviat com els tingui els farà arribar
als diferents grups de l’oposició.
- VdC-CUP pregunta quan s’obrirà la nova biblioteca. CiU explica que no ho saben ja que encara s’ha de
concretar alguns aspectes com és la neteja. A més, expliquen que la bibliotecària està de baixa maternal, i per tant,
fins que no es reincorpori no podran fer el canvi.
- Finalment, VdC-CUP posa de manifest el problema que tenen els veïns de la part alta de la vila alhora de creuar
la carretera. CiU explica que estan al corrent d’aquest problema i que carreteres no se’n vol fer càrrec. Explica que
a dia d’avui, no hi ha possibilitats econòmiques per arranjar un pas adequat, però que es té en compte.
- ERC comenta que hi ha problemes amb els darrers rebuts de l’aigua. CiU explica que és un problema que s’ha
detectat al darrers dies i que encara no tenen tota la informació, que miraran de posar-hi remei.
- ERC pregunta quina previsió hi ha amb la campanya sobre els guals i denuncia que no s’està informant prou bé.
CiU respon que està previst que s’acabi el proper mes de setembre i que es passarà de 250 a 750 guals.
- ERC pregunta si s’està aprofitant les actuals obres per passar tub corrugat per la previsió de passar fibra òptica en
un futur. CiU respon que no s’està fent, ja que no hi ha diners per fer-ho.
- En referència al tema del “Tino”, ERC recorda que es va acordar crear un comissió de treball i que no s’ha fet.
- ERC pregunta per què encara no s’han complert tots els acords sobre la moció aprovada el passat mes de
setembre sobre la supressió de les classes a l’escola Marquès de la Pobla. CiU entén que ja s’ha fet, però que en tot
cas revisaran els punts de la moció.
- Finalment, ERC recorda que segons una moció presentada en plens anteriors i votada a favor per unanimitat, es
va acordar que l’equip de govern no publicaria cap butlletí per evitar despeses. CiU s’excusa dient que no deixaran
d’informar i que el cost del butlletí informatiu actual és mínim.
- El PSC explica que els precs i preguntes que portaven ja han estat respostos i que per tant, no en farà.
- Un membre del públic fa una breu explicació sobre les últimes retallades que està fent el govern de la Generalitat
en educació i sanitat. Pregunta si el CAP de Capellades tindrà algun tipus de retallada. CiU respon que no n’hi
haurà cap. El punt genera una mica de discussió degut al canvi d’impressions entre aquest membre del públic i el
mateix alcalde, que es mostra disconforme amb les manifestacions que s’estan duent a terme.
- Un membre del públic comenta que els carrers estan molt foscos per la nit.
- Un membre del públic pregunta sobre les taxes que han de pagar les empreses distribuïdores de
telecomunicacions per passar el cablejat per les façanes. La secretària respon que s’està aplicant correctament.
- Un membre del públic insisteix amb el tema dels guals, explicant que les informacions que s’estan donant no
són correctes.
- Un membre del públic insisteix amb el tema del rebut de l’aigua i demana explicacions quan abans millor.
No hi ha més precs ni preguntes, i per tant, es dóna per acabat el ple.

