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, 28 DE MARÇ DE 2012

ASSISTÈNCIA: tots el regidors i regidores de la corporació.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 16 DEL 20-12-2011 I NÚM.2, DEL 29-02-2011.
L'acta número 16 és aprovada per unanimitat després de les correccions fetes pel grup d’ERC . La núm. 2 va ser
enviada aquella mateixa tarda i s’aprovarà en el proper ple.
2. NOMENAMENT NOU REPRESENTANT EN LA COMUNITAT D’ATENCIÓ DE MINUSVÀLIDS
PSÍQUICS DE LA COMARCA DE L’ANOIA, EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL GPS I EN LA
JUNTA GENERAL DEL GPS( SR AARÓN ALCÁZAR I GUTIERREZ EN SUBSTITUCIÓ SR.I VAN
SÁNCHEZ OLMO).
S'aprova per unanimitat.
3.CANVI VOCAL COMISSIONS INFORMATIVES PEL GRUP MUNICIPAL DE PSC-PM (SR AARÓN
ALCÁZAR I GUTIÉRREZ EN SUBSTITUCIÓ SR IVÁN SÁNCHEZ OLMO (ALCALDIA).
Els regidors es donen per informats
4.MOCIÓ MUNICIPAL PER LA RETIRADA DE LA REFORMA LABORAL, PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES.
VdC-CUP creu que s’han superat els límits del govern en contra de la classe obrera del nostre país. La crisi només
la paga el poble sota la dictadura del capital i aquesta reforma laboral és inadmissible.
ERC. Dóna suport al contingut de la moció tot i que no tan en l’èmfasi de la qual.
PSC. També dóna el seu suport tot i estar d’acord o no amb els pensaments de VdC-CUP.
CIU. Defensa la flexibilitat laboral però afegint més contractabilitat al model europeu. Votarà en contra.
La moció s’aprova amb els vots a favor de VdC-CUP, ERC, PSC i els vots en contra de CiU.
5. COMUNICAT AGENCIA CATALANA DEL CONSUM EN RELACIÓ AMB LES QUEIXES DELS
VEÍNS AMB LA COMPANYIA JAZZTEL.
S’informa sobre la denúncia realitzada a l’agencia catalana de consum en contra els mètodes de la companyia
Jazztel.

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN SUPORT AL MOVIMENT “DIEM PROU” QUE
PROPOSA PAGAR ELS IMPOSTOS A L’ AGENCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA.
ERC. S’afegeix al moviment per la insubmissió fiscal a l’estat espanyol i realitzar els pagaments a la Generalitat.
CIU. Veu la moció poc clara i té certs dubtes legals, proposa una votació després d’assessorar-se legalment en el
proper ple.
ERC. Ho veu una excusa per no votar-la.
CIU. Creu que després de 300 anys de fiscalitat espanyola no ve d’un més.
VdC-CUP. Creu que amb informe legal o sense es pot votar la moció. 300 anys després d’opressió el poble hauria
de trencar els camins que amb aquest gest porten al mateix lloc. Dóna per suposat que després que l’Ajuntament
pagui a la Generalitat els seus impostos, aquesta pagarà l’estat espanyol; és un acte de pressió insuficient però hi
votarà a favor.
PSC: Votaran favorablement.
CIU: Es repensa la moció hi també hi vota a favor.
El punt s’aprova per unanimitat.
7. MOCIÓ PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN
CATALÀ AMB L’ AJUNTAMENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS I PER
INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC.
PSC. Veu necessari que la Generalitat reconegui i faci públic el deute que té amb l’Ajuntament.
CIU. No hi veu cap problema en la transparència dels comptes però lamenta que no pensessin el mateix quan el
PSC governava el nostre país.
VdC-CUP. Troba positiu que la Generalitat faci públic el deute i demana que l’Ajuntament també ho faci públic
a la població.
Es vota i s’aprova el punt per unanimitat.
8. MOCIÓ DE SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE MARÇ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL D’ ERC.
ERC. Creu que la reforma laboral destrueix ocupació i competències a la Generalitat de Catalunya.
VdC-CUP. Es mostra favorable a la moció però creu que li manca crítica al sistema econòmic i als responsables de
la situació. Anima al poble a participar en la vaga.
PSC. Es mostra favorable.
CIU. Es mostra sorprès que ERC no pensi amb la pèrdua de competències quan van aprovar la Llei de
dependència i reclama poder exercir tan el dret a vaga com el dret a poder treballar en normalitat. Vota en contra.
La moció s’aprova amb els vots en contra de CiU i els favorables de VdC-CUP, ERC i PSC.
9. TANCAMENT ESCOLA BRESSOL “VAILETS” I (C/ DOCTOR FLEMING,28).
CIU. Creu que no es un tancament, sinó una cessió de l’espai a l’Ajuntament i es realitzarà un trasllat. Manquen
nens per poder obrir els 2 espais. Es una situació reversible i si fos necessari s’obriria l’antiga escola.
VdC-CUP. Veu que s’han fet les obres sense tenir en compte el sector educatiu i s’hagués pogut actuar diferent.
ERC. No hi veu problemes en l’escola 2, els preocupa el trasllat.
PSC. Creu que hi ha qualitat en les instal·lacions dels 2 espais, no hi veu problemes al tancament.
S’aprova el punt amb els vots favorables de CIU, ERC, PSC i l’abstenció de VdC-CUP.
1O.MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL (HORARI INICI MERCAT).
CIU: En l’actualitat hi ha irregularitat en l’horari en què es comencen a muntar les parades del mercat municipal,
per tant es creu adient canviar el reglament i marcar com a hora d’inici les 6h, això causarà menys molèsties a la
població.
S’aprova per unanimitat.

11.APROVACIÓ FACTURES EXTRAJUDICIALS.
CiU. Explica que es tracta de factures antigues que no estaven comptabilitzades i que han aflorat els darrers dies.
Com que els pressupostos estan tancats, aquestes han de ser aprovades pel ple per tal de que els proveïdors les
puguin cobrar.
VdC-CUP. Lamenta que de nou tornin a aflorar factures no comptabilitzades, ja que demostra el mal
funcionament i poc control que es porta des de l’Ajuntament. Pregunta com és que no han entrat dins del pla
d’ajust que ha presentat el govern de l’estat espanyol (pròxim punt).
La interventora explica que aquestes no poden entrar-hi, ja que han aflorat un cop ja s’havia presentat el llistat de
factures pendents de pagar al govern de l’estat espanyol.
S’aprova amb els vots favorables de CiU, ERC i PSC. VdC-CUP s’absté.
12-APROVACIÓ PLA D’AJUTS REIAL DECRET 4/2012.
L’estat espanyol obliga a tots els ajuntaments a presentar totes les factures pendents de pagament als proveïdors.
El govern del PP pagarà aquestes factures. D’altra banda, permet dues vies per retornar aquests diners. Per un
costat, els ajuntaments poden realitzar un pla de reajustament i pagar aquest deute en 10 anys i un 5 % d’interès
o bé es poden optar perquè la quantitat pagada es retorni descomptant-se del PIE ( ajut que reben els ajuntaments
anualment de l’Estat), sense condicions prefixades.
Com que en la segona opció no queden clares les condicions i què pot comportar per les arques municipals,
l’equip de govern posa a votació un pla de reajustament com es contempla en la primera opció proposada pel
govern espanyol.
CIU. Lamenta no tenir més temps per poder explicar i negociar com s’aplicarà el pla però demana que no
s’obstaculitzi aquesta sortida ja que l’altra sembla pitjor.
VdC-CUP. Està estupefacte davant la crueltat d’aquest pla. L’estat espanyol obliga als ajuntaments a hipotecar-se,
pagant uns interessos que aniran a les arques de l’estat, mentre els ciutadans segueixen pagant els seus impostos.
Com sempre els ciutadans paguen la mala gestió de l’administració. A més, aquest pla obliga a aplicar una sèrie de
retallades que no han estat debatudes ni tractades prèviament. Lamenta el fet de que tant l’equip de govern com
la oposició es trobi entre la espasa i la paret a l’hora d’acceptar aquest pla, ja que si no s’accepta les altres opcions
poden resultar nefastes per Capellades. També lamenta la manca de temps que han tingut per estudiar-lo.
ERC. Veu al decret indecent, que menysté als ajuntaments ja que els diners que avança l’estat no passaran per
l’ajuntament, si no que el govern espanyol pagarà directament als proveïdors. Critica durament les mesures d’ajust
que contempla el pla i diu que votarà en contra si no es retira el punt de l’informe d’intervenció presentat on
parla de reduir els serveis educatius no obligatoris.
PSC. Està d’acord amb les exposicions dels altres dos partits de la oposició i manifesta que si no es retira el punt
del que fa referència ERC, també hi votarà en contra.
CIU. Demana 5 minuts de recés per tal de poder parlar-ho entre els membres de la junta de govern.
Passats aquests minuts, CIU anuncia que retira el punt dins del pla, tal i com s’ha demanat des de la oposició.
Passar a votació, el punt s’aprova amb els vots a favor de CIU i l’abstenció de VdC-CUP, ERC i PSC.
13-PRECS I PREGUNTES:
VdC-CUP. Pregunta perquè l’equip de govern, i l’alcalde en concret, no contesta a les entitats del poble quan se li
adrecen amb una instància. Concreten el tema i parlen que l’entitat Assemblea de Joves de Capellades ha registrat
una instància demanant un espai jove per poder desenvolupar les seves activitats. Després de més d’un mes encara
no han rebut cap resposta.
CIU. El senyor Alcalde no recorda la instància de què es parla, la resta d’equip de govern li recorden que havia
passat per junta de govern. L’alcalde la recorda i explica que ja existeixen espais al poble i que s’han d’optimitzar.
VdC-CUP. Diu que el prec no és que es doni una explicació en el ple de la pregunta que ha fet l’entitat, sinó el fet
de que l’alcalde respongui directament la pregunta a l’entitat. Comenta que el debat sobre la manca d’espais, en
tos cas, ja es farà en un altre moment.

ERC. Pregunta per la pàgina web de l’ajuntament i si hi ha algun problema.
CIU. Mancava pagar el domini però ara ja està solucionat.
ERC. Fa palès que CIU incompleix els acords de les mocions presentades concretament es queixa de l’edició del
butlletí informatiu que l’ajuntament de Capellades reparteix.
CIU. Creu que ERC cau en el ridícul queixant-se d’aquest butlletí de 4 pàgines austeres que no arriba ni al símil
d’un full parroquial.
ERC. Respon que si fan o no el ridícul ja ho decidiran ells.
ERC. Pregunta per la problemàtica que hi ha hagut sobre els rebuts de l’aigua.
CIU. Explica que hi ha hagut entre 30 i 40 reclamacions. Diu que aquestes s’estudiaran per separat, ja que cada
cas és diferent. Pot ser que el sobre cost sigui degut a la data de lectura, per canvi de comptador, etc. Per tant, no
poden donar una resposta general.
ERC. Pregunta si s’ha mirat el per què algunes companyies no paguen la taxa pels drets de distribució de cables de
telecomunicacions, tal i com es va comentar al darrer ple.
CIU. Respon que s’està estudiant el cas.
ERC. Pregunta per unes factures que han detectat d’un bufet d’advocats, si encara s’utilitza aquest servei.
CIU. Respon que aquest servei ja no s’utilitza i per tant, no es paga. Que les factures són antigues.
ERC. Reclama que es posi a debat la modificació dels horaris dels plens, tal i com ja fa dies que reclamen.
CIU. Respon que es tractarà a la propera comissió informativa.
PSC. Comenta la modificació dels rebuts en els trams de l’aigua.
CIU. Desmenteix aquesta modificació i aclareix que augmenta el cànon (Generalitat) i no els trams.
PSC. Pregunta com estan les coses pel que fa referència al “Tino”, autobús que fa el viatge a l’estació.
CIU. Està pendent de parlar amb diferents alcaldes per buscar una possible solució tot i que creu que la retallada
existirà ja que manquen usuaris per poder mantenir el servei com fins ara.
Després de preguntar als assistents si tenien preguntes o reclamacions a fer, es dóna per acabada la sessió plenària.

