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, 20 DE MARÇ DE 2013

ASSISTÈNCIA: Tots els regidors de la corporació.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA NÚM. 2 DEL 21/02/2013
Després de fer-ne les pertinents rectificacions s'aproven per unanimitat.
2. NOMENAMENT DEL Sr. JAUME MORERA I SANAHUJA AL CÀRREC DE REGIDOR DE
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL.
Es rebut cordialment per tothom, animant-lo a treballar per la vila com ja havia fet en anteriors legislatures.
3. DECRET D' ALCALDIA 2013/64 EXTINCIÓ CONTRACTE TREBALLADOR OA MUSEU MOLÍ
PAPERER.
L'equip de Govern (CiU) explica que la baixa de vendes de paper ha implicat una disminució de la producció
de paper, cosa que ha comportat reajustar la plantilla de producció. A més, actualment l'activitat al Molí se
centre en els aspectes museístics. El treballador serà indemnitzat amb 20 dies per any treballat, dels quals la
meitat es pagada per FOGASA i la resta pel Molí. S’ha arribat a un acord amb el treballador.
VdC-CUP argumenta que a banda de la baixada de vendes no s'explica res més, es pregunten si no hi ha
quelcom més de fons en les relacions laborals de l'OA, i a més no s'aporten altres solucions per evitar una
acomiadament. CiU respon que hi ha hagut acord entre les dues parts i que per tant no entren a valorar res més.
ERC es pregunta si això s'ha de votar o és tant sols informatiu, es respon que només és informatiu. Essent així i
a més havent-hi un acord amb el treballador no tenen res a discutir. Però llegint els motius de l'informe creuen
que amb l'extinció del contracte no s'arregla el problema i per tant ens agradaria saber quines altres mesures es
tenen previstes. CiU respon que caldrà prendre alguna més però que no es tenen pensades, ja es parlarà en el
patronat de l'OA. A banda també es pregunta que pot ser que hi hagi hagut noves contractacions? Això és
contradictori? Es respon que l'únic que hi ha hagut han estat algunes suplències i substitucions puntuals.
Es dóna compte del decret al Ple. El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació.
4. DECRET D'ALCALDIA 2013/76 – DCO. GRAL. DEL CADASTRE.
S'explica com en la sessió monogràfica sobre el cadastre que es va fer amb els tècnics de Diputació i els
responsables de l'Anoia, es va explicar la problemàtica capelladina, on des del 1986 no s'actualitza aquest i per
aquest motiu es proposa fer-ne una actualització progressiva durant 10 anys a partir del 2014, per així mantenir
els ingressos del pressupost i alhora actualitzar un cadastre desfasat. Per això CiU creu que ha de votar-se ne ple,
malgrat ser un decret, per la repercussió que té. Des de VdC-CUP entenen la mesura com una actualització del

cadastre malgrat es vulgui vendre d'una altre forma, i poden estendre la mesura en part, ja que en més d'una
ocasió en l'anterior legislatura ho havien comentat. Ara bé, si es vol que tothom s'impliqui perquè no es porta el
punt a Ple per aprovar-lo i consensuar-lo entre tots a través del treball previ? Per què en comptes de la forma
abans esmentada és fa a través d'un decret d'alcaldia? Estranya forma d'implicar a tots els partits. CiU respon
que el motiu ha estat d'urgència ja que només es tenien 8 dies. VdC-CUP lamenta que com sempre, resulta que
ens assabentem amb poc temps i així no s'acaba de fer partícips a tots els partits. CiU assumeix la culpa d'anar a
destemps però calia fer-ho, i a partir d'ara es tenen uns mesos de temps per ratificar-ho. ERC exposa que el seu
vot serà negatiu, d'una banda per molt que ara es digui que es tenien només vuit dies ja fa dos mesos que això
era oficial, i de l'altre no s'ha fet fins ara perquè tots els que han estat a govern ho ha evadit. Dit això, caldria
saber que és el que vol l'equip de govern, si el que vol és mantenir els ingressos no cal fer-ho ara ja que mirant
els números els ingressos es poden mantenir; si per altre banda el que es vol és augmentar els ingressos doncs
que ho facin per ells no estant d'acord. CiU respon que no entén l'argumentació d'ERC, que està en joc la
viabilitat del consistori, i que es vol mantenir ingressos i ajustar aquells que estan desfasats per poder mantenir
els serveis. S'és conscient que és una mesura impopular i assumeixen el desgast, a més està feta a llarg termini.
ERC entén la resposta visceral però ara no cal ja que pel 2016 això serà obligatori, per tant no cal avançar-ho
dos anys. El PSC pregunta exactament que passarà en el 2014, s'augmentarà o es mantindrà l'impost? Es respon
que es mantindrà amb un ajust progressiu a 10 anys.
S'aprova amb el vot a favor de CiU, el vot en contra d'ERC i les abstencions de VdC-CUP i PSC.
5. DECRET D'ALCALDIA 2013/116 – NOMENAMENT ALCALDE ACCIDENTAL SR. FRANCESC
SABATER I ROCA.
S'informa que per absència de l'alcalde durant uns dies el Sr. Francesc Sabater ocuparà el seu càrrec.
6. DECRET D'ALCALDIA 2013/117 – CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS
MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE CAPELLADES. DEC RET 2013/126
ANUL·LACIÓ CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES
DOCENTS PÚBLICS EXISTENTS A CAPELLADES.
CiU explica que hi ha hagut un error de càlcul en les hores i que retiren el Decret. ERC argumenta que ja que
es retira i s'ha de modificar voldrien que el procediment no fos negociat sinó que sigui un concurs obert, públic
per transparència. VdC-CUP afegeix que l'oposició també ha de poder participar en l'elaboració del plec de
clàusules, a més no estem d'acord en l'externalització del servei. CiU respon que no es pot contractar més
personal i que han d'externalitzar. PSC vol rebre més informació i poder participar del procés cosa que fins ara
no s'ha produït. CiU argumenta que ara està informant, no es nega pas informació. ERC respon que no s’està
explicant correctament ja que l'equip de govern fins la convocatòria del Ple no s'havia dit res a cap grup de
l'oposició. Per això de de l'oposició se l'interpel·la ha que faci partícip a tothom.
Es dóna compte del decret al Ple. El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació.
7. ANNEX EMPLEATS PÚBLICS DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUSEU MOLÍ PAPERER DE
CAPELLADES AL CONVENI-ACORD CONDICIONS EMPLEATS PÚBLICS AJUNTAMENT DE
CAPELLADES 2013-2015.
Es tracta d'incloure els treballadors del Museu dins el nou conveni pels treballadors de l'Ajuntament. VdC-CUP
no està d'acord en les noves condicions laborals ja que empitjoren, però havent estat assumit pels treballadors s’
abstindrà. ERC i PSC també argumenten que s'abstindran com el darrer cop.
Passat a votació s'aprova amb el vot a favor de CiU i les abstencions de VdC-CUP, ERC i PSC.

8. AMPLIACIÓ DELEGACIÓ DE FUNCIONS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA
CONFIRMAR I CLARIFICAR L'ABAST D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ.
Es tracta de traspassar a diputació el cobrament de les taxes que encara no es cobraven a través d'ella: la de
caixers automàtics, la d'atenció domiciliari, la de l'Escola Bressol, les multes coactives i les despeses judicials.
VdC-CUP mostra un cert recel per la pèrdua de relació directe amb la ciutadania, però votarà a favor sempre
que hi hagi el compromís de publicitar des del propi ajuntament els serveis d'ajut que disposa diputació per
poder fer front a la gent amb dificultats per poder fer els pagaments. CiU respon que així s'està fent des de
servei socials, però que accepten difondreu a tota la ciutadania. ERC i PSC es mostren a favor en aquesta
delegació de funcions.
Passat a votació s'aprova per unanimitat.
9. DECLARACIÓ NUL·LITAT DE PEL DRET DE L'ANNEX 2 “REGLAMENT REGULADOR DE LA
CARRERA ADMINISTRATIVA DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES” DE L'ACORD
REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES (2008-2010).
Actualment hi ha 5 persones que ho cobren, en els darrers anys hi han hagut d'altres que ho han sol·licitat.
L'Ajuntament no pot assumir-ho i després d'assessorar-se queda clar que es pot anul·lar i eliminar-ho. Per això
s'inicia el procés, aprovació inicial, ara es farà una consulta jurídica externa i un cop rebut el resultat es
procedirà o no. VdC-CUP entén que la voluntat política de CiU és treure els estadis, el que ens mostra una
nova contradicció, i que es tiren endavant canvis sense ser conscients de les conseqüències econòmiques que
comporten, la policia i ara els estadis són dos bons exemples. A banda VdC-CUP no ho hagués fet en el seu
moment ja que no són equitatives per tots el treballadors, però entenen que ara els treballadors afectats iniciïn
accions per aturar-ho, per aquests motius ens abstindrem. ERC també veu que no són justes però votarà en
contra per assegurar-se el dret a fer al·legacions, a banda en l'informa es diu que els estadis no estant ben fets,
però no diu que no hi puguin haver, per tant es podrien fer-ne de nous, més justos i accessibles a totes. PSC
s'abstindrà, conforma vagin arribant les informacions de com va el procés decidiran el que.
S'aprova amb el vot a favor de CiU, el vot en contra d'ERC i les abstencions de VdC-CUP i PSC.
10. ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ OBRA PÚBLICA PER LA CONTRACTACIÓ I EXPLOTACIÓ DE
L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
S'explica que tan sols hi ha agut una empresa que la puntuació obtinguda no ha esta molt alta, però és la que
tirarà l'obra endavant, es tracta de la Constructora de Calaf. Tant VdC-CUP, com ERC i PSC votaran a favor
malgrat la baixa valoració, possiblement es degut a les clàusules. Es pregunta quin serà el preu dels nínxols? Es
respon que en pla de negoci està, el preu mig serà de 2015€.
Passat a votació s'aprova per unanimitat.
11. MOCIÓ SOBRE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PRRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CiU.
En termes generals aquesta moció es rebutja l'avantprojecte, s'insta al govern central a que no s'extralimiti en les
seves competències i a que la Generalitat lluiti per les seves competències. VdC-CUP està d'acord, el que es
demana és lògic, però es podria ser més ambiciós, i en tot cas el que hauria de fer la Generalitat és anar
desenvolupant el camí ca a la plena llibertat del nostre poble i, no només centrar-se en mantenir el que durant 3

segles ens han anat traient. ERC està a favor de la moció, ells ho haguessin redactat diferent i no demanarien
tantes coses a l'estat espanyol i farien via per anar marxant. PSC està d'acord amb la moció.
Passat a votació s'aprova per unanimitat.
12. APROVACIÓ FACTURES EXTRAJUDICIALS AJUNTAMENT DE CAPELLADES.
S'afloren les factures pendents de l'SGAE que puja uns 39.000€.
Passat a votació s'aprova amb el vot a favor de CiU, i les abstencions de VdC-CUP, ERC i PSC.
13. APROVACIÓ FACTURES EXTRAJUDICIALS LLAR D'INFANTS VAILETS.
S'afloren les factures pendents del curs anterior que pugen 856,70€.
Passat a votació s'aprova amb el vot a favor de CiU, i les abstencions de VdC-CUP, ERC i PSC.
14. PRECS I PREGUNTES.
- CiU comença el torn volent informar que després de setmana santa es tancarà el C/. Del Pilar, previ avís als
veïns, amb una pilona. Des de VdC-CUP veuen que la situació s'ha anat tensant, ja que hi ha senyals en tres
punts que indiquin la prohibició de passar i s'ha continuat fent sense que es faci res al respecte, hi ha veïns que
farts no s'aparten ja quan passen cotxes.
- Sobre la nova biblioteca i l'ocupació d'espai per part de tècnics de l'Ajuntament, VdC-CUP vol saber quins
criteris es varen fer servir? CiU respon que va ser consensuat amb Diputació i a més permet tancar amb clau la
part ocupada, deixant així al resta de la biblioteca operativa. Respecte al llibres antics, VdC-CUP pregunta que
es farà amb ells? Es té previst donar-ne sortida a gent interessada? L’equip de govern respon que Diputació fa la
gestió, els llibres antics que han d'estar ja hi seran, la resta es reciclaran, però es mirarà si es poden donar
sortida. VdC-CUP també pregunta quin és l'ús que es vol donar a l'espai situat sota la Miranda Xica. És cert
que es cedirà a una entitat de defensa dels animals? CiU respon que de moment s'està estudiant si es viable tenir
un espai així en aquest lloc.
- ERC celebra que per fi s'actuï i es facin les reformes al cementiri. Fa constar que el mirall situat a la Ronda del
Capelló està mal enfocat. I també comenta que veu bé que es fomentin o busquin alguns mecanismes que ja té
la Xarxa de Biblioteques per donar una altre vida als llibres antics que no sigui el reciclatge.
- El PSC pregunta per si hi ha alguna planificació d'obertura de l'edifici del capelló, algun calendari? Es respon
que s'està estudiant com obrir-lo a través d'una externalització. El PSC també es pregunta per l'espai destinat a
pàrquing d'autobús al voltant del pavelló i els cotxes que no aparquen bé. La Policia està actuant.
- Per part del públic, intervé un veí que argumenta que la mesura del cadastre, gràcies a les abstencions de VdCCUP i del PSC, s'obre la porta a l'augment de la pressió fiscal perquè les podrà jugar amb l'IBI, això és el que
vol l'equip de Govern? CiU respon que pujarà la pressió o no en funció del que els 13 regidors decideixin, i que
el que s'ha fet respecte el cadastre és el més responsable.
Finalitzada aquesta intervenció es dona per finalitzat el Ple.

