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. 08 D’AGOST DE 2013.

ASSISTÈNCIA. Tots els regidors i regidores de la corporació, excepte Laura Rico de PSC.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 4, 5 i 6 DEL 24/04/2013; DEL 26/06/2013 I DEL
25/07/2013 RESPECTIVAMENT.
En aquesta sessió es presenten tres actes per aprovar. Després de les correccions i modificacions corresponents,
s’aproven les tres actes per separat i per unanimitat.
2. APROVACIÓ PRESSUPOST 2013.
L’equip de govern presenta el pressupost de l’ajuntament, els del patronat del museu Molí Paperer, el de la llar
d’infants i el de la gestió pública del sòl. Creuen que aquest és un pressupost singular per la dificultat tècnica que
suposa tirar-lo endavant. Consideren que no és el pressupost de CiU, sinó el d’un Ajuntament amb un pla de
sanejament, on moltes partides ja venen donades i hi ha molt poc marge de maniobra. Demanen el vot favorable dels
grups de l’oposició per l’escàs marge de maniobra que tenen. Es menciona l’oportunitat de donar una imatge
d’unitat dels representants polítics, i creuen que tornar el deute i els interessos d’aquest, ha de ser la prioritat. L’any
que ve, aquest serà d’un 73% del pressupost, i és prioritari anar-ho reduint. El pressupost té en compte l’amortització
de llocs de treball i les despeses en costos laborals (excessives abans en relació al pressupost). En aquest sentit,
agraeixen l’esforç dels treballadors.
VdC-CUP: es critica, en primera instància, que aquest ple tant important on es treballen els pressupostos, no hagi
estat gravat i no pugui ser escoltat per la ciutadania. Es critica, també, com ha estat el procés d’elaboració d’aquests,
amb moltíssimes incidències en les reunions, mala organització en els terminis i la presentació de certs documents,
molt poc temps i marge de maniobra per treballar-los a fons, etc. Es continua denunciant la manca de participació
ciutadana, fet necessari i imprescindible per elaborar uns pressupostos per a tothom i pel bé del poble. És necessari
aportar la màxima transparència possible, i un mecanisme per fer-ho és l’audiència pública, on el poble pugui
intervenir-hi, dir-hi la seva, i on hi participin la resta de grups del consistori. Es fa una crítica a la poca aportació
econòmica en l’àmbit cultural i social. S’agraeix l’aportació que van demanar pel manteniment de l’antiga escola
bressol (actualment utilitzada per les tasques de Càritas). La intenció de VdC-CUP era la d’obrir un debat més
profund en torn a l’ús d’aquest equipament municipal. Creuen que és important treballar noves vies que fins ara no
s’han utilitzat i que no tenen perquè tenir a veure amb l’aspecte econòmic. Consideren que no és un pressupost de
tots, no hi ha un pacte en ell per part de tot el consistori. En el cas de VdC-CUP, hi ha voluntat d’avançar en el
treball de l’ajuntament, i per això no creuen oportú posar-hi pals a les rodes. Consideren que CiU ha jugat amb la
por i amb el catastrofisme a l’hora d’arribar a acords en aquest.
ERC: creuen que ha estat un procés molt “viu” on hi ha hagut massa imprevistos. Aquest s’ha fonamentat en dues
parts: la política i la tècnica. En quant a la política, creuen que cada grup polític ha intentat aconseguir petites
millores en ell tenint en compte la realitat actual. En el seu cas, van demanar millores en atenció (classes de música a
l’escola), al manteniment públic, en les classes de psicomotricitat a l’escola, en el desfibril·lador necessari a la vila i
altres propostes que ja es contemplaven al pressupost. La resposta a aquestes demandes van ser ràpidament
acceptades, fet que celebren. En l’aspecte tècnic, el procés s’ha fet molt malament i veuen que no hi ha una millora
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respecte d’altres anys. Per part de l’equip de govern, no s’ha fet un procés de direcció i supervisió molt acurada (plens
que es desconvoquen, propostes que apareixen i desapareixen, etc.). En aquest sentit els grups de l’oposició han estat
massa comprensius. Per tot això, s’abstindran. Permetran, així, que els pressupostos tirin endavant, tot i que
continuen decidint aquest vot amb molt poca confiança, perquè, per exemple, en el tema de les classes de
psicomotricitat no tenen constància de si ja s’hi està treballant per a dur-les a terme enguany. Hi ha poca confiança
en l’equip de govern.
PSC: no se senten seu el pressupost, però valora positivament les aportacions que l’oposició ha aportat en aquest.
Creuen que s’ha de tirar endavant per no posar pals a les rodes. Creuen que amb una altra disposició de temps i
econòmica, hagués estat tot diferent. Entenen que el procés ha estat molt complex i estan d’acord en millorar-lo.
CiU: esperen no decebre a ERC, de fet, estan d’acord amb la bona predisposició d’ERC i PSC. Li hauria agradat,
però, el vot favorable de tothom. En quant a VdC-CUP, i fent referència a l’audiència pública, demanen respecte per
la manera de fer-ho i anuncien que aquesta es posposarà per tal i com ha anat tot el procés. Són conscients de la poca
aportació a nivell social i cultural, però entenen que la realitat no permet fer certes coses. Comenten, també, que les
noves propostes que comenta VdC-CUP, han de sortir de la ciutadania, no pas de l’administració. I referent als
espais públics, la situació no està com per obrir-ne de nous, sinó que cal millorar la gestió dels espais o equipaments
públics actuals. Creuen que a vegades no es valoren els aspectes positius, com per exemple, la millora en la gestió de
poliesportiu, la recuperació de la festa de St. Cristòfol o la futura obertura de la biblioteca. L’Alcalde comenta que
amb ell li agradaria que a la llarga, l’antiga escola bressol torni a funcionar com a tal.
VdC-CUP: davant la proposta i el debat que proposen, no creuen que vingui de nou, ja que és quelcom que fa molt
de temps que tots els partits polítics en parlen als seus programes electorals.
CiU: ells creuen que no es desdiuen dels seu programa electoral, sinó que amb la situació actual, no poden
desenvolupar gairebé res del que proposaven.
S’aprova. Vots a favor: CiU. Abstencions: VdC-CUP, ERC i PSC.
3. REFOSA DELEGACIONS.
En aquest punt es tracta com s’executen els pressupostos i es torna a definir a qui li pertoca fer cadascun dels punts
del pressupost.
VdC-CUP: reconeixen que voldrien haver pogut fer un treball més profund per treballar-ho, perquè tenen certs
dubtes sobre els tants per cent atorgats. Es reserven el dret i el temps a abstenir-se.
ERC: van fer una aportació referent a el que li pertoca executar a l’alcalde, que augmenta més definicions, i entenen
que tot i que això no és defineix així amb voluntat d’acaparar, no hi estaven d’acord perquè creien que el ple havia de
continuar tenint el que li pertocava abans de presentar aquesta proposta. Com que l’equip de govern els hi van
acceptar les aportacions, hi votaran a favor.
PSC: també hi votaran a favor per l’aportació que va realitzar ERC.
S’aprova. Vots a favor: CiU, ERC i PSC. Abstencions: VdC-CUP.
4. APROVACIÓ CONVENI AMB L’ENTITAT FESTES DEL CARRER DE CAPELLADES.
L’equip de govern exposa que la quantitat de la subvenció és de 3000€, i que es decideix atorgar-li amb aquesta
entitat per la importància de l’acció que realitza aquesta entitat en quan a acció de la societat de Capellades.
VdC-CUP: tal i com van decidir l’any passat, segueixen mantenint-se en l’abstenció, perquè tot i que entenen la
importància de la tasca d’aquesta entitat (així com les següents a les que se’ls hi realitza el conveni) no acaben
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d’entendre els criteris de la quantitat de diners atorgat, com la definició d’aquests, així com tampoc el full de ruta de
que es vol seguir amb les subvencions a les entitats.
CiU: respon que les entitats que han escollit són les bàsiques que permeten que hi hagi certes activitats
imprescindibles a Capellades que es puguin continuar realitzant. Entenen que les altres entitats ja gaudeixen del
manteniment d’algunes infraestructures (com per exemple, el poliesportiu).
VdC-CUP: creuen que el debat no és si la tasca de les entitats és necessària o no (que evidentment ho és), sinó que
no es veu clar el criteri que s’utilitza en determinar el conveni. Recalca que està d’acord en donar els diners, però no
veu clar els criteris que s’han seguit.
ERC: hi votarà a favor perquè creuen que són activitats que si no les fessin les entitats, les hauria d’assumir
l’Ajuntament. S’hauria d’intentar millorar en la col·laboració i en l’atorgament dels convenis.
PSC: hi votarà també a favor, per la tasca necessària de les activitats. També recullen l’aportació de VdC-CUP,
qüestionant la quantia que se’ls hi dóna.
S’aprova. Vots a favor: CiU, ERC i PSC. Abstencions: VdC-CUP.
5. APROVACIÓ CONVENI AMB L’ENTITAT “LA XARXA” DE CAPELLADES.
Aquest punt passa a votació directament, ja que genera el mateix debat que el punt anterior.
S’aprova. Vots a favor de la moció: CiU, ERC i PSC. Abstencions: VdC-CUP.
6. APROVACIÓ CONVENI AMB LA COMISSIÓ DE REIS DE CAPELLADES.
Aquest punt passa a votació directament, ja que genera el mateix debat que el punt anterior.
S’aprova. Vots a favor de la moció: CiU, ERC i PSC. Abstencions: VdC-CUP.
7. APROVACIÓ CONVENI AMB CÀRITAS DE CAPELLADES.
L’equip de govern comenta que és una prioritat donar suport a Càritas. En aquest cas la subvenció és de 2800€.
VdC-CUP En aquest cas hi votaran a favor per la peculiaritat de l’entitat i perquè la conjuntura actual ho fa
necessari. Tot el que s’aporti a nivell social sempre és benvingut.
S’aprova per unanimitat.
8. DECRET D’ALCALDIA 435/2013.
S’informa que l’alcalde accidental durant el període 19 d’agost al 27 d’agost serà la regidora Bàrbara Pons.
9. MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA.
L’equip de govern és qui presenta aquesta moció. Creuen que és important que la decisió del consistori hauria de
canviar cap a la sobirania del país, o com a mínim haurien d’apostar pel dret a decidir.
VdC-CUP: tot i que hi votaran a favor, a vegades miren amb dubte la deriva actual, però veuen necessaris aquest
tipus d’actes simbòlics.
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ERC: recorden que al març del 2012 ja van presentar una moció en la mateixa direcció que la que es presenta ara, i
que va ser aprovada per unanimitat.
PSC: recorden el mateix que comenta esquerra, i veuen important donar una opció més.
S’aprova per unanimitat.
10. MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT.
Tant l’equip de govern com PSC, comenten que davant d’una de les lleis que volen eliminar els serveis socials de
proximitat proposada pel govern central, critiquen l’avantprojecte de llei que va en contra de l’estatut de Catalunya.
Consideren que la competència de la gestió ha de ser de proximitat i local.
VdC-CUP: hi votaran a favor. De nou, s’està veient com les intencions tornen a ser les mateixes de fa temps: la
prioritat de l’Estat espanyol és la de pagar el deute il·legítim i privat, en contra d’afavorir a la classe treballadora, que
en surt perjudicada.
PSC: destaquen que aquesta moció també la presenten a la diputació.
S’aprova la moció per unanimitat.
11. MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT DE L’ACCIÓ DE
LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.
L’equip de govern presenta la moció. Aquesta va en la direcció de denunciar l’acció de l’ inspecció de treball que vol
fer disminuir el teixit associatiu del país. S’ha aconseguit una moratòria, però moltes entitats ja han patit aquesta
inspecció. Es demana que fins que no hi hagi una normativa no hi hagin més inspeccions, que de moment es tingui
el compte el conveni específic, el treball voluntari, etc. Exposen que realitzaran alguna reunió informativa a la
comarca.
VdC-CUP: els sembla bé la proposta de la reunió informant a les entitats. Creuen que volen trencar tot el que aquest
país ha anat teixint i construint a nivell associatiu. Estan d’acord amb que hi ha d’haver una regulació, però estan en
contra de l’acció concreta.
ERC: no els hi agrada especialment algun punt, però hi votaran a favor perquè també entenen que és un clar atac al
teixit associatiu.
PSC: creuen que l’acció només tenia voluntat sancionadora i creuen en la importància de les entitats esportives.
La moció s’aprova per unanimitat.
12. PRECS I PREGUNTES.
-

VdC-CUP: exposen que al carrer Pare Bernardí amb el Carrer d’Oló hi continuen passant els cotxes. CiU
respon que està senyalitzat i VdC-CUP afegeix que s’hauria de revisar la senyalització o cercar-hi una altre
solució.

-

VdC-CUP: pregunten si se sap res de la reunió que el consell de seguretat de la vila ha de convocar. CiU
respon que després de l’estiu es farà una convocatòria.

-

ERC: pregunta que no els hi va quedar clar què és el que ha de fer una persona per donar d’alta una gual. Els
hi agradaria que estigués per escrit. CiU comenta que a que ja hi ha una informe que ho exposa.

Arribats a aquest punt es dona per tancada la sessió del Ple de l’Ajuntament.
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