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 DEL PLE ORDINARI, 25 DE JULIOL 2012

ASSISTÈNCIA: tots el regidors i regidores de la corporació.
Abans de l’aprovació de les actes anteriors es passa a votar treure el punt 5 de l’ordre del dia, referent a la
modificació de plantilla, ja que quedarà inclòs al punt 6, referent a pressupostos. Queda aprovat per unanimitat.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DEL 9-05-2012 I DEL 04-07-2012.
Des d’ERC es demanen unes correccions de les dues actes, fent referència a les mocions presentades en aquelles
dates, així com també sobre el funcionament del semàfor del poliesportiu i sobre la col·locació d’una pilona per
tallar el trànsit al c/. Pilar. Després de les esmenes s’aproven les actes passades per unanimitat.
2. FESTES LOCALS 2013
Des de l’equip de govern es proposen com a dates festives locals el dia 16 d’Agost i la modificació de la data de
Sta. Dorotea (fins aleshores el 6 de febrer) per el dia 4 de febrer que cau en dilluns. VdC-CUP exposa el seu
acord amb la festivitat del 16 d’agost, respecte al canvi de data de la festivitat de Sta. Dorotea considera que són
tant vàlids els arguments que es presenten per mantenir la data original, com per els que es presenten a favor de
canviar-la. Per tant decideix abstenir-se en aquesta votació. El grup d’ERC decideix votar-hi en contra ja que
considera que la data original és una tradició i que té un arrelament a la vila. PSC manifesta el seu desacord amb
canviar la data de la festivitat de Sta. Dorotea i passa a votar en contra. Es repeteix dues vegades la votació per
empat i finalment s’aproven com a festes locals els dies 16 d’agost i el dia 4 de febrer, amb els vots a favor de CiU
i gràcies al vot de qualitat de l’alcalde.
3. BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER AL MENJADOR DE L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LLAR D’INFANTS “VAILETS”.
La regidora d’ensenyament i serveis socials exposa que ja es pot fer la sol·licitud de subvenció a la diputació de
Barcelona i que aquesta resultarà d’uns 3.000€ i escaig. VdC-CUP, pregunta si es rebrà exactament la mateixa
quantitat que es va rebre per al curs anterior. VdC-CUP insisteix i pregunta si aquesta subvenció pot estar
afectada per les retallades, CiU respon que confia en la diputació ja que ha tingut bones experiències els darrers
anys. VdC-CUP després de les consultes expressa que votarà a favor. ERC i PSC també expressen el seu vot a
favor. S’aprova el punt per unanimitat.
4. TAXA ESCOLA BRESSOL VAILETS CURS 2012-2013
L’equip de govern fa un breu resum de com esta el punt, parla de la proposta inicial i del acord arribat amb els
diferents grups de la corporació després de les negociacions. Tot i així CiU justifica la pujada de l’Escola Bressol
com una eina contra la crisi a favor del deute de l’ajuntament. VdC-CUP, expressa que ha presentat diverses
propostes i recorda la intensa insistència al llarg de la negociació per tal de poder rebaixar la taxa. Tanmateix amb
el nou resultat no resta del tot satisfets però sí més tranquils, VdC-CUP es posiciona a favor de la nova proposta
de la taxa. ERC també es posiciona a favor i celebra que s’hagi arribat un acord però reconeix que no es pot ser
indulgent i que cal recordar el lamentable treball previ de l’anterior ple. PSC, expressa també el seu vot a favor tot
i exposar que no és la taxa que desitjarien. Queda aprovada la nova taxa de 140€ per unanimitat.
5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT I DELS
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
Aquest punt queda retirat, ja que s’inclou en el punt següent.

6. APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2012
CiU fa la presentació del punt i comença comunicant que no vol repartir indulgències i que cal fer un acte
d’autocrítica compartint la culpa. Reconeix que no han demanat un feedback amb la proposta dels pressupostos
però alhora s’excusa dient que la resta de grups de la corporació tampoc van fer el gest d’apropament. L’alcalde
celebra aquesta segona oportunitat per a l’aprovació dels pressupostos, recorda la xifra del deute, repassa les
destinacions de les partides, i finalment exposa que considera que el resultat és un pressupost fràgil davant del
possible augment del 5% de la pujada de la llum i del ja anunciat augment de l’IVA. També exposa la poca
autonomia de recaptació que té el consistori. Proposa que passada la diada de l’11 de setembre s’iniciï un procés
per a treballar els pressupostos del 2013. VdC-CUP recorda l’esforç que ha realitzat per al debat dels
pressupostos, aportant idees i noves propostes, recorda que les passades reunions no van donar fruits i que
l’alcalde va tenir la oportunitat de retirar el punt en l’anterior ple, manifesta que no va entendre l’actitud de
blindatge per part l’equip de govern sobre els pressupostos i la insistència de voler tirar endavant la proposta
inicial. Apunta que si fa uns mesos no s’hagués votat en contra la proposta, ara mateix hi hauria una persona
alliberada malgrat la precària situació de l’ajuntament, i el mateix hagués passat amb la taxa de l’escola bressol, les
dietes dels regidors i les treballadores de la neteja, etc.. Tot i així VdC-CUP no es sent del tot satisfeta amb els
resultats dels pressupostos d’enguany però reconeix que s’ha de fer un esforç de responsabilitat i per aquest motiu
s’absté a la votació. ERC, retreu les actituds per part de l’equip del govern i apunta que tot s’ha fet molt
malament, exposa que també s’abstindran a la votació per tal que es faci viable el pressupost però que el cos els
demana votar en contra, així doncs manifesta que farà un esforç de responsabilitat. El PSC també s’absté al·legant
poc convenciment amb el nou resultat i com a acte de responsabilitat, senyala les tensions que s’han donat al llar
de les negociacions. CiU respon per al·lusions i comenta que ho encaixa amb tota l’esportivitat, reconeix però,
que no va demanar aportacions a la resta de grups de la corporació, i replica que la resta de grups tampoc ho van
demanar. Afegeix que tot i el retrets intenta no prendre-s’ho malament. Finalment es passa a votació i s’aproven
els pressupostos amb el vot a favor de CiU i amb les abstencions de VdC-CUP, ERC i PSC.
7. PRECS I PREGUNTES
VdC pregunta sobre quatre temes:
Tanques del parc prehistòric: les tanques que donen a la Font de la Reina es troben obertes i es pot accedir al parc,
apunta que s’ha vist persones entrant-hi. CiU respon que no en tenia coneixement i que hi posarà remei.
Mur de la deixalleria: El mur es va ensorrar a causa d’un accident amb un camió que va col·lisionar, es pregunta
quan podrà estar resolt ja que de moment hi ha posats dos somiers com a concepte de tanca, l’alcalde respon que
ja ha parlat amb la companyia asseguradora i que ja esta en tràmits la reparació del mur.
Horaris del Bus d’apropament a l’estació: es demana com queden els horaris del Tino i si finalment es veuen els
horaris retallats. CiU respon que no ho sap de memòria i treu un fulletó amb els horaris, diu que n’hi ha cada
hora, i que els nous horaris s’aplicaran a partir del 28 de juliol, tot i que tornaran a canviar per el mes d’agost
durant el període de vacances.
Pressupostos Festa Major 2011: Es pregunta quan es podran conèixer els pressupostos de la Festa Major del
exercici anterior, es respon per part de CiU que sortiran publicats al programa de la Festa Major d’enguany i que
ja esta a impremta, es replica per part de VdC-CUP que es porten demanant des de principis d’any i que encara
no s’han entregat a la resta de grups de la corporació, celebra l’acte de transparència per a fer-los públics en el
programa. Finalment s’acorda que es faran arribar els pressupostos a la resta de grups (VdC, ERC, PSC).
Al torn de precs i preguntes per part del públic assistent una persona pertanyent al grup de PSC replica que al
inici del ple s’ha demanat que s’apaguin els mòbils i que al llarg d’aquest s’han estat enviant missatges i rient, ho
troba una manca de respecte per a les persones que estan fent l’esforç i la feina en aquesta corporació i demana
que es tingui en compte per les properes sessions. L’alcalde respon que a vegades les noves generacions tenen més
dificultats en controlar les noves tecnologies.
Finalment acaba la sessió amb l’alcalde desitjant bones vacances i bona festa major.

