AJUNTAMENT DE CAPELLADES

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA/EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA 16 DE MARÇ DE 2016

ÒRGAN
•

Ple de l’Ajuntament

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número:
Data:
Caràcter:
Horari:
Lloc:

2/2016
16/03/2016
Ordinària
De 20:20 h a 23:19 h
Sala de Plens de l’Ajuntament – C/ del Pilar, 2 (Biblioteca Municipal
el Safareig)

Hi assisteixen:
Alcalde-President
• Aleix Auber Álvarez
Tinents/es d’Alcalde
• Àngel Soteras Largo
• Susana Moreno Blanco
Regidors/es
• Adela Morera Rodríguez
• Sergio Pérez Castillo
• Salvador Vives Alari
• Jaume Solé Carol
• Marcel·lí Martorell Font
• Eduard Iglesias Torres
• Susana Olivares i Barrera
• Elisabet Serret Sanvicente
• Aarón Alcázar Gutiérrez
• Carles Cuerva Claver
Secretària
• Milagros de Legorburu Martorell
Interventor
• Luis Alberto Delgado Morcillo
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S’han excusat d’assistir-hi
• Cap
Han excusat la seva absència
• Cap

QUÒRUM:
Obert l’acte i comprovat per la secretària l’existència del quòrum necessari perquè pugui ser
iniciada la sessió i donat que l’acta núm. 1 del dia 27/01/2016 ha estat distribuïda entre els/les
Srs/es assistents, és dóna per llegida (art. 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).
Seguidament el Sr. alcalde pregunta als/a les assistents si hi ha alguna rectificació a fer a
l’acta anterior.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 1 DEL 27/02/2016.
DECRET D’ALCALDIA 500/2015
DECRET D’ALCALDIA 533/2015
DECRET D’ALCALDIA 7/2016
DECRET D’ALCALDIA 9/2016
DECRET D’ALCALDIA 52/2016
CANVI NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ORGANISMES COL·LEGIATS QUE SÓN COMPETÈNCIA DEL PLE: CONSELL
ESCOLAR IES MOLÍ DE LA VILA /// SOCIETAT LA LLIGA (JUNTA DIRECTIVA).
8. MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SOBRE EL MANTENIMENT EN LA PRÒXIMA
PREINSCRIPCIÓ DE L’ACTUAL OFERTA EDUCATIVA DE P-3, CAPELLADES
PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN.
9. MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES EN SUPORT A LA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE
CATALUNYA, PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN .
10. AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
GUALS, ENTRADES DE VEHICLES I RESERVA D’ESTACIONAMENT DE
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES.
11. CORRECCIÓ D’ERRADES ACORD 11È. DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA
1/07/2015 - RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS.
12. APROVACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CAPELLADES I OOAA
EXERCICI 2016.
13. RECONEIXEMENT EXTRAORDINARI DE DESPESES
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14. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES I CÀRITAS EXERCICI 2016.
15. PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 1 DEL 27/02/2016.

Obert l’acte i comprovat per la secretària l’existència del quòrum necessari perquè pugui ser
iniciada la sessió i donat que l’acta núm. 1 del dia 27/02/2016 ha estat distribuïda entre els/les
Srs./es assistents, és dóna per llegida (art. 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).
Seguidament el Sr. alcalde pregunta als/a les assistents si hi ha alguna rectificació a fer a
l’acta anterior.
No s’efectua cap esmena a l’acta anterior
El Sr. Marcel·lí Martorell manifesta que s’abstindrà en la votació d’aquesta acta donat que no
va assistir a la sessió del dia 27/02/2016.
Passada a votació l’acta núm.1/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 27/02/2016 és
aprovada per unanimitat dels assistents a dita sessió.
Seguidament el Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, convida als regidors i públic assistent al ple
a guardar un minut de silenci en record de la Sra. Muriel Casals Couturier, diputada de Junts
pel Si, i ex presidenta d’Òmnium Cultural, que va morir el passat dia 14 de febrer.
El minut de silenci va finalitzar amb l’ aplaudiment dels assistents.

2. DECRET D’ALCALDIA 500/2015
Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 500/2015
Decret 500/2015
Nomenament de la Sra. Susagna Soler Moreno, amb el DNI núm. 46 780 627-F com a
funcionària interina d’aquesta Corporació.
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Atès que es necessari nomenar un/a funcionari/ària interí/na per cobrir la baixa per
malaltia de la Sra. Montserrat Sorolla i Rumí, funcionària de carrera d’aquesta corporació,
que ocupa el lloc de treball d’auxiliar administrativa adscrit a Intervenció.
Aquesta substitució s’haurà de limitar estrictament a la baixa per malaltia de la citada
funcionària.
Atès que l’esmentada plaça, segons proposta del regidor d’Hisenda, podrà ser
desenvolupada per la Sra. Susagna Soler Moreno, la qual acredita experiència
necessària per cobrir-la temporalment.
Vistos els informes d’Intervenció i de Secretaria,
- No s’ha observat el tràmit de convocatòria pública.
Vist el que disposen els articles 53.1) i 291.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 55 f), 94.3 del
Decret 214/1990, l’article 31.d, del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, de la Llei 7 (2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic)
R E S O L C:
PRIMER.- Nomenar funcionària interina amb caràcter d’urgència a la Sra. Susagna Soler
i Moreno, amb el DNI núm. 46 780 627-F, com a auxiliar, escala administració general;
codi de la plaça, 154; Grup, C2; nivell, 18; durant la baixa per malaltia de la funcionària
Sra. Montserrat Sorolla i Rumí, amb un sou anual de 17.800,00 € bruts anuals, amb una
jornada de 37,5 hores setmanals, corresponent a una jornada completa.
SEGON.- Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 10 de desembre de 2015 fins
a la data d’alta del procés de malaltia de la Sra. Montserrat Sorolla Rumí. No obstant
això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les
causes de cessament a què fa referència l’article 7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
TERCER.- Notificar aquest nomenament a la interessada i al representat del personal
funcionari, als efectes oportuns.
QUART.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de la corporació .
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.
Capellades, 10 de desembre de 2015
Aleix Auber Álvarez
Alcalde-president

Milagros de Legorburu i Martorell
Secretària

El Ple és dóna per assabentat.

4

AJUNTAMENT DE CAPELLADES

3. DECRET D’ALCALDIA 533/2015
Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 533/2015
Decret 533/2015
Nomenament de la Sra. Susagna Soler Moreno, amb el DNI núm. 46 780 627-F com a
funcionària interina d’aquesta Corporació.
Atès que es necessari nomenar un/a funcionari/ària interí/na per cobrir el període de
vacances de la Sra. Montserrat Sorolla i Rumí, funcionària de carrera d’aquesta
corporació, que ocupa el lloc de treball d’auxiliar administrativa adscrit a Intervenció.
Aquesta substitució s’haurà de limitar estrictament el període de vacances de la citada
funcionària.
Atès que l’esmentada plaça, segons proposta del regidor d’Hisenda, podrà ser
desenvolupada per la Sra. Susagna Soler Moreno, la qual acredita experiència
necessària per cobrir-la temporalment.
Vistos els informes d’Intervenció i de Secretaria,
- No s’ha observat el tràmit de convocatòria pública.
Vist el que disposen els articles 53.1) i 291.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 55 f), 94.3 del
Decret 214/1990, l’article 31.d, del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, de la Llei 7 (2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic)
R E S O L C:
PRIMER.- Nomenar funcionària interina amb caràcter d’urgència a la Sra. Susagna Soler
i Moreno, amb el DNI núm. 46 780 627-F, com a auxiliar, escala administració general;
codi de la plaça, 154; Grup, C2; nivell, 18; durant el període de vacances de la funcionària
Sra. Montserrat Sorolla i Rumí, amb un sou anual de 17.800,00 € bruts anuals, amb una
jornada de 37,5 hores setmanals, corresponent a una jornada completa.
SEGON.- Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de gener de 2016 fins a la
data en què es reincorpori la Sra. Montserrat Sorolla Rumí per la finalització de les seves
vacances. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es
produeix alguna de les causes de cessament a què fa referència l’article 7 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
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TERCER.- Notificar aquest nomenament a la interessada i al representat del personal
funcionari, als efectes oportuns.
QUART.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de la corporació .
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.

Capellades, 31 de desembre de 2015
Aleix Auber Álvarez
Alcalde-president

Milagros de Legorburu i Martorell
Secretària

El Ple és dóna per assabentat.

4. DECRET D’ALCALDIA 7/2016

Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 7/2016
Decret 7/2016

En data 04/01/2016 s’ha comunicat a aquest Ajuntament que li ha estat concedida al
caporal una baixa mèdica per malaltia comuna de llarga durada, la qual cosa obliga a
proveir temporalment el seu lloc de treball i les seves funcions fins que es pugui
incorporar al servei actiu, ja que aquesta plaça, atesa la causes que l’origina la seva
vacant transitòria, està subjecte a reserva del lloc de treball.

La forma ordinària de proveir plaça de forma temporal es mitjançant el nomenament
transitori o interí d’un funcionari que ha de reunir els requisits de capacitat i titulació per
poder ocupar-la és a dir, el nomenament ha de recaure en un funcionari de carrera que
pugui exercir les funcions pertinents en ser un càrrec de comandament d’un cos policial.

Per aquest motiu s’ha proposat que de forma interina es nomeni per a l’exercici de les
funcions de caporal de la Policia Local de Capellades, al senyor Pere Leocadio Vilaseca
que és el funcionari policial de major antiguitat, que hauria d’exercir aquestes funcions
amb els drets i obligacions inherents a quest càrrec.
El Sr. Pere Leocadio Vilaseca durant aquesta suplència tindrà dret al cobrament del
complement de destí i específic del lloc de treball que ha de substituir.

El seu nomenament per exercir les funcions de caporal finalitza en proveir el càrrec que
ara està vacant, ja sigui per la reincorporació del seu titular, finalitzada la baixa mèdica,
6
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ja sigui per la convocatòria d’un concurs de mèrits en el supòsit que el titular de la plaça
no retornés al servei actiu de Capellades.

Aquest nomenament no ha de tenir impacte pressupostari a efectes d’increment de la
plantilla, ja que aquesta no es modifica en la seva estructura orgànica i es tracta tan
sols de proveir les places vacants per falta de titular, les quals estan oportunament
dotades pressupostàriament.

-

Articles 53.1.i), 53.1.u) i 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya.

-

Article 94.3 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
Personal al Servei de les entitats locals.

-

Article 29 del vigent conveni col·lectiu.

Vista la necessitat de substituir a l’actual caporal Sr. Miquel Àngel Hernández Matarín
durant la seva baixa mèdica.

RESOLC:
Primer.- NOMENAR al Sr. Pere Leocadio cap de la Policia Local de Capellades en
funcions durant la baixa mèdica del cap de la Policia Local de Capellades Sr. Miquel
Àngel Hernández Matarín, a partir del dia 18 de gener de 2016.

Segon.- La persona nomenada té dret a percebre el complement de destí i complement
específic corresponent al lloc que ocupa.
La jornada de treball és de quaranta hores setmanals i el règim horari es el que té
assignat el lloc de treball al que s’incorpori la persona nomenada.
Les funcions són específiques del lloc de treball, Cap Policia Local municipal, que
ocuparà interinament, el Sr. Pere Leocadio Vilaseca.

Tercer.- Doni compte d’aquest nomenament al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que es convoqui i que disposi publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’interessat al Departament de personal, als
Departaments d’Intervenció i Tresoreria, a les sessions sindicals corresponents.
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Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa podeu interposar recurs
contenciós-administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de rebre
aquesta notificació prèvia comunicació a l’òrgan que ha dictat l’acte de la interposició
de l’esmentat recurs.
Tot això sens perjudici que, si ho considereu convenient, interposeu altres recursos que
cregueu més oportuns. En qualsevol cas la interposició dels recursos no suspèn
l’execució de l’acte administratiu.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.
Capellades, 18 de gener de 2016

Aleix Auber i Álvarez

Milagros de Legorburu i Martorell

Alcalde-president

Secretària

El Ple és dóna per assabentat.

5. DECRET D’ALCALDIA 9/2016

Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 9/2016

Decret 9/2016

En data 04/01/2016 s’ha comunicat a aquest Ajuntament que li ha estat concedida al
caporal una baixa mèdica per malaltia comuna de llarga durada, la qual cosa obliga a
proveir temporalment el seu lloc de treball i les seves funcions fins que es pugui
incorporar al servei actiu, ja que aquesta placa, atesa la causes que l’origina la seva
vacant transitòria, està subjecte a reserva del lloc de treball.
La forma ordinària de proveir plaça de forma temporal es mitjançant el nomenament
transitori o interí d’un funcionari que ha de reunir els requisits de capacitat i titulació per
poder ocupar-la és a dir, el nomenament ha de recaure en un funcionari de carrera que
pugui exercir les funcions pertinents en ser un càrrec de comandament d’un cos policial.
Per aquest motiu s’ha proposat que de forma interina es nomeni per a l’exercici de les
funcions de caporal de la Policia Local de Capellades, al senyor Pere Leocadio Vilaseca
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que és el funcionari policial de major antiguitat, que hauria d’exercir aquestes funcions
amb els drets i obligacions inherents a quest càrrec.
El Sr. Pere Leocadio Vilaseca durant aquesta suplència tindrà dret al cobrament del
complement de destí i específic del lloc que substituirà.
El seu nomenament per exercir les funcions de caporal finalitzaria en proveir el càrrec
que ara està vacant, ja sigui per la reincorporació del seu titular, finalitzada la baixa
mèdica, ja sigui per la convocatòria d’un concurs de mèrits en el supòsit que el titular
de la plaça no retornés al servei actiu de Capellades.
Aquest nomenament de suplent no ha de tenir impacte pressupostari a efectes
d’increment de la plantilla, ja que aquesta no es modifica en la seva estructura orgànica
i es tracta tan sols de proveir les places vacants per falta de titular, les quals estan
oportunament dotades pressupostàriament.
Vista la necessitat de cobertura per màxima urgència del lloc de treball d’agent de la
Policia local que ha quedat vacant. Atès que és d’urgent necessitat la seva cobertura,
es sol·licita que es facin els tràmits pertinents per el nomenament, com a funcionari
interí a la plaça d’agent de la Policia Local del Sr. JULIAN VILLEGAS GARCIA, amb
DNI núm. 47613906L.

-

Articles 53.1.i), 53.1.u) i 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya.

-

Article 94.3 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
Personal al Servei de les entitats locals.

RESOLC:
Primer.- NOMENAR funcionari interí, per màxima urgència, al senyor JULIAN
VILLEGAS GARCÍA, per cobrir la vacant d’agent de la Policia Local Grup C2,
complement específic que correspongui a aquest lloc de treball, distribuïts d’acord amb
la normativa vigent, amb efectes del dia 18 de gener de 2016.
Segon.- La persona nomenada té dret a percebre el cent per cent de les retribucions
bàsiques, triennis que li corresponguin i el cent per cent de les retribucions
complementàries corresponents al lloc de treball que ocupi.
La jornada de treball és de quaranta hores setmanals i el règim horari es el que té
assignat el lloc de treball al que s’incorpori la persona nomenada.
Les funcions són específiques del lloc de treball, Policia Local municipal, que ocuparà
interinament, el Sr. Julian Villegas García.
Tercer.- Ordeni afiliar-lo (o donar-lo d’alta) en el règim general de la Seguretat Social.
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Quart.- Doni compte d’aquest nomenament al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que es convoqui i que disposi publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’interessat al Departament de personal,
als Departaments d’Intervenció i Tresoreria, a les sessions sindicals corresponents.

Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa podeu interposar recurs
contenciós-administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de rebre
aquesta notificació prèvia comunicació a l’òrgan que ha dictat l’acte de la interposició
de l’esmentat recurs.
Tot això sens perjudici que, si ho considereu convenient, interposeu altres recursos que
cregueu més oportuns. En qualsevol cas la interposició dels recursos no suspèn
l’execució de l’acte administratiu.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.

Capellades, 18 de gener de 2016

Aleix Auber i Álvarez

Milagros de Legorburu i Martorell

Alcalde-president

Secretària

El Ple és dóna per assabentat.

6. DECRET D’ALCALDIA 52/2016

Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 52/2016
Decret 52/2016

En data 04/01/2016 s’ha comunicat a aquest Ajuntament que li ha estat concedida al
caporal una baixa mèdica per malaltia comuna de llarga durada, la qual cosa obliga a
proveir temporalment el seu lloc de treball i les seves funcions fins que es pugui
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incorporar al servei actiu, ja que aquesta plaça, atesa la causes que l’origina la seva
vacant transitòria, està subjecte a reserva del lloc de treball.

La forma ordinària de proveir plaça de forma temporal es mitjançant el nomenament
transitori o interí d’un funcionari que ha de reunir els requisits de capacitat i titulació per
poder ocupar-la és a dir, el nomenament ha de recaure en un funcionari de carrera que
pugui exercir les funcions pertinents en ser un càrrec de comandament d’un cos policial.

Per Decret de l’Alcaldia 7/2016, de data 18 de gener de 2016 es va nomenar
interinament per a l’exercici de les funcions de caporal de la Policia Local de Capellades,
al senyor Pere Leocadio Vilaseca com a funcionari policial de major antiguitat.
En data 5/02/2016 (RE 2016/295) el Sr. Pere Leocadio Vilaseca va presentar la seva
renúncia voluntària al nomenament en funcions durant la baixa mèdica del cap de la
Policia Local de Capellades Sr. Miquel Àngel Hernández Matarín.
Per aquest motiu s’ha proposat, que de forma interina es nomeni per a l’exercici de les
funcions de caporal de la Policia Local de Capellades, al senyor Vicenç Bou Moreno
que és el funcionari policial de major antiguitat, que hauria d’exercir aquestes funcions
amb els drets i obligacions inherents a quest càrrec.

El Sr. Vicenç Bou Moreno durant aquesta suplència tindrà dret al cobrament del
complement de destí i específic del lloc de treball que ha de substituir.

El seu nomenament per exercir les funcions de caporal finalitzarà quan es reincorpori
el seu titular, finalitzada la baixa mèdica, ja sigui per la convocatòria d’un concurs de
mèrits en el supòsit que el titular de la plaça no retornés al servei actiu de Capellades.

Aquest nomenament no ha de tenir impacte pressupostari a efectes d’increment de la
plantilla, ja que aquesta no es modifica en la seva estructura orgànica i es tracta tan
sols de proveir les places vacants per falta de titular, les quals estan oportunament
dotades pressupostàriament.

-

Articles 53.1.i), 53.1.u) i 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya.

-

Article 94.3 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
Personal al Servei de les entitats locals.

-

Article 29 del vigent conveni col·lectiu.
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Vista la necessitat de substituir a l’actual caporal Sr. Miquel Àngel Hernández Matarín
durant la seva baixa mèdica.

RESOLC:
Primer.- Acceptar la renúncia del Sr. Pere Leocadio Vilaseca de la Policia Local de
Capellades com a cap en funcions.
Segon.- NOMENAR al Sr. Vicenç Bou Moreno cap de la Policia Local de Capellades en
funcions durant la baixa mèdica del cap de la Policia Local de Capellades Sr. Miquel
Àngel Hernández Matarín, a partir del dia 9 de febrer de 2016.
Tercer.- La persona nomenada té dret a percebre el complement de destí i complement
específic corresponent al lloc que ocupa.
La jornada de treball és de quaranta hores setmanals i el règim horari es el que té
assignat el lloc de treball al que s’incorpori la persona nomenada.
Les funcions són específiques del lloc de treball, Cap Policia Local municipal, que
ocuparà interinament, el Sr. Vicenç Bou Moreno.

Quart.- Doni compte d’aquest nomenament al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que es convoqui i que disposi publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’interessat al Departament de personal,
als Departaments d’Intervenció i Tresoreria, a les sessions sindicals corresponents.

Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa podeu interposar recurs
contenciós-administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de rebre
aquesta notificació prèvia comunicació a l’òrgan que ha dictat l’acte de la interposició
de l’esmentat recurs.
Tot això sens perjudici que, si ho considereu convenient, interposeu altres recursos que
cregueu més oportuns. En qualsevol cas la interposició dels recursos no suspèn
l’execució de l’acte administratiu.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.
Capellades, 9 de febrer de 2016

Aleix Auber i Álvarez

Milagros de Legorburu i Martorell
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Alcalde-president

Secretària

El Ple és dóna per assabentat.

7. CANVI NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ORGANISMES
COL·LEGIATS QUE SÓN COMPETÈNCIA DEL PLE: CONSELL ESCOLAR IES MOLÍ
DE LA VILA /// SOCIETAT LA LLIGA (JUNTA DIRECTIVA).

CANVI NOMENAMENT REPRESENTANTS EN LA SOCIETAT LA LLIGA (JUNTA
DIRECTIVA)
Atesa la renúncia presentada per la Sra. Esther Ramos Gimeno, (RE 2016/366 de data
17/02/2016), nomenada representant en la Societat la Lliga (Junta Directiva) en el Ple de
l’1/07/2015, en el que manifesta per motius de treball, per incompatibilitat d’horaris, no pot
assistir a les Juntes de Govern de la Societat La lliga.

GRUP MUNICIPAL DE CiU.- El Sr. Marcel·lí Martorell Font, pregunta si aquest canvi té a
veure amb el que es va aprovar a l’inici de legislatura, que inicialment ocuparia aquest lloc
un representant d’ERC i més endavant, a mitja legislatura, seria nomenat per aquest càrrec
un representant de la CUP.
GRUP MUNICPAL D’ERC.- Sr. Àngel Soteras i Largo, tal com es va dir a la Comissió
Informativa aquest nomenament s’ajorna, perquè havíem portat una proposta per nomenar
un nou representant de l’Ajuntament a la Lliga, però de fet aquesta persona proposada, ha
establert una col·laboració directa amb la societat la Lliga i considerem que no seria correcte
que a la vegada actues com a representant de l’Ajuntament i com a col·laborador de la Lliga.
Des d’aquí agraïm a la Sra. Esther Ramos Gimeno per la seva implicació amb la societat la
Lliga
Per aquest motiu es proposa deixar pendent de nomenament el representant de l’Ajuntament
de Capellades en la Societat La Lliga (Junta Directiva).

CANVI NOMENAMENT REPRESENTANTS EN EL CONSELL ESCOLAR IES MOLÍ DE LA
VILA
Es proposa el canvi de la representant del Consell Escola IES Molí de la Vila, Sra. Adela
Morera Rodríguez, nomenada pel Ple de l’1/07/2015, per la Sra. Susana Moreno Blanco
Seguidament es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Deixar pendent per una propera sessió plenària, el nomenament del/la representant
de l’Ajuntament de Capellades en la Societat La Lliga (Junta Directiva).
Segon.- Aprovar el canvi de representant del Consell Escolar IES Molí de la Vila de la Sra.
Adela Morera Rodríguez Vila, nomenada pel Ple de l’1/07/2015, per la Sra. Susana Moreno
Blanco

Passada a votació la modificació dels/les representants, s’acorda aprovar el nomenament: de
la Sra. Susana Moreno Blanco al Consell Escolar IES Molí de la Vila; i deixar pendent de
nomenament el representant de l’Ajuntament de Capellades en la Societat La Lliga (Junta
Directiva), per la unanimitat dels tretze regidors assistents al Ple, dels tretze que componen
de dret aquesta corporació.

8. MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SOBRE EL MANTENIMENT EN LA PRÒXIMA
PREINSCRIPCIÓ DE L’ACTUAL OFERTA EDUCATIVA DE P-3, CAPELLADES
PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN.

Es dóna compte al Ple de la Moció presentada per l’equip de govern, la Sra. Susana Moreno
Blanco dona lectura a la moció.
Moció a l'Ajuntament De Capellades sobre el manteniment en la pròxima preinscripció
de l'actual oferta educativa de P-3
Atès que a poques setmanes de l’inici del període de preinscripcions per al pròxim curs escolar
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha informat molts directors i directores dels
centres escolars de Catalunya que, com a conseqüència de les dades de natalitat que disposa,
no té previst oferir el mateix nombre de grups de P-3 a l’escola pública.
En aquest sentit, i en relació a aquesta potencial reducció de la natalitat que condicionaria en
un futur la matrícula del nostre Ajuntament considerem prioritari el manteniment de l’oferta
pública actual; i, en tot cas, aprofitar aquest possible descens d’alumnat anunciat pel
Departament; per anar adequant les ràtios alumne/aula; reduint-les a unes magnituds que
permetin una millora progressiva de la qualitat de l’educació pública i un tractament més
individualitzat de la diversitat social actual.
És per tot això que els Grups Municipals sota signants proposem al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Capellades insta al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a
complir el compromís ja adquirit de mantenir la totalitat de l’actual oferta en la propera
oferta de prematriculació per al curs 2016-2017 i que es faci extensiu als següents anys,
optant per una readaptació amb un ràtio màxim de vint alumnes per aula abans que
tancar cap línia educativa de la ciutat.
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2. Comunicar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a les
direccions de tots els centres escolars públics i concertats de Capellades; i a tots els
membres del Consell Escolar Municipal.
Capellades, XX de març 2016.

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer.- Aprovar la Moció a l'Ajuntament de Capellades sobre el manteniment en la pròxima
preinscripció de l'actual oferta educativa de P-3.
Segon.- L’Ajuntament de Capellades insta al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a
complir el compromís ja adquirit de mantenir la totalitat de l’actual oferta en la propera oferta
de prematriculació per al curs 2016-2017 i que es faci extensiu als següents anys, optant per
una readaptació amb un ràtio màxim de vint alumnes per aula abans que tancar cap línia
educativa de la ciutat.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a les
direccions de tots els centres escolars públics i concertats de Capellades; i a tots els membres
del Consell Escolar Municipal.
INTERVENCIONS.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Nosaltres no hi votarem
favorablement, no veiem perquè en alguns llocs s’hauria de readaptar i en altres no, entenem
que les ràtios són els que són, vint-i-cinc més dos.
Crec que l’opció que presenteu, en tot cas, el que pot provocar són distorsions en algunes
poblacions o en algunes comarques, les ràtios han de ser per iguals arreu de tot el país, i per
tant hem de treballar en aquesta direcció.
També hem de treballar perquè la qualitat de l’ensenyament augmenti i no disminueixi. Quant
als recursos, els professionals que pel que sigui, per baixa natalitat, no arribem a tenir una
línia, el que hem de fer és agafar aquests professionals i readaptar-los a altres feines de
suport, amb la sisena hora, etcètera, etcètera.
M’és difícil justificar la meva posició, però els recursos s’han d’optimitzar de la millor manera
possible, sense disminuir les ràtios.
Crec sincerament que la vostra moció és més una reclamació laboral que de qualitat de
l’ensenyament, perquè, aquí, és evident que hi ha uns professionals que poden quedar
exclosos de seguir en la línia que estaven ocupant.
També se’ns diu que el perill o problema que hi pot haver és que si eliminem una línia, després,
aquesta no es posaria en funcionament, nosaltres això no ho posem en dubte, si en alguna
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població, o en algun barri d’aquest país s’excedeixen les ràtios d’ensenyament, el que ha de
fer el govern, i nosaltres, llavors, votaríem a favor, és que hi hagués una nova línia
d’ensenyament per mantenir les ràtios de qualitat en l’ensenyament.
Tal com ho plantegeu vosaltres, és més un problema laboral d’uns mestres, perquè mantenir
línies per sota dels vint-i-cinc més dos també té el seu cost econòmic, i això, tant l’eficiència
com l’eficàcia a l’ensenyament també s’han de tenir en compte.
És a dir, ràtios per sobre d’aquí en zones rurals o escoles rurals seria comprensible perquè
no podem fer que no hi hagi escola, malgrat no arribin les ràtios, però si hi ha zones urbanes,
que per manca de natalitat no es cobreixen, això si vetllant per la seva qualitat, vetllant perquè
no s’excedeixin les ràtios, i en tot cas si hi han recursos humans disponibles, destinar-los a
altres necessitats de l’ensenyament que segur que hi són.
El que ha de fer el Departament d’Ensenyament és optimitzar correctament els recursos
humans i econòmics que té sense que baixi la qualitat de l’ensenyament.
Insistir en que mai podem estar d’acord en no millorar aquesta qualitat de l’ensenyament,
perquè de la manera en que ho plantegeu crea un cert populisme, i veiem que és tracta més
de problemes laborals, que no pas problemes en el sistema d’ensenyament d’aquest país.

GRUP MUNICIPAL D’ERC.- Sr. Àngel Soteras Largo.- ERC hi votarà a favor, de fet es
presenta aquesta moció de forma conjunta i consensuada com a equip de govern però amb
uns petits aclariments.
En el seu moment vam comentar que és una proposta de moció pensada en criteris dels
municipis del Baix Llobregat, ja que són localitats on aquests problemes són més punyents
perquè són llocs més grans, i per tant la reducció en poblacions més grans comportava
eliminar una o dues línies. En el cas de Capellades, per dades de padró no és un perill real,
però si que ens semblava interessant deixar clara la nostra postura, deixar clar que Capellades
està en aquesta línia, deixar clar que Capellades al ser municipi petit ha de demostrar la seva
negativa a tancar línies quan precisament baixen de vint-i-cinc alumnes.
El que s’ha comentat fa un moment que les línies han de ser de vint-i-cinc alumnes, i que
menys no seria acceptable, però de fet és això el que ens passarà a tots aquests municipis,
no quadrarem amb múltiples de vint-i-cinc exactes, tots tindrem les línies que tenim ara i les
tindrem amb vint, divuit, no treballarem gaire bé cap en vint-i-cinc perquè ningú quadrarem
exactament en vint-i-cinc, i en bona lògica ningú perdrà més de vint-i-cinc matriculats com per
tancar una línia completa.
Treballar amb menys de vint-i-cinc serà lo normal, i entenc que la moció va en la línia d’aquesta
normalitat, serà una garantia, no un risc.
Aquí què ens pot passar?, estem a seixanta-dos, seixanta-sis, seixanta-vuit això no suposarà
mai el tancament d’una línia, perquè dos no ens hi cabrien, i ens suposarà que hi hauran tres
línies que no arribaran a vint-i-cinc.
En previsió de què això pogués acabar en què tinguessis cinquanta nens i haguessis d’anar a
dues de vint-i-cinc i per tant objectivament, tant usuaris com professionals de l’ensenyament,
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treballarem objectivament millor i els nostres fills estaran millor atesos, en una classe de vint
alumnes que en una de vint-i-cinc, i en una de divuit que en una de vint-i-set o de vint-i-dos.
Com a capelladins hem de reivindicar el manteniment de tres lies encara que sigui en l’hipotètic
cas de que siguin de vint i no conformar-nos en aules de vint-i-cinc en vint-i-cinc, amb el risc
d’anar a dos classes de vint-i-set, aquest és el nostre posicionament com a defensors dels
interessos de Capellades.
GRUP MUNICIPAL DEL PSC.- Sr. Aaron Gutiérrez Alcazar, el grup municipal del PSC votarem
a favor, és una moció que aborda una qüestió que afecta més als municipis del Baix Llobregat,
és una problemàtica força important i a la llarga també ens podria esquitxar a tothom, i per
tant votarem a favor
GRUP MUNICPAL DE VdC-CUP. Sra. Susana Moreno Blanco, només afegir que una de les
crítiques que es feia en la manera que s’ha presentat o que s’ha informat aquesta situació és
tenir en compte únicament i exclusivament la natalitat i no la preinscripció, potser hagués estat
més lògic veure que passa en el moment de la preinscripció, aquesta és una de les crítiques
que també es feien.
Reitera tot el que ha dit el Sr. Àngel Soteras, creu que no s’ha d’afegir gaire cosa més.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP – L’alcalde, Sr. .Aleix Auber Álvarez, volia afegir una qüestió,
en aquest sentit, creu que utilitzar la paraula populista envà, de vegades hi ha debats que no
s’ho mereixen, en aquest sentit creu que hi ha raonaments fins i tot comprensibles o que porten
el debat a les dues bandes.
El que s’ha dit no ho vol reiterar, però també no considera correcte desviar-ho en termes
purament laborals, perquè si desviem aquest debat, malgrat l’afectació que també tingui de
laboral, com la majoria de temes que normalment posem sobre la taula, únicament volia
reiterar això.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font. A mi no em sembla que sigui
exagerat posar-li el matís d’un cert populisme, perquè pensa que a vegades hi ha molts debats
en aquest país quan parlem de sanitat o d’ensenyament que més enllà de la sanitat o més
enllà de l’ensenyament estem parlant de temes laborals, convé separar-ho.
Anant al tema que ha comentat el Sr. Àngel Soteras sobre Capellades, ell creu que no és ben
bé el mateix, i en tot cas compartiríem el neguit quan parlem de temes relacionats amb
Capellades, parlem de Capellades, la nostra obligació és defensar els nostres interessos i no
anar més enllà, però quan ens presenten mocions, diguem-ne de caire nacional, evidentment
nosaltres diem també el que ens hi sembla.
No és el mateix un Capellades amb tres línies, dues públiques i una concertada, que no arribes
als vint-i-cinc, que en una ciutat de cinquanta mil habitants que puguis tenir trenta i te’n sobren
dues, no és el mateix, tècnicament seria molt difícil tancar una tercera línia a Capellades, a no
ser que tinguessis una baixada de natalitat encara molt més forta, que en un lloc on hi ha vint
o trenta línies d’ensenyament, que no hi hagi cap que l’arribis a cobrir, i que per tant hagis de
tancar una o dos, això és diferent.
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El matís és important, intueix que això ve per aquí i per aquesta raó he ficat aquest exemple
perquè ens entenguem, si una escola rural que tingui dotze o quinze alumnes, ni de bon tros
arriba a la ràtio, però això no justifica que és tanqui l’escola, perquè un poble és viu mentre hi
hagi l’escola, per tant és normal que els seus alcaldes defensin a mort el manteniment de la
seva escola.
Altrament és la situació d’una gran ciutat on cap de les línies s’acaben de cobrir per manca de
natalitat, s’hauria de treballar, en tot cas s’hauria de treballar amb polítiques de natalitat,
encara que això no quedi gaire bé.
Passat a votació:
Vots a favor Srs.:
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco; Adela Morera Rodríguez,
Sergio Pérez Castillo.
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM):
Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol.
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver.
Vots en contra Srs.:
- Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): Marcel·lí Martorell Font, Eduard Iglesias
Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret Sanvicente.

9. MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES EN SUPORT A LA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE
CATALUNYA, PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN .

La Sra. Susana Moreno Blanco dóna compte al Ple de la Moció presentada per l’equip de
govern:
MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES EN SUPORT A LA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

Atès que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha
impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya
aprovi una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia,
laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat.
Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no
garanteixen amb totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la
universitat.
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Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els
de titularitat privada i concertada.
Atès que l’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola
catalana i per a totes les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa de
decisions. Amb això, s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de
manera que s’instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades des
de fora i amb projectes discutits a l'escola; una avaluació que permeti millorar als
centres i als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una
participació vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i
professorat per la presa de decisions.
Atès que cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la privatització
de la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses
externes sobretot quan parlem d’àmbits com l’emprenedoria i d’innovació.
Atès que cal que s’entengui la diversitat lluny d’un món heteronormatiu de manera que
es tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen biològic,
sinó que s’hi incloguin el gènere i les identitats sexuals.
Atès que la presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i
de decisió igual que en l’educació infantil i de primària hi ha d’haver presència
masculina que a hores d’ara és mínima.
Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància
com òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat
educativa: família, professorat, alumnat, etc., la ratificació per part dels Consells
Escolars és essencial després d’unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels
centres educatius.
Atès que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació
de plans d’entorn potents i d’altres actuacions. Així podríem pluralitzar els agents que
intervenen en l’educació de les noves generacions tot incloent altres persones no
necessàriament docents i remunerades.
Atès que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa
de l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s’han de buscar
estratègies a nivell públic per finançar projectes pedagògics i d’innovació a primària i
secundària, projectes d’investigació a les universitats i proposar un sistema de bequessalari per
garantir l’accés a ensenyaments postobligatoris.
Atès que s’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i
familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d’altres persones que
treballen en els centres educatius.
Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de
treball a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al
50%.
Atès que els processos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu
han de ser transparents i objectius.

19

AJUNTAMENT DE CAPELLADES

Per tots aquests motius, l’equip de govern de l’ajuntament de Capellades proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).
Segon.- Instar al Parlament –com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del
Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC).
Tercer.- Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els
recursos necessaris per dur-la a terme al poble de Capellades.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la Comissió Promotora d’aquesta Iniciativa
Legislativa Popular.

No obstant, el Ple decidirà.
Capellades. 4 de març de 2016.

INTERVENCIONS.GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Nosaltres hi votarem en contra, no
estem a favor de la LOMCE.
A Catalunya el que hem fet en comparació a la resta de l’Estat espanyol, és aprovar la LEC,
llei d’ensenyament àmpliament consensuada amb la majoria dels partits polítics.
En el moment que es va aprovar la Llei va ser amb el suport de la majoria de partits polítics
existents en aquell moment, excepte del Partit popular, Convergència i Unió, Partit Socialista
de Catalunya, ERC, Iniciativa per Catalunya Verds, que finalment no va votar a favor, però
que va participar en la seva elaboració.
Creiem que més enllà del procés constituent que no sabem quin recorregut, ni quin calendari
tindrà, el que és bo per un país és que no es canviï constantment les lleis d’ensenyament.
Hi ha algun punt de la moció que ens podríem sentir identificats, en tot allò que es pugui anant
millorant, dotar de recursos, fer que aquests recursos siguin més eficients i més eficaços, allí
hi serem nosaltres.
Exemples d’això, els governs de Capellades, de tots els colors, ho hem fet, amb els recursos
que tenim hem intentat millorar els serveis educatius i a nivell de país ens sembla el mateix,
ara no podem votar una moció que evidentment la presenteu vosaltres amb un clar sentit
ideològic que nosaltres no podem compartir de cap de les maneres.
Parlant clar, nosaltres volem un país, però un país plural, un país de tots, liberal, europeu,
modern, cosmopolita, en el que hi hagi participació pública, però també participació privada.
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Nosaltres no volem una república socialista en el sentit clàssic del terme, entén que la CUP
potser si, però nosaltres no, per tant hi votarem en contra perquè entenem que, per exemple,
quan dieu “que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa de
l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat” tampoc hem de ser tant dogmàtics,
siguem més flexibles, potser hi ha alguna empresa que per retribució laboral decideix pagar
part de l’escola bressol als seus treballadors, no s’imagina una universitat amb escoles
d’enginyeria sense participació d’empreses privades, jo no m’ho puc imaginar si pensem en
un món que ha d’haver una transició del treball a la feina, per tant, no vol dir altres universitats
a l’estil de les americanes siguin la panacea, perquè això tots ho sabem, però tampoc
pretenem un sistema cent per cent i únicament públic.
Quan diem això no volem dir que estem en contra dels sistema públic, al contrari, nosaltres
som els primers defensors del sistema públic, que el sistema públic sigui plural, les famílies
des de l’escola bressol fins a quan els joves tenen dret a triar la seva universitat, puguin triar
allà a on volen anar, en el sentit pedagògic-educatiu que la família estimi convenient, per tant
insisteix en aquest sentit volem una societat plural, on hi càpiga l’escola pública ,on hi càpiga
l’escola concertada, fins i tot on hi càpiga l’escola privada, que les famílies puguin triar, no ens
ha d’estranyar que existeixi l’escola privada, quan dic això no vaig en contra de l’escola
pública, nosaltres hem treballat al màxim per l’escola pública, per tant, una cosa no treu l’altre,
el que hem de garantir és un país plural, i nosaltres votarem a favor d’un país plural.
Insistim que no és bo per un país que cada tres o quatre anys canviar la llei d’ensenyament,
el que hem de fer és aprofundir i si cal fer canvis en la llei actual, en això no diem que no,
però s’ha de fer canvis consensuats al màxim entre tots els sectors, l’ educatiu, els partits, el
parlament, etcètera, perquè el país no és només la CUP o la CUP i Esquerra, hi ha més vida
intel·ligent a més d’això també, hi ha gent que és de dreta, de centre, liberal, conservadora,
socialista, no hi ha cap problema, però el que hem de garantir és un país plural, amb el màxim
de consens de tots.
GRUP MUNICIPAL D’ERC. Sr. Àngel Soteras Largo. ERC hi votarà a favor, com ha dit abans
l’equip de govern la presenta de forma conjunta, des del coneixement i des de la reflexió.
Escoltant ara el representant de Convergència i Unió he tingut un moment de dubte, inclús he
revisat el text de la moció, no ho tenia entès així, coses que ha dit el representant de
Convergència són certes, però de la part expositiva, però no de la part dispositiva, dels acords,
hi hagut un moment que dubtava de les coses que deia el Sr. Marcel·lí Martorell, perquè la
CUP és la CUP i ERC és ERC, cadascú pensa el que pensa, i en el que si estem d’ acord.
Demanem unes coses i el que demanem és el que s’ha comentat, és derogar una llei amb la
qual tots vam estar en desacord, tots els que estem en aquesta taula, tots, en els àmbits dels
nostres partits i segurament tots a nivell particular, tots ens vam manifestar en contra d’aquella
llei.
Reconec, tal com vaig dir a la comissió informativa, que la LEC, en el seu moment, era una
bona llei, ERC també li va donar suport.
Més enllà de la reflexió que vam fer des d’ERC a la Comissió Informativa és la que ha sortit
ara fa un moment, si estem construint un nou país, una nova república ens hem de dotar de
noves eines i sobre tot a l’àmbit on és més important que ens dotem de noves eines,
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precisament amb perspectives de futur, amb voluntat de continuïtat i d’estabilitat és a l’àmbit
de la educació.
Per tant entenem des d’ERC que si que necessitarem una nova llei, per molt aclaridora que
ens sembles l’anterior llei.
La Llei d’Educació de Catalunya es va fer en un moment, que, per exemple, no ens permetia
decidir ni en les titulacions universitàries que es donaven.
La nova república a la que aspirem, qui dóna titulacions i en funció de quins currículums, ho
decidirem nosaltres, sinó vaja nyap de república que estaríem construint. Com aspirants a
crear un nou país volem que el nostre nou país faci la seva nova llei d’educació, que no ha
d’inscriure’s en cap marc aliè.
Per tant ens sembla perfecte crear una nova llei, en el ben entès que és la nova llei la que
correspon a un nou país.
Per tots els altres comentaris que s’han fet, jo entenc que no estem dient com ha de ser
aquesta llei, estem dient a la part expositiva: un sistema públic d’ensenyament no pot dependre
d’aquestes aportacions, les pot tenir en compte, però no pot dependre d’aquestes aportacions.
Pel que ell recorda el que es diu a la part expositiva és que no es vol dependre de tot això i
per tant s’ha de dotar d’estratègies perquè hi hagi un finançament públic suficient per a
qualsevol projecte d’innovació, i amb això tots podem estar d’acord, ens hem de dotar
d’estratègies per tenir un finançament suficient, després podem parlar de si el podem millorar,
però el finançament suficient i necessari ha de ser públic, a partir d’aquí millorem el que calgui.
Per tant i tancant, ERC votarà a favor de tenir una nova llei, perquè volem un nou país i el nou
país ha de decidir la nova llei, desprès veurem en quin sentit, però ara que no estem decidint
això, només demanem abstreure’ns d’una la llei d’un tal Wert, la rebutgem per fer una nova
llei d’educació, per un nou país que estem construint.
GRUP MUNICIPAL DEL PSC.- Sr. Aaron Gutiérrez Alcazar. El grup municipal del PSC
votarem en contra, com ha comentat el portaveu de Convergència la llei catalana d’educació
va néixer del consens de diferents grups polítics, entenem el plantejament que es fa des de
l’equip de govern, de la situació que està vivint aquest país, però nosaltres no compartim part
dels comentaris, ni part dels acord, per tant votarem en contra
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP. Sra. Susana Moreno Blanco.- Aquesta moció té algunes
aportacions que és possible que no estiguem gaire d’acord, la voluntat és la possibilitat d’obrir
aquest debat en el procés en el que ens trobem, i de fet si bé és cert que la LEC millorava
l’anterior llei.
Creu que avui tenim un exemple de que cal obrir aquest debat, avui al Parlament s’ha debatut
sobre una modificació de la llei d’educació catalana per l’eliminació dels concerts de les
escoles que segreguen per sexe, és un exemple més que aquest debat cal tenir-lo amb les
noves persones que també estan al Parlament en el procés que estem inserits.
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En aquest sentit li sorprèn la postura del grup municipal del PSC, tenint en compte que avui el
partit socialista al Parlament demanava poder plantejar i debatre la LEC i fer aquest debat.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP. Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, voldria dirigir-se al
portaveu de CiU per aquesta dèria de vincular sempre ideològicament mocions, o
posicionaments, a l’àmbit de països socialistes o ves a saber què.
Entenc que constantment s’intenta defugir del debat, ell és conscient que les mocions que
precisament allarguen molt la part dispositiva, amb molts punts i apart, tendeixen a complicar
l’acord.
Nosaltres no ens basem precisament amb això per, possiblement, desviar l’atenció que és el
debat, al cap i a la fi és el debat i és el que s’està plantejant.
És un debat que com ara acaba de comentar la regidora d’educació, al dia d’avui segueix sent
vigent i que aquest consens es produeix en alguns àmbits i en altres no, només la CUP senyala
fets d’extrema gravetat com que encara en el dia d’avui, segle XXI, seguim aportant milions i
milions d’euros a espais que segreguen per sexe, doncs des del nostre punt de vista és molt
greu.
Es possible que en aquest punt que has fet esment “que en cap cas s’han d’acceptar
aportacions d’empreses privades en cap etapa de l’educació des de l’escola bressol fins a la
universitat”, fins i tot, per part meva, creu que es refereix i ens podem referir a la incidència de
l’espai privat s’ha de mantenir al marge i l’espai públic i les institucions públiques han de tenir
la capacitat i voluntat de cobrir el que potser fins ara s’ha deixat cobrir a empreses privades,
creiem que intencionadament, perquè ha interessat donar-ho més al sector privat, pel benefici
d’uns pocs, que ha de patir la resta.
GRUP MUNICPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font. La dèria no la tenim nosaltres, que
no hem presentat cap moció, i quan se’ns diu que hi ha una part expositiva.
Aquí el que estem votant són uns acords i una llarga part expositiva.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP. Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez. Et convido a fer esmenes.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Nosaltres no combreguem amb
aquesta moció, i per això votem en contra, no passa res.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP. Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez. No faltaria més, és legítim,
el debat està sobre la taula, convida a Convergència i Unió, com s’ha fet en anteriors
legislatures, i com quan nosaltres estàvem a l’ oposició, a fer esmenes a les mocions perquè
sempre són profitoses i porten al debat entre regidors i regidores.
GRUP MUNICPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font, el flux pot ser a la inversa, pot ser a
les dues bandes, vosaltres presenteu aquesta moció segons uns principis cupaires, que són
respectables, i la manera de respectar-ho, és que cadascun emeti el seu vot, i nosaltres votem
en contra.
Quan diem que és per ideologia, no és cap problema, la CUP té la seva ideologia
Convergència té altra, nosaltres defensarem la nostra ideologia.
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GRUP MUNICIPAL DE CUP-VdC.- Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez. No és una moció de la
CUP, aquesta moció l’ha presentat l’equip de govern.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Nosaltres creiem que en aquesta
moció hi ha molta carga ideològica de la CUP, no passa rés.
GRUP MUNICIPAL D’ERC.- Sr. Àngel Soteras Largo. Nosaltres la presentem conjuntament
com a equip de govern, aquesta moció no és ni de la CUP ni d’ ERC, és una moció externa
que ens arriba com altres mocions, d’uns promotors que tiren endavant una iniciativa
legislativa popular, no és seguidisme de cap partit
Aquesta moció la presentaven dos col·lectius diferents i a ERC li va semblar que els promotors
d’aquesta iniciativa no anaven malament i es mereixen no ser refosos per l’altre i per aquest
motiu les dues les hem passat per separat i així cadascú es pot posicionar.
Passat a votació:
Vots a favor Srs.:
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco; Adela Morera Rodríguez,
Sergio Pérez Castillo .
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM):
Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol.
Vots en contra Srs.:
- Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): Marcel·lí Martorell Font, Eduard Iglesias
Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret Sanvicente.
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver.

10. AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
GUALS, ENTRADES DE VEHICLES I RESERVA D’ESTACIONAMENT DE
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES.

En data 19/01/2016 el Sr. Marcel·lí Martorell Font va interposar el següent recurs de reposició
contra l’acord pres per l’Ajuntament de Capellades, en data 25 de novembre de 2015 de
“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE GUALS, ENTRADES DE VEHICLES
I RESERVA D’ESTACIONAMENTS”:

En Marcel·lí Martorell Font en nom del Grup Municipal de Convergència i Unió d’aquest
Ajuntament, amb DNI núm. 46779364-D
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EXPOSEM
I. Que, el passat 25 de Novembre de 2015 el Ple d’aquest ajuntament va aprovar
provisionalment les modificacions de les Ordenances fiscals pel proper exercici
2012, les quals han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 10 de desembre de 2015 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 7 de desembre de 2015.
II. Que, el nostre grup municipal va votar en contra de les modificacions de la
modificació de l’Ordenança de Gual, al no estar d’acord amb les esmentades
modificacions.
III. Que, per aquest motiu i de conformitat amb el que disposa l’article 17.1 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, dins el termini d’exposició
pública, el grup municipal de Convergència i Unió presenta les següents:
AL·LEGACIONS
PRIMER.
Que en l’expedient de modificació de l’ordenança li manca informe dels serveis
tècnics municipals justificant la idoneïtat de la present modificació. Des del grup
municipal de CiU entenem que no només és preceptiu sinó també recomanable
pel fet que la reserva de gual i la col·locació de la placa afecta les façanes i el
bon govern de la via pública.
SEGON.
Que en l’expedient de modificació de l’ordenança li manca informe de la Policia
Local justificant la idoneïtat de la present modificació. Des del grup municipal de
CiU entenem que no només és preceptiu sinó també recomanable tractant-se
d’una modificació que afecta el trànsit i l’aparcament de vehicles.
TERCER.
Amb el canvi de normativa es poden generar confusions entre conductors per
saber la placa quin gual o reserva d’entrada i sortida de vehicles determina.
QUART.
Amb el canvi de normativa es genera més confusió entre veïns també per saber
la placa a quin gual correspon o finca urbana corresponent.
CINQUÈ.
El canvi de normativa suposa el deteriorament de l’estètica urbana.

Per tot l’exposat,

DEMANEM:

25

AJUNTAMENT DE CAPELLADES

PRIMER.
Que s’adjuntin els informes dels tècnics que justifiquin la idoneïtat de la
modificació de l’ordenança.
SEGON.
Que s’adjunti l’informe de la Policia Local que justifiqui la idoneïtat de la
modificació de l’ordenança.
TERCER.
Que amb el ben entès que es vulgui modificar l’ordenança definitivament es faci
amb criteris d’ordre, estètica i que no generi confusió.
QUART.
Que amb el ben entès que es vulgui modificar l’ordenança definitivament
s’introdueixin criteris de flexibilitat per qui no pugui complir el que la mateixa
ordenança estipuli.
CINQUÈ.
Que en el marc d’una Comissió Informativa es tracti aquest tema per tal
d’elaborar un redactat final que tingui en compte els criteris d’ordre, d’estètica i
de flexibilitat que busca l’equip de govern.
Que es tingui per presentat aquest escrit, i en mèrits de l’exposat en el cos del
mateix, el Ple estimi les al·legacions exposades i, per tant, siguin incorporades
a l’aprovació definitiva de l’ordenança per a l’exercici 2016.
Capellades, 19 de gener de 2016.

Vist el recurs interposat i de conformitat amb l’art. 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en concordança amb
els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
Atesa l’al·legació presentada en temps i forma pel Grup Municipal de Convergència i Unió de
l’Ajuntament de Capellades, l’informe-proposta de Secretaria de data 16 de març de 2016, que
es transcriu a continuació:

INFORME SOBRE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE GUALS, ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA
D’ESTACIONAMENTS.
El Grup Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Capellades va presentar
en data 19 de gener de 2016 una sèrie d’al·legacions sobre la proposta d’acord de
modificació de l’Ordenança esmentada anteriorment, manifestant la seva disconformitat
pels motius que s’indiquen en el citat escrit i que ara es donen per reproduïts.
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La modificació de l’Ordenança reguladora de guals afecta al seu article 7.1 el qual
quedarà redactat de la següent manera cas de prosperar la modificació:
“La placa senyalitzadora normalitzada de gual s’haurà de col·locar:
a). En un lloc visible des de la calçada, preferentment a la dreta.
b). a una alçada mínima de 1,5 m i una alçada màxima de 2,3 m des del nivell de la
vorera fins el límit inferior de la placa.
c). En el lateral o damunt de la porta d’entrada de vehicles”
La clàusula actualment vigent diu:
“La placa senyalitzadora normalitzada de gual s’haurà de col·locar:
a. En el lateral dret o damunt de la porta d’entrada de vehicles”
b. Visible de cara des de la calçada
c. A una alçada mínima de 1,5 m i una alçada màxima de 2,3 m des del nivell de
la vorera fins el límit inferior de la placa”
Com es pot apreciar la diferència entre un i altre redactat és mínima en la mesura en
què es mantenen els paràmetres essencials de les característiques de la placa com són
l’alçada màxima i mínima, la seva visibilitat i lloc de situació.
Per aquest motiu, els mateixos requisits es repeteixen en un i altre text, de forma que
la lletra c) passar a ser, amb el mateix contingut, la lletra b) i la lletra c) passa a ser la
lletra a), també amb la mateixa redacció.
Igualment es manté també el lloc on ha de estar situada la placa, que en l’ordenança
vigent es diu “En el lateral dret” i en la modificació es diu “preferentment a la dreta”.
En conseqüència no es modifiquen els paràmetres ni requisits que han de complir les
plaques senyalitzadores del gual, que es continuen mantenint en els mateixos termes i
condicions, sinó que el que es fa es donar una nova redacció més acurada del precepte
sense modificar els supòsits de fet, ni les mides de les plaques i sense afegir cap nou
criteri o requisit, motiu pel qual no cal que a l’expedient de modificació hi hagin els
informes que indica el Grup Municipal de CIU.
Per tot el que s’ha dit es proposa.
DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal de CIU sobre
l’Ordenança reguladora dels guals.
Capellades, 29 de febrer de 2015
La secretària,
Milagros de Legorburu Martorell

Per les raons exposades a l’informe emès per la secretaria d’aquesta corporació,
S’ACORDA:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU sobre la
modificació de l’Ordenança reguladora de guals pels motius següents:

27

AJUNTAMENT DE CAPELLADES

1r.- Com es pot apreciar la diferència entre un i altre redactat és mínima en la mesura
en què es mantenen els paràmetres essencials de les característiques de la placa com
són l’alçada màxima i mínima, la seva visibilitat i lloc de situació.
Per aquest motiu, els mateixos requisits es repeteixen en un i altre text, de forma que
la lletra c) passar a ser, amb el mateix contingut, la lletra b) i la lletra c) passa a ser la
lletra a), també amb la mateixa redacció.
Igualment es manté també el lloc on ha de estar situada la placa, que en l’ordenança
vigent es diu “En el lateral dret” i en la modificació es diu “preferentment a la dreta”.
2n.- En conseqüència no es modifiquen els paràmetres ni requisits que han de complir
les plaques senyalitzadores del gual, que es continuen mantenint en els mateixos
termes i condicions, sinó que el que es fa es donar una nova redacció més acurada del
precepte sense modificar els supòsits de fet, ni les mides de les plaques i sense afegir
cap nou criteri o requisit, motiu pel qual no cal que a l’expedient de modificació hi hagin
els informes que indica el Grup Municipal de CIU.
Segon.- Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final de la modificació de
l’art.7.1 de l’Ordenança municipal reguladora de guals, entrades de vehicles i reserva
d’estacionament de l’Ajuntament de Capellades, un cop desestimada l’al·legació presentada,
es transcriu el text modificat de l’art 7.1 de l’Ordenança municipal reguladora de guals, entrada
de vehicles i reserva d’ estacionaments
1. La placa senyalitzadora normalitzada de gual s'haurà de col·locar:
a. En un lloc visible des de la calçada, preferentment a la dreta
b. A una alçada mínima d’1,5 m. i una alçada màxima de 2,3 m des del nivell de la vorera
fins al límit inferior de la placa.
c. En el lateral o damunt de la porta d’entrada de vehicles.

Tercer.- Publicar l’Acord definitiu amb el text modificat de l’art.7.1de l’Ordenança municipal
reguladora de l’Ordenança municipal reguladora de guals, entrada de vehicles i reserva d’
estacionaments en el Butlletí Oficial de la Província no produint l’ordenança cap efecte jurídic
en tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia següent al de la publicació;
segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Quart.- Publicar, igualment, l’Acord definitiu a la web municipal i inserir-lo en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi
publicat íntegrament el text en el Diari de la generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents i
en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

INTERVENCIONS
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GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Nosaltres com no pot ser d’altra
manera votarem en contra, en aquest cas ha hagut debat però no se’ns ha fet cas, no s’ha fet
cas del nostre escrit.
Entenem que l’equip de govern heu complert amb el que mana la Llei, però nosaltres vam
demanar alguna cosa més.
Creu que no costava res acceptar la petició de CiU, que més enllà de l’informe prescriptiu de
Secretaria com demana la Llei, us demanàvem un informe, o dos informes, en aquest cas per
saber el parer de la policia local, i un altre per saber el parer dels serveis d’urbanisme.
Aquesta vegada que haguéssim pogut tenir un debat amb més elements per resoldre aquestes
al·legacions, en una cosa tan senzilla com aquesta, l’equip de govern de la CUP i d’ERC ha
complert la llei estrictament per tirar pel dret, i quan hi ha l’oportunitat de fer-vos veure que
les coses es podien fer d’una altra manera, no heu accedit ha demanar dos informes més que,
encara que no ho digui la llei, no costava res demanar-los per tenir més elements de judici.
Per tant, molt crítics amb la vostra posició d’atenir-vos únicament al que diu la llei, i per altra
banda podríeu ser més flexibles demanant aquest informe als tècnics de la casa.
No vol entrar en el debat dels guals, si han de ser del dret o del revés, perquè això ja ho vam
debatre àmpliament.
GRUP MUNICPAL D’ERC.- Sr. Àngel Soteras Largo.- Per centrar el debat, per si algú li ve de
nou, es va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de guals, de la que en el seu
moment es va posar en dubte la idoneïtat tècnica del seu redactat.
Aquest redactat s’ha fet de forma consensuada i coordinada amb els serveis tècnics
municipals, no era cap il·luminació dels regidors, era una proposta dels regidors assistits pels
tècnics municipals, que van dir que la proposta era correcta.
Va haver diferència d’opinions quan davant de la idoneïtat de la proposta, l’equip de govern
va votar a favor i el grup municipal de CiU va votar en contra.
És el grup de CiU que diu que són obligatoris i perceptius aquests informes, no ho hem dit
nosaltres, per tant qui estava demanant una cosa que deia que s’havia de fer per llei és el grup
de CiU.
Les al·legacions del grup municipal de CiU s’han passat als serveis jurídics, i el que Secretaria
ens diu és que es desestima que se’ns exigeixi uns informes que no són legalment exigibles,
no estem desestimant si el contingut és correcte o no, sinó que el grup de CiU ha demanat
una cosa perquè entenia que era legalment exigible, i els serveis de la casa ens han dit que
això no era legalment exigible, i per aquesta raó desestimem aquestes al·legacions.
GRUP MUNICIPAL DEL PSC.- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez, el grup municipal del PSC ens
abstindrem, entenem que és una qüestió estrictament tècnica i no hem de dir gaire cosa més.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez. El Sr. Àngel Soteras Largo
acaba de definir ben bé el que es pretenia amb les vostres al·legacions i el que s’exposa a
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l’informe de Secretaria, sense més, perquè de la manera que s’ha exposat per part del
portaveu de CiU podria portar a confusions, si ens atenem a aquest paràgraf de les
al·legacions presentades:
Que en l’expedient de modificació de l’ordenança li manca informe de la Policia Local justificant
la idoneïtat de la present modificació. Des del grup municipal de CiU entenem que no només
és preceptiu sinó també recomanable tractant-se d’una modificació que afecta el trànsit i
l’aparcament de vehicles.
Atenent a aquest aspecte, sense més.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font. És un tema per filar molt prim en les
paraules, i els que domineu més les paraules, doncs ho heu agafat per aquí la part prescriptiva,
però la part recomanable ens n‘hem oblidat.
Hem posat molt en valor legalment la part prescriptiva, si ho hem fet o no correctament a les
al·legacions al posar aquesta paraula en les al·legacions de CiU, ho haguéssim pogut fer més
bé, no diu pas que no, però parlem de recomanable, això com que les recomanacions no es
poden valorar jurídicament, ens n’hem oblidat i ja està, tireu endavant.
També podríeu haver llegit la part recomanable, no ho diu per Secretaria, ho diu per la part
política, i com a recomanable no hagués passat res demanar-los per veure quines
recomanacions ens diuen, i els regidors que estem aquí tindríem un element més de judici
per votar.
GRUP MUNICIPAL D’ERC.- Sr- Àngel Soteras Largo. Secretaria ha de contestar, és un tema
administratiu, presenteu unes al·legacions i els serveis de la casa han contestat abans de
resoldre-les, no és una conversa de cafè. Més enllà d’això, recorda el contingut de la
modificació proposada per l’equip de govern que seria lo interessant debatre i que vau trobar
poc raonable, ja us vam dir en el seu moment que estava parlat i consensuat amb els serveis
tècnics, que són els serveis tècnics del municipi i en qualsevol moment, qualsevol ciutadà pot
demanar-los el seu parer.

Passada a votació la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de l’Ordenança
municipal reguladora de guals, entrada de vehicles i reserva d’ estacionaments:
Vots a favor Srs.:
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco; Adela Morera Rodríguez,
Sergio Pérez Castillo .
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM):
Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol.
Vots en contra Srs.:
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- Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): Marcel·lí Martorell Font, Eduard Iglesias
Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret Sanvicente.
S’abstenen Srs.:
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver.

11. CORRECCIÓ D’ERRADES ACORD 11È. DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA
1/07/2015 - RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS.
Atès que pel servei d’Intervenció s’ha detectat un error material a l’acord núm.11 de l’acta de
la sessió del die 1 de juliol de 2015 pres per aquest ajuntament donat que al full núm.37, últim
paràgraf, segona línia, on diu retribució anual neta de 27.364,68 €; ha de dir retribució anual
bruta de 27.732,60 €.
De conformitat amb l’art.105.2 de la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions
públiques i de procediment administratiu comú, en el que s’estableix que: Las
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la correcció d’error material existent en l’acord núm.11 de la sessió ordinària
del Ple de l’Ajuntament del dia 1 de juliol de 2015, donat que al full núm. 37, últim paràgraf,
segona línia, on diu retribució anual neta de 27.364,68 €; ha de dir retribució anual bruta de
27.732,60 €.
Segon.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció Municipal.

Passat a votació
Vots a favor Srs.:
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco; Adela Morera Rodríguez,
Sergio Pérez Castillo .
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- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM):
Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol.
Vots en contra Srs.:
--S’abstenen Srs.:
- Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): Marcel·lí Martorell Font, Eduard Iglesias
Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret Sanvicente.
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver.

12. APROVACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CAPELLADES I OOAA EXERCICI
2016.
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2016,
així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de
treball, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol
VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut de l’ informes de l’Interventor municipal, de data 29 de febrer de
2016 del que se’n desprèn que es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Capellades, per a
l’exercici econòmic 2016, juntament amb les seves bases d’execució.
SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, i relació llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER. Exposar al públic el pressupost general per al 2016, les bases d’execució i la
plantilla de personal aprovats, durant un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte
de la presentació de reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.
CINQUÈ. Trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat, així com al Departament de
Governació de la generalitat de Catalunya

RESUM PRESSUPOST 2016
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ESTAT DE CONSOLIDACIÓ
INGRESSOS

PRESSUPOST DE PRESSUPOST DE PRESSUPOST DE
ESTAT DE
Museu Molil'Entitat
Escola Bressol
Paperer
CONSOLIDACIÓ
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.941.600,00
43.200,00
1.448.755,00
1.456.750,00
2.000,00
0,00
168.303,00
0,00
0,00

0,00
0,00
113.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
199.032,00
67.605,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.941.600,00
43.200,00
1.761.732,00
1.524.355,00
2.000,00
0,00
168.303,00
0,00
0,00

TOTAL

5.060.608,00

113.945,00

266.637,00

5.441.190,00

DESPESES

PRESSUPOST DE PRESSUPOST DE PRESSUPOST DE
ESTAT DE
Museu Molil'Entitat
Escola Bressol
Paperer
CONSOLIDACIÓ
Capítol
1
2
3
4
6
7
8
9

1.461.361,00
2.238.691,00
78.312,00
93.600,00
607.600,00
0,00
0,00
392.609,00

222.800,00
23.980,00
400,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00

214.157,00
86.030,00
1.650,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00

1.898.318,00
2.348.701,00
80.362,00
93.600,00
627.600,00
0,00
0,00
392.609,00

TOTAL

4.872.173,00

266.180,00

302.837,00

5.441.190,00

Plantilla de la corporació.
A) FUNCIONARIAT DE CARRERA
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I.-Amb habilitació de caràcter nacional
- Codi de la plaça:787
- I.1.Secretari
- Nombre de places: 1
- Grup: A1
- Nivell 25
- Escala :Habilitació nacional
- Codi de la plaça: 572
- I.2. Interventor
- Grup A1
- Nivell 22
- Escala : Habilitació nacional
- Nombre de places:1 vacant
II.- Escala d’Administració General
II.2 Subescala Auxiliar
- Codi de la plaça: 154
- Auxiliar-administratiu/va
- Nombre de places:6
- Grup :C2
- Nivell: 18
- Escala :Administració General
- Subescala :Auxiliar
- Places vacants :0
III.1Escala d’Administració Especial
III.1Subescala de Serveis Especials
1.1 Cap policia local
- Codi de la plaça:211
- Nombre de places:1
- Grup C2
- Nivell 18
- Subescala :Policia Local
- Places vacants:0
1.2 Policia Local
- Codi de la plaça: 161
- Policia Local
- Nombre de places:6
- Grup :C1
- Nivell: 18
- Subescala :Policia Local
- Places vacants :1
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1.3 Vigilants
- Codi de la plaça: 161
- Vigilant
- Nombre de places:2
- Grup :C2 - E
- Nivell: 13
- Escala :Administració Especial
- Subescala :Vigilant
- Places vacants :0
B.-PERSONAL LABORAL .-

1.-Estructura
- Codi del llocs de treball: 787
- Denominació del lloc de treball: Coordinador /a SP-Tècnic/a de Patrimoni
- Nombre de llocs: 1
- Grup A1
- Nivell 25
2.-Urbanisme
- Codi del lloc de treball: 704
- Lloc de treball que es modifica :
- Denominació del lloc de treball: Arquitecte/a tècnica municipal
- Nombre de llocs:1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral no permanent.
- Grup A2
- Nivell 18
- Jornada a temps parcial (25 hores)

3.- Serveis socials
- Codi lloc de treball: 342
- Denominació del lloc de treball: Treballadora Social
- Nombre de llocs: 1
- Grup A2
- Nivell 18
Jornada a temps parcial (20 hores ,23 hores setmanals a partir de juny, augment motivat
per una subvenció de la Diputació de Barcelona).

4.- Cultura i comunicació
- Codi del llocs de treball: 253
- Denominació del lloc de treball: Tècnic/a auxiliar de cultura i festes
- Nombre de llocs: 1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral no permanent.
- Grup C2
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- Nivell 14

- Codi lloc de treball : 218
- Denominació del lloc de treball: Directora biblioteca municipal
- Nombre de llocs:1
- Grup A2
- Nivell 18
-Nombre de llocs: 1

- Codi lloc de treball: 342
- Denominació del lloc de treball: responsable de comunicació i biblioteca
- Nombre de llocs 1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral no permanent.
- Grup C2
- Nivell 18
- Codi lloc de treball:154
- Denominació del lloc de treball:Auxiliar tècnic /a de radio
- Nombre de llocs: 1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.
- Grup C2
- Nivell 12
- A temps parcial (20 hores)

5.-Brigada d’Obres
- Codi lloc de treball:302
- Denominació del lloc de treball: Cap de brigada
- Nombre de llocs: 1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.
- Grup C2
- Nivell 14
- Codi lloc de treball:167
- Denominació del lloc de treball: Oficial polivalent de la brigada de la brigada
- Nombre de llocs: 1(vacant).Coberta per contracte laboral dec caràcter no permanent.
- Grup C2
- Nivell 10

- Codi lloc de treball: 221
- Denominació del lloc de treball: Oficial de primera especialista paleta
- Nombre de llocs:1
- Grup E
- Nivell 14
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- Codi lloc de treball: 221
- Denominació del lloc de treball: Oficial especialista d’obres de la brigada
- Nombre de llocs: 2 (vacants). Cobertes actualment per personal laboral de caràcter
no permanent.
- Grup E
- Nivell 12

- Codi lloc de treball: 221
- Denominació del lloc de treball: Oficial especialista d’obres de la brigada
- Nombre de llocs: 1 (vacant). Cobertes actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.
- Grup E
- Nivell 14
- Codi lloc de treball:167
- Denominació del lloc de treball: Oficial de jardineria
- Nombre de llocs: 2 (vacants). Coberta actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.
- Grup E
- Nivell 10

- Codi lloc de treball: 123
- Denominació del lloc de treball: peó
- Nombre de llocs:2 (vacants). Cobertes actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.
- Grup E
- Nivell 10

6.-Neteja
- Codi lloc de treball: 123
- Denominació del lloc de treball: Operari/ària de neteja viària
- Nombre de llocs: 5 (vacants). Cobertes actualment per personal laboral de caràcter
no permanent.
- Grup E
- Nivell 10
- Codi lloc de treball: 123
- Denominació del lloc de treball: Operari/ària de neteja d’instal·lacions municipals.
- Nombre de llocs: 1 (vacant). Cobertes amb personal laboral de caràcter no
permanent
- Grup E
- Nivell 10
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7.-Educació
- Codi lloc de treball: 133
- Denominació del lloc de treball: Conserge/a d’escola
- Nombre de llocs: 1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.
- Grup E
- Nivell 10

C) PERSONAL LABORAL EVENTUAL
1.- Educació
- Tècnic d’educació contractat per a la realització dels següents projectes:
- Pla de millora de l’èxit escolar
- Oficina Municipal d’Escolarització
- Gestió de beques
RESUM
FUNCIONARIS:__________17
LABORAL FIX:___________ 4
LABORAL TEMPORAL:____20
LABORAL EVENTUAL:_____1
TOTAL PLANTILLA: 42

Plantilla de l’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL MUSEU MOLÍ PAPERER
PERSONAL LABORAL
MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES
LLOC
DE
TREBALL
Coberta actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.
Directora
1 VACANT
Coberta actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.
Conservador
1 VACANT
Coberta actualment per personal laboral de caràcter no
Bibliotecari
1 VACANT
permanent.
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Coberta actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.
Paperer

1 VACANT
Coberta actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.

Administrativa

1 VACANT
4VACANTS

Coberta actualment per personal laboral de caràcter no
permanent.

Guia
LABORAL TEMPORAL:_____10

TOTAL PLANTILLA: 10

Plantilla de l’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL LLAR D’INFANTS “VAILETS”
Personal laboral:
- 1. Codi de la plaça: 427
- Denominació del lloc de treball: Directora escola bressol
- Nombre de llocs: 1
-Vacant:0
- Grup A2
- Nivell 18
- 1. Codi de la plaça: 426
- Denominació del lloc de treball: Mestre escola bressol
- Nombre de llocs: 1 (vacant)
- Grup A2
- Nivell 16

- 2. Codi de la plaça: 197
- Denominació del lloc de treball: Educador/a escola bressol
- Nombre de llocs: 6 (vacants). Coberts actualment per personal laboral de caràcter no
permanent .
- Grup C1
- Nivell 12
- 3. Codi de la plaça: 182
- Denominació del lloc de treball: cuinera escola bressol
- Nombre de llocs: 1.
- Grup C1
- Nivell 12
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RESUM
FUNCIONARIS:__________0
LABORAL FIX:___________2
LABORAL TEMPORAL:____7
LABORAL EVENTUAL:____ 0
TOTAL PLANTILLA: 9

INTERVENCIONS
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP. Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez. Ens trobem amb uns
pressupostos que han estat elaborats per tot l’equip de govern.
Atenent-nos a què el punt de partida era gairebé des de zero i que venim d’uns pressupostos
prorrogats, l’esforç per mirar de plantejar uns pressupostos anuals per a aquest exercici ha
tingut diferents premisses. Una, mirar de reduir el temps d’aprovació dins del mateix exercici,
recordant que els últims pressupostos aprovats dels exercicis passats s’estaven aprovant
passada la meitat de l’exercici, entenem que aquest és un primer pas important per mirar
d’aproximar l’aprovació del pressupost anual d’una manera més òptima i dins els terminis que
ens permeten treballar amb més perspectiva.
Una altra premissa ha estat l’exercici d’ajustar diferents partides amb la seva realitat. Així
doncs la supressió de partides que en el passat sortien repetides o plasmaven valors que no
s’ajustaven i el fet de plasmar també pagaments regulars anuals que no estaven incorporats
permeten poder tenir una imatge més fiable de les nostres despeses i ingressos.
Cal destacar també el treball de les diferents regidories en referència a les seves àrees. On
s’ha mirat d’ajustar les diferents necessitats i on cada un dels programes s’ha mirat de
coordinar amb la resta, donant com a resultat uns pressupostos treballats en bona part en
equip.
Previsió - Contingut i polítiques més destacades.
El contingut d’aquests pressupostos parteix d’un increment sobretot en la vessant social,
augmentant diferents partides destinades a donar un millor servei en les àrees d’acció social,
amb una pujada en diferents partides.
S’han incorporat noves partides destinades a les noves àrees com ara la d’equitat i igualtat.
Destinant partides per cobrir espais de treball, formació, debat per combatre per exemple la
desigualtat de gènere. En matèria de participació ciutadana cal posar en relleu la redacció d’un
projecte de participació ciutadana.
S’incorporen aspectes com un nou servei per al camp de futbol en coordinació amb la mateixa
entitat per cobrir el servei de gestió i manteniment durant els cap de setmana.
En matèria de seguretat i protecció civil cal esmentar la voluntat d’incorporació d’una nova
plaça que permeti poder cobrir amb més eficiència els torns de la policia local i millorar el
servei. Així com una partida destinada a la incorporació d’un nou vehicle policial en format
rènting.
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Dins de l’àmbit esportiu també cal destacar la incorporació de noves instal·lacions esportives
per al foment de l’esport i destinades a diferents espais públics com ara les places o l’adaptació
de les instal·lacions dels vestuaris de la piscina per a la seva major accessibilitat i higiene.
També es preveu un estudi d’impermeabilització de la teulada del pavelló.
En la vessant cultural destaquem un pla de millores de La Lliga, un programa teatral o el
condicionament d’altres espais culturals com ara l’antic correus o l’escorxador.
La participació de joves i el foment de la seva formació i participació són aspectes a destacar
en l’àrea de joventut.
Partim d’una nova partida de plans d’ocupació per al foment de l’ocupació valorada en 81.000
€.
En l’àrea de la salubritat pública cal destacar aspectes tant importants com la intenció
d’estendre la xarxa de desfibril·ladors que tenim per incloure’ls a d’altres instal·lacions o la
incorporació de noves partides destinades a l’adequació de parcel·les per a gossos o el
conveni amb una protectora d’animals.
En l’àmbit educatiu cal destacar l’arranjament de la cuina de l’escola Marquès de la Pobla i
actualització de la megafonia i alarma contra incendis.
I centrant-nos en el capítol d’inversions, deixant a banda part de les que ja s’han anat dient en
aquest breu resum, ens agradaria destacar el pla d’inversions per a l’Abric Romaní dotat amb
158.000 €, l’arranjament de carrers, la instal·lació del semàfor a l’alçada del Condis o les
accions d’estalvi energètic entre d’altres qüestions. La previsió d’invertir en aquestes diferents
partides i en la mesura que es puguin dur a terme durant aquest exercici ha de permetre a
l’Ajuntament poder tirar endavant mesures que per diferents raons no han pogut ser
implementades abans.

Voldríem ressaltar la voluntat que hi hagut per obrir un espai de diàleg amb els diferents grups
polítics.
La voluntat d’articular un pressupost des de l’equip de govern ha estat acompanyada també
de la voluntat de donar pas a les diferents observacions que es poden fer també des dels
diferents grups polítics estiguin o no a l’equip de govern.
Amb aquesta idea s’ha mantingut un espai d’un mes per donar pas a l’observació dels
pressupostos i escoltar i estudiar les diferents propostes que s’han fet per part de la resta de
grups.
Entenem a més, que aquestes trobades són satisfactòries per a tothom, però sobretot per a
l’Ajuntament i el poble.
Fruit d’aquests espais de debat han sorgit, com dèiem, algunes propostes on hem coincidit,
d’altres en que no i d’altres que ja incorporàvem al pressupost.
Voldria destacar l’amplia acceptació que han tingut vàries d’aquestes propostes, com ara:
Augment dietes/indemnitzacions, una nova Pilona per a garantir pas de vianants. Es demana
un increment en la partida de bolquers, Arranjament voreres Cementiri, Estudi sobreeixidor
d’aigua, Semàfor davant del Condis era una de les propostes que ja contemplava l’equip de
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govern, seguretat en parcs i jardins o la subvenció per al programa d’arranjament per
habitatges per a persones grans.
Entenem que aquestes mesures han estat incloses perquè creiem que són interessants per a
la vila, que en la seva majoria aquest equip de govern ja contemplava durant el que queda de
legislatura, però que ens sembla bé mirar d’anar implementant les que es puguin durant aquest
exercici.
I ja m’avanço, abans d’acabar l’exposició dels pressupostos, que entenem que precisament la
inclusió no només de propostes de l’oposició sinó de l’obertura del debat d’aquests, convida
als diferents partits a que en certa mesura també us feu vostres aquests pressupostos i que
per tant els mireu amb bons ulls i els doneu confiança per la seva aprovació, si més no, entenc
que el vot negatiu no seria el reflex real de tot això que acabem de comentar.
Resultat: el pressupost de l’Ajuntament és de 5.060.608 €. el de Organisme Autònom Museu
Molí Paperer és de 302.837 € i el del pressupost de l’Organisme Autònom Llar d’infants
“Vailets” és de 266.180 €.
El pressupost general és de 5.060.608 €. i amb un estat de consolidació de 5.441.190 €.
Ratis: cal destacar que el deute públic que paguem per aquest exercici es de 470.921€.
L’informe econòmic financer ja reflexa el compliment dels principals paràmetres als que estem
sotmesos, destacant-ne el d’estabilitat pressupostària, la disminució considerable de la ràtio
del deute públic. Sense augmentar el deute públic ja que no s’ha previst cap operació a llarg
termini en aquest exercici. Amb tot això la previsió com dèiem ara fa un moment és establir la
ràtio del deute públic al voltant del 55%, tinguem en compte que en l’últim pressupost era del
67,21%.
Així doncs també l’informe de pressupost consolidat ja esmenta que l’aprovació i execució dels
pressupostos es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària, mantenint una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari.
Aquest pressupost assoleix el principi de l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb la
Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Compleix amb l’indicador
d’estalvi net situant-se en un import de 459.297 € .
Havent explicat bona part dels pressupostos i amb un ampli resum, si que emplacem als
diferents grups polítics aquí representats a no oposar-se a aquest pressupost 2016, que en
part també ha confluït amb la vostra opinió i debat i que entenem que ha de permetre a la vila
poder assolir nous reptes en favor de tots i totes. Us demanem el vot afirmatiu perquè entem
que és la nostra responsabilitat fer que l’ajuntament pugui treballar amb les màximes garanties
possibles i que a més o faci havent comptat amb tothom.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Agraïm el gest de l’equip de govern,
que malgrat tenir la majoria del plenari, s’ha ofert a parlar i negociar dels pressupostos municipals,
el gest és bo, és un gest que ve de fa temps, en el sentit de què en diferents anys aquesta
dinàmica s’ha anat consolidant i per tant valorem en positiu que ara que hi ha un grup o govern
en majoria, malgrat poder estalviar-se aquest gest, ha seguit en aquesta tendència i això són
d’aquelles coses que, des del grup de CiU, entenem que ajuda a crear un bon clima no només
polític sinó que això, vulguis que no, s’acaba traslladant al carrer.
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Entenem que el gest és bo i positiu i convé que en els pròxims anys es treballi en aquesta
dinàmica.
Vol avançar al Sr. alcalde, que el grup de CiU, no hi votarem a favor.
Aquests són uns pressupostos en els que hem participat en una petita part, i agraïm que la major
part de les propostes que us hem formulat han estat ben rebudes i s’han acceptat, algunes altres
no tant, però seguirem insistint en aquestes i en altres que puguin sortir en un futur.
Malgrat aquest agraïment i malgrat el bon clima que s’ha creat, volem deixar sobre la taula que
aquest no és el pressupost que haguéssim fet nosaltres, per tant no hi votarem en contra,
nosaltres ens abstindrem per no posar obstacles, perquè de la manera en que hem parlat ara ho
puguem anar fent en els propers anys, al menys en el que queda de mandat.
Un aspecte positiu i que l’alcalde ha esmentat al final de la seva intervenció és la disminució del
deute, aquesta és una feina que ve de fa anys, d’anys enrere, és una molt bona feina que es va
fer en altres mandats, precisament aquest any 2016 l’Ajuntament comença a disposar de més
recursos per destinar-los a altres despeses.
Si avui l’Ajuntament pot destinar més recursos a polítiques socials o a fer determinades
inversions, en bona part ha estat per aquesta feina o esforç que en diferents etapes els
ajuntaments han anat fent disminuint el deute que teníem, si això no s’hagués fet, honestament,
avui no disposaríem dels recursos que d’alguna manera hem discutit, parlat i després l’equip de
govern ha determinat a on destinar-los.
Aspectes que potser no ens han agradat tant:
El calendari: s’ha anat tard en presentar els pressupostos, algú podria dir, això ha passat molts
anys, és veritat, però no deixa de ser tard, en tot cas qui té ara la responsabilitat és la CUP i ERC,
i la llei determina que els pressupostos s’han de presentar al mes de desembre i nosaltres els
anem a aprovar just abans de Setmana Santa, per tant anem tard i es podria haver fet més
d’hora, en tant en quant, i això si que ho reivindico, l’Ajuntament disposa d’unes les liquidacions,
d’uns comptes al dia i per tant amb aquesta situació econòmica no hi ha excusa, com era motiu
anteriorment, per no aprovar els pressupostos més enllà.
Per aquest motiu emplacem a l’equip de govern que quan anem a parlar dels pressupostos de
l’exercici 2017 ens hi posem al mes de setembre, o al mes de desembre, perquè ara tenim els
ingredients perquè això pugui ser possible, fet que en altres etapes no era possible pel retard
que teníem en els comptes i per la manca de disponibilitat de recursos humans que té la casa.
Hi ha un altre aspecte que no ens ha agradat i que és un element que ens impedeix també votar
a favor el pressupost més enllà de l’orientació política que li doneu.
Vàrem demanar-vos un informe de la Diputació de Barcelona respecte la regla de la despesa,
més enllà de tenir-hi equilibri pressupostari, que el complim, no està tant clar si complim la regla
de la despesa, que si no m’equivoco, no es compleix.
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Malgrat que complim tots els altres elements que ens requereix la llei, no recriminem a l’equip de
govern el fet de no complir la regla de la despesa, perquè s’arrossega de l’any anterior, però com
que ara anem a aprovar un nou pressupost des de CiU vàrem demanar més elements per saber
que havia de fer aquest ajuntament davant de l’incompliment de la regla de la despesa, es podia
haver demanat aquest informe, però com que no era preceptiu, no s’ha demanat.
Nosaltres vam recomanar que aquest informe es demanes a la Diputació de Barcelona i no s’ha
fet i a nosaltres ens semblava que era indispensable per tenir més elements de judici.
Falta de concreció en els projectes que pressuposteu, d’aquests projectes no hi ha cap que tingui
un document valorat al darrere, o en tot cas no se’ns ha ensenyat, moltes vegades que us hem
preguntat per projectes que estan en el pressupost tots són números poc concrets o no
pressupostats, o no valorats.
Aquest és un element que si fossin tres no diríem que no, però com són uns quants i ens hi
sembla que amb el temps que porteu i a l’alçada que es presenta el pressupost, aquests són uns
elements que ja s’haurien pogut valorar.
Respecte a la plantilla tenim alguna pregunta a fer, els hi sembla paradoxal, o potser una
immersió a la realitat de la CUP que en anys anteriors ens oposàvem a crear noves places de
policia i aquesta vegada ampliem la policia local, anys enrere aquest havia sigut un aspecte molt
polèmic.
Entenem que sí, que és correcte, no ens oposem pas, però en tot cas vol deixar de manifest, que
en mica en mica la CUP té un bany de realitat.
També volem saber si haurà una convocatòria d’aquesta plaça, és una pregunta, que se’ns digui
si o no, així mateix vol saber si la plaça de mestre de l’Escola Bressol es convocarà.
GRUP MUNICIPAL DE VDC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- De moment no s’ha pensat
convocar la plaça, atenent-nos precisament a la situació de certes places d’aquest ajuntament.
Si fem un recorregut per les places de la plantilla d’aquest ajuntament veiem que hi ha un gran
nombre de places vacants, motivades per polítiques anteriors, des de fa molts anys i el problema
és com les podem regularitzar ara, és una qüestió que comportaria un cert temps analitzar-ho.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Nosaltres no demanem debatre
aquesta qüestió.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Si que és important aquest
debat, perquè no és lo mateix convocar una plaça d’una vacant d’una persona que porta quinze,
vint anys, que no posar a debat el concurs d’una plaça que no hi ha ningú que la ocupi i creu que
és comprensible que el debat és molt diferent.
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GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- La nostra pregunta és si la plaça de
policia es convoca i si la plaça de mestre/a es convoca.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- No per la raó que t’acabo
d’explicar.
GRUP MUNICPAL DE CiU. Sr. Marcel·lí Martorell Font. Hem llegit les bases d’execució no tenim
massa a dir, en base a la normativa aplicable, llei de contractes, d’hisenda, etcètera, ja ens estan
bé, però si que hi ha algun article, creu que ja constava anteriorment, que grinyola amb la filosofia
que potser portava l’equip de govern en el sentit que l’alcalde pot gastar, per decret, fins al deu
per cent.
Algú em podria dir quin és el deu per cent dels recursos ordinaris respecte a aquest pressupost?.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Quant a que l’alcalde es
pot gastar el deu per cent dels recursos ordinaris a les bases d’execució, ha de constar que
aquesta despesa del deu per cent ha de ser competència de l’equip de govern.
A la versió que heu de tenir ha de constar que correspon a la Junta de Govern o a l’alcalde, art.
22 de les bases d’execució.
article 22.- autorització de la despesa
1.- Correspon a la Junta de Govern autoritzar les despeses següents:
a) les derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris, aprovats en el pressupost de l’ens. Es
comprèn dins les atribucions de l’Alcalde l’autorització de despeses de caràcter
plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les anualitats no superi el 10 per cent del recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici.
b) les originades per adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per
cent del recursos ordinaris del pressupost.
2.- Correspon al Ple de l'Ajuntament autoritzar les despeses següents:
a) les derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
b) les derivades de contractacions i concessions plurianuals quan:
b.1) la seva duració sigui superior a quatre anys.
b.2) l’import acumulat de totes les anualitats superi el 10 per cent dels recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici.
c) les originades per adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost.
3.- És competència de l'Alcalde la contractació d'obres, gestió de serveis públics,
subministraments, treballs de consultoria i assistència i dels serveis, quan el seu import
no excedeixi dels límits fixats al punt 1 d'aquest article.
4.- Correspon al Ple la contractació d’obres, gestió de serveis públics, subministraments,
així com l’aprovació de contractes de consultoria i assistència i dels serveis, quan el seu
import excedeixi dels límits fixats al punt 1 d’aquest article.
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5.- Per delegació de l’Alcalde, poden ser autoritzades pel Regidor d’Hisenda les despeses
imputables als capítols I, II i III, així com les transferències dels capítols IV i VII, el perceptor
dels quals figuri detallat expressament al pressupost, sempre que la seva quantia no
superi el límit del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
6.- Als organismes autònoms, l’autorització de despeses corrents es segueix el mateix
criteri que per l'ajuntament.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Veig una contradicció.
GRUP MUNICIPAL DE Vdc-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Potser hi ha una
contradicció però deixem clar que en aquests pressupostos hi ha una variació que es va
comentar respecte a l’aprovació dels pressupostos corresponents als exercicis 2013 o 2014,
aprovats pel Sr. Marcel·lí Martorell, davant d’una esmena d’ERC i que l’equip de govern de
llavors no ho havia esmenat.
Ens tocava a nosaltres fer aquesta esmena, si hi ha una contradicció entre el títol i el contingut,
s’haurà de revisar.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- A l’art 22.5 veu que diu “Per delegació
de l’Alcalde, poden ser autoritzades pel Regidor d’Hisenda les despeses imputables als capítols
I, II i III, així com les transferències dels capítols IV i VII, el perceptor dels quals figuri detallat
expressament al pressupost, sempre que la seva quantia no superi el límit del 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost.”, demanaríem una revisió al respecte perquè tot quedi clar
amb la vostra filosofia, no soc jo qui la ha de defensar, però li ha semblat una contradicció.
Voldria esmentar quines han estat les propostes de CiU, algunes s’han acceptat i altres no.
Vàrem detectar en el pressupost on consta arranjament de carrers, cinquanta mil euros, una
manca de concreció en les actuacions urbanístiques a realitzar.
Com a punt número ú, l’any passat es va acabar una fase de la remodelació, en bona part amb
plans d’ocupació, del carrer Sant Francesc, bàsicament, entre la Travessia del portal fins a Cal
Ponet, nosaltres us demanem que tingueu en consideració finalitzar l’arranjament del carrer Sant
Francesc des de Cal Ponet fins al carrer del Call, en el ben entès que al finalitzar hi hagi una
pilona com la que molt bé heu posat al carrer Pilar, proposem que sigui el mateix model i així el
manteniment serà el correcte.
Com a punt número dos, proposem que es canviï la pilona dels jardins de Sant Jordi a la plaça
Sant Miquel, en aquest aspecte vàrem recollir una proposta dels comerciants de la zona i això
semblava que era oportú que davant del trànsit continuat en una zona de vianants.
Com a punt número tres ens semblava oportú posar ordre en el trànsit al carrer d’Oló, aquest
carrer és un desori en el trànsit hi ens sembla que això es solucionaria posant una pilona, no al
carrer d’Oló, però si al carrer Amador Romaní.
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Potser tot això no es pot fer aquest any, des de l’equip de govern se’ns va dir que us
comprometíeu, de manera gradual cada any a posar les pilones i a nosaltres aquest contrast
d’opinions ens va semblar positiu.
Com a punt número quatre seguim insistint en la instal·lació d’un semàfor davant del supermercat
Condís, a l’avinguda Maties Guasch, aquest és un tema urgent, en el passat mandat es van
demanar els permisos a Carreteres.
Malgrat que no estaven aprovats els pressupostos, creiem que podríeu haver fet una modificació
de pressupostos prorrogats per instal·lar els semàfors.
Ara s’ha reflectit als pressupostos i demanem la màxima urgència, davant el perill existent en
aquest lloc i que s’ha de resoldre.
Nosaltres també havíem proposat al ple un estudi per l’arranjament del sobreeixidor d’aigua de
la claveguera del col·lector existent a l’alçada de la Divina Pastora, és un tema que ens preocupa
perquè de la manera que es va solucionar crec que es va fer bé, però no del tot.
Vàrem solucionar les inundacions de les cases en el seu moment, però ara tenim un problema a
baix, demana que això també tiri endavant.
Vàrem demanar també l’actualització de les dietes dels regidors, de la mateixa manera que el
grup de CiU sempre hem sigut uns defensors que el càrrec d’alcalde o d’un regidor pugui estar
alliberat, cosa que s’ha fet en aquest mandat, també pensem que s’ha de dignificar la feina dels
regidors.
En setze anys les dietes dels regidors s’han modificat però sempre a la baixa, els partits vàrem
fer vàries propostes, vosaltres al final heu fet una proposta que és la que consta al pressupost,
ens sembla que hagués estat oportú crear subvencions o suport als grups municipals, perquè
segons he pogut llegir, els grups municipals formen part del ple i per tal de garantir un mínim
pluralisme polític, entenem que aquesta hagués estat la millor oportunitat.
L’equip de govern, per dir-ho d’alguna manera ja té la seva maquinària municipal, en canvi els
grups municipals de l’oposició, més enllà de les xarxes socials, no disposem de res, per tant ens
semblava que això és oportú en un moment en que s’havia donat la volta a l’economia de
l’ajuntament resoldre aquest aspecte.
També vam proposar que és consignes al pressupost la consergeria de la Lliga i del Camp
d’esports, es veu que solament disposarem de consergeria al Camp d’esports, ens agradaria que
també es resolgués aquest aspecte a la Lliga sobre tot desprès de les obres realitzades
últimament a la Lliga i a fi i efecte de preservar-les en condicions acceptables.
Altre punt que vam demanar és el suport a les festes del carrer, pel motius que se’ns va dir no
és una subvenció directa és un altre tipus de suport.
Us vam demanar la creació d’una plaça d’administratiu i un arxiver, places que no s’han consignat
al pressupost. L’estructura administrativa de l’Ajuntament és molt justa i l’arxiu que sabem com
està cal resoldre’l, trobar alguna solució pel mal estat de l’arxiu municipal de Capellades, l’espai
el tenim però cal endreçar-lo per un professional, aquest és un tema important a resoldre per la
memòria col·lectiva del poble.
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Quant a la despesa social ens va semblar important augmentar la partida per bolquers, encara
que no s’hagués gastat aquesta partida i en canvi ens ha cridat molt l’atenció que únicament es
destines cinc-cents euros a la partida de bolquers i en canvi s’han destinat vuit mil euros a la
partida que en dieu de polítiques d’igualtat, això a nosaltres ens grinyolava, per tant agraïm
l’augment en aquest aspecte.
Vam demanar suport a l’escola concertada, que no s’ha concedit, continuarem demanant un ajut
d’una part del consum elèctric de l’escola.
Sempre hem estat i sempre hi serem al costat de l’escola pública, de fet heu inclòs pressupost
per fer una nova cuina a l’escola Marques de la Pobla, a l’anterior mandat ja havíem treballat en
aquest aspecte, no es va materialitzar perquè es van fer altres actuacions a l’escola.
Donem tot el suport perquè es faci una nova cuina a l’escola Marquès de la Pobla.
Això no treu que altre escola de Capellades que presta suport a un servei públic, ara que els
números estan millor que altres anys, es pogués donar un ajut econòmic per la facturació
elèctrica a aquesta escola.
També vam demanar una partida pressupostària per l’arranjament del cementiri municipal, que
heu acceptat.
Com a número tretze vàrem demanar partida inicial i en aquests moment, no recorda si s’ha
posat o no, per iniciar la publicació del primer llibre de la Història de Capellades que està escrit.
Vam demanar, i no s’ha consignat al pressupost, mesures pel control de velocitat a la ronda del
Capelló, la nostra proposta continua essent la instal·lació d’un avisador de velocitat, perquè així
els que van en cotxe saben la velocitat a la que van, creiem que seria la mesura més persuasiva.
Agraïm les propostes que s’han tingut en compte, no hi podem votar a favor perquè hi ha
aspectes com per exemple el projecte d’eskate parc, nosaltres no les hauríem fet d’aquesta
manera i per tant no votaran a favor.
Per acabar, un últim aspecte, no se si som massa agosarats amb les subvencions que tenim, el
paper ho aguanta tot però falta veure com es concretaran la concertació de la Diputació de
Barcelona, tindreu el nostre suport, ja ho avanço, però el paper ho aguanta tot, després hem de
veure com es concreta tot això.
Nosaltres ho hauríem fet d’altra manera, pressupostant les nostres intencions i sobre la marxa
hauríem anat modificant el pressupost en funció de les subvencions que ens anessin concedint.
Res més, aquesta és la nostra posició i tindreu la nostra abstenció.
GRUP MUNICIPAL D’ERC.- Sr. Àngel Soteras Largo, tècnicament s’ha complicat el ple,
intervenim com representants dels partits, però ERC haurà de donar explicacions dels dubtes,
de les preguntes que ens facin els representants dels grups de l’oposició i si us sembla, sense
entrar a les respostes directes a les coses que m’atenyen com a responsable de cultura voldria
explicar el posicionament d’ERC quant al pressupost.
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ERC votarà a favor del pressupost com corresponsable en la seva confecció, és un bon
pressupost, molt poca dependència de subvencions externes, amb recursos propis, directes que
no depenen de subvencions externes, que venen a finançar el 75% de la despesa i això dona
una tranquil·litat en la gestió i és un factor positiu.
Tot i així hem d’esmentar que és un pressupost que demostra una certa ambició en intencions,
que no renuncia a fer inversió, pressupostem més de sis-cents mil euros d’inversions, però que
al mateix temps i lligant amb el que ha comentat el responsable de CiU s’auto dota d’una gran
flexibilitat, tenim una gran inversió i unes quantes inversions de menys profunditat, i per tant si el
finançament extern no es confirmes, evidentment s’hauria d’adequar la inversió prevista al
finançament extern previst, que és precisament el que ens ha reclamat el representant de
convergència dient el que faria ell, ambiciós en les intencions i desenvolupant sobre la marxa en
funció de tenir el suficient finançament, crec que és el que s’ha buscat.
S’ha parlat de falta concreció en uns projectes i en altres no, per exemple les actuacions respecte
a l’Abric Romaní, sabeu, perquè ho hem compartit amb tothom, que la memòria valorada va més
enllà de la quantitat que s’ha consignat al pressupost, precisament per aquest criteri de
prudència, de tenir marge per adaptar-nos a les circumstancies al llarg de l’any, hem posat una
part i no el total com en altres projectes més grans, en altres més petits ho deixem perquè ens
veiem en cor de tirar-los endavant sense dependre del finançament extern.
Des d’ERC valorem positivament, això, la fiabilitat en el que es proposa, que s’ha elaborat amb
un criteri de prudència, i en alguns casos de prudència extrema, els ingressos per recursos
ordinaris estan pressupostats a la baixa i amb una expectativa de que sigui superior.
S’han pressupostat a la baixa tots els ingressos d’aquestes petites subvencions que s’han anat
concedint històricament per la Diputació de Barcelona, per si de cas, no creu que s’hagin de
reduir i al mateix temps la previsió de les despesa s’ha fet ajustada, hem estat capaços de
clarificar el pressupost, posant en cada calaix el que corresponia, hem definit les partides i hem
sigut mes capaços de pressupostar la despesa en fiabilitat, ho hem fet i així ho hem compartit a
les comissions informatives.
També ens sembla un bon pressupost per alguna cosa més que s’ha comentat, com l’augment
en general de les àrees d’atenció a les persones en general, amb un criteri compartit en el qual
tots ens sentim corresponsables d’augmentar el que ha de veure amb els serveis socials i altres
que s’han esmentat
Hi ha un parell de temes que ens preocupaven especialment com ERC i entenc que també a
l’equip de govern i a tot l’ajuntament que eren els manteniments més estables més enllà de les
inversions d’apagar focs quan es produeixen, tenir partides de despeses alliberades per poder
fer en continuïtat els manteniments de diferents instal·lacions, crec que això s’ha aconseguit, en
part per aquesta feina de formigueta d’anar qualificant aquestes despeses que fins ara estaven
recollides en partides generals, en definitiva pressupostar amb més fiabilitat un manteniment
estable que s’anirà millorant i ajustant en el temps
Però aquesta línia iniciada comporta tenir un pla per la qüestió de la Lliga, més enllà de si estar
en un projecte concret i definit, ja disposem, pressupostàriament en previsió, d’una quantitat amb
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la que podem anar fent, augmentant i reduint des del moment que l’hem prevista i com aquesta
altres partides de temes culturals o esportius, com poliesportiu i camp de futbol.
És una línia que ens interessa especialment a tots i que tots la compartim.
En aquest pressupost també es doten en més concreció aquestes partides de programar
establement coses, com és el finançament d’activitats de promoció culturals tant a la biblioteca,
al teatre de la Lliga o el tema de fer festes o fer fires que fins ara tot era un gran calaix general,
ara ho anem separant per dotar cada una d’aquestes activitats en les quals volem estabilitat o
continuïtat de no estar depenent de que tot està en un macro calaix en el qual si algú arriba abans
te’l puguis trobar més o menys buit.
Amb aquesta compartició tots ens assegurem de l’estabilitat i continuïtat en la gestió de les
nostres respectives àrees i per tant la capacitat de complir les nostres intencions que compartim.
Algunes de les que comentaves van en aquesta línia, el tema de les festes del carrer si hi ha una
aportació explicita i documentada de tres mil euros, és perquè voluntàriament Festes del Carrer
no vol una transferència de tres mil euros perquè els hi suposa certs problemes de fiscalitat i en
canvi això no vol dir que l’ajuntament només participi en tres mil euros, igual que històricament
sempre s’ha fet, d’arribar a aquestes enteses, en especies de quina manera l’Ajuntament supleix
tot això i cobreix el que no s’arriba amb els tres mil euros.
Aquesta és la raó de que hi hagin tres mil euros en aquesta partida, no de que hi hagi la intenció
d’escanyar pressupostàriament a una comissió com aquesta que entenem que és cabdal perquè
compleix una funció imprescindible.
Un comentari també com línia general, després entrarem en qüestions de cultura, des d’ERC
valorem positivament, i aquí, potser com a discurs la qüestió de l’endeutament, perquè a vegades
parlem en uns termes que potser no són els més adequats.
Tots podem estar satisfets de la regla de l’endeutament però no podem expressar-ho com si
aquest fos el nostre objectiu, perquè si fos l’objectiu irrenunciable cent per cent sagrat, i ens
dediquéssim això, ni aquest equip de govern ni l’anterior ni cap des del començament de la
democràcia pressupostaria hagués fet cap tipus d’inversió, reduir endeutament és tant fàcil com
renunciar durant dos o tres anys a no fer cap inversió i tot aquest romanent destinar-lo a
amortitzar deute.
Com ajuntament hem de ser conscients d’amortitzar el deute al ritme necessari, raonable i legal
exigible, però aquest no potser el fil conductor de la nostra gestió d’equip.
El romanent amb el que fem més gestió social o atenció social precisament per aquestes
reduccions de ràtios, que per ser exacte, si fos veritat seria parves perquè sempre estaria exposat
a tenir que reduir cada vegada la ràtio per mantenir aquesta atenció social i tots sabem que
aquestes despeses que són corrents van en funció dels ingressos corrents, no de que un any
puguem reduir més o menys l’endeutament.
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Per tant, contents per reduir el deute, sí, però no és cap objectiu en si mateix, és una eina per
poder-nos endeutar més quan calgui perquè no el tenim exhaurit, no és un objectiu en si.
Insistim contents pel pressupost que s’ha fet, contents per la fiabilitat que dóna, contents pel
marge de maniobra que té, contents per fer-ho abans que es feia fins ara, encara que sigui més
tard del que planteja el grup de CiU, això com tot té els seus pros i els seus contres més enllà de
la legalitat, quan més aviat ho facis fantàstic, però quan més aviat ho facis més nivell
d’inconcreció has de tenir, has de tenir més nivell d’adaptabilitat.
L’altra cosa que comentaves quant a la limitació de les despeses atribuïbles directament a
l’Alcaldia, saps que aquesta és una reivindicació d’ERC que es va fer en el govern de CiU, i quan
has canviat el redactat de l’article, pot ser contradictori amb algun altre article posterior, i per tant
serem els primers interessats en seguir que això es compleixi i que a més a més sigui
perfectament cohesionat amb la resta d l’articulat.
GRUP MUNICIPAL DEL PSC.- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. Se’ns ha donat l’oportunitat de
participar en aquest pressupost fent una sèrie de propostes, que consideràvem que eren
necessàries i efectives per millorar la qualitat dels serveis públics.
Aquestes propostes fan incidència sobre tot a l’aspecte social, hem fet propostes encarades a
millorar la seguretat dels parcs infantils, millora de l’accessibilitat en espais públics, i creació
d’espais pels gossos per millorar la convivència de tots.
A l’àmbit social vam fer incís que donat que a principis d’any els aturats de més de quarantacinc anys suposaven un 47’65% de persones aturades de la nostra vila, es dediques un 50%
dels plans d’ocupació a persones, a persones de més de quaranta cinc anys.
També hem plantejat creació de beques per estudiants de formació professional i universitaris,
també vam insistir que l’adhesió de l’Ajuntament al programa de la Diputació de Barcelona
d’arranjament d’habitatges de persones grans i més vulnerables, un ajut que es finança
mitjançant el vuitanta per cent per part de Diputació i l’altre vint per cent per part de l’Ajuntament.
El Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez demana que després se li expliqui com ha quedat reflectit aquest
punt en el pressupost, perquè sap que per termini de presentació s’ha hagut de fer enginyeria
administrativa.
També vam plantejar actuacions com que la policia disposes d’un espai digne de treball vers al
ciutadà i que fos segur i accessible, ajuts pel control de sistemes d’aigües en habitatges que
encara no disposen, i millorar l’accés a peu i en bicicleta a l’estació de ferrocarrils.
Que es realitzin actuacions perquè Capellades torni a ser un municipi referent a la comarca de
l’Anoia quant en temes de turisme, concretament el Museu Molí Paperer i l’Abric Romaní.
Valorem l’actitud de l’equip de govern a l’hora de convidar-nos a participar en aquest pressupost
amb aquestes i altres propostes que us vam fer arribar i que part d’elles s’hagin recollit per
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elaborar aquest pressupost, però d’altra banda també volem dir que totes les nostres propostes
no han estat acceptades i algunes que ho han estat no han quedat del tot plasmades, negre
sobre blanc, en aquest pressupost.
Per tot això, creiem que no seria adient oposar-nos a aquest pressupost i tenint en compte que
l’execució d’aquest pressupost no depèn de nosaltres, ens abstindrem.
Cal agrair l’esforç de l’equip de govern, però la dificultat de reflectir certes propostes en el
pressupost ens fa mantenir aquesta postura, i en aquest sentit no votarem a favor.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez. S’han dit moltes coses
respecte a aquest pressupost, intentaré respondre algunes.
En aquest pressupost no estan plasmades totes les propostes de l’equip de govern, no deixa de
ser un argument, però també hem de tenir en compte que de propostes n’hi ha moltes, però tots
som conscients que s’ha d’anar triant en funció de la capacitat o de la funció i sobre tot de la
concreció, hi han propostes fàcils d’escriure, s’ha dit que el paper ho aguanta tot, hi ha propostes
que sobre paper queden molt bé, però també els hi falta concreció.
No és lo mateix parlar de peatonizar o d’harmonitzar un vial, d’assegurar-lo i que possiblement
necessiti un estudi per poder creure en aquella proposta, tot i així, s’ha dit que l’espai de debat
ha estat positiu.
El grup de CiU ha comentat una sèrie d’actuacions que es van proposar, que s’han debatut i que
s’han anat incloent en el pressupost, la crítica es gaire bé més important que la proposta, o
aprovar alguna qüestió en si, ho diu perquè fer-ho és molt fàcil però fer l’exercici de tot si val, jo
recomano fer crítiques de documents que s’analitzin, parlem de la policia local, en referència a
la CUP, però si anem més enredera, veiem que hi ha punts que donen lloc a la demagògia.
El debat que va haver en el seu dia de la policia, no era un debat de si feia falta o no un agent,
sinó que teníem un cos de vigilants i que lo que és pretenia en cert moment era dotar aquest
ajuntament amb un cos de policia de catorze agents, per la CUP una pretensió fora de lloc, que
en el temps es va confirmar perquè aquells catorze agents es van reduir en tretze, en dotze, en
onze, deu, nou, en vuit.
Precisament aquell debat sorgia de que fer aquell canvi, suposava a l’ajuntament, a més a més
d’un augment absolut i desproporcionat de la despesa i des del nostre punt de vista, es pretenia
una altra solució.
A dia d’avui, amb la feina feta i essent a govern, amb un cos policial, aquest va coix, però no
d’ara, sinó de fa dies.
No juguem amb la informació de la manera en que es juga perquè no arribem a cap lloc, crec
que no és positiu de cap de les maneres.
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Està d’acord amb moltes de les qüestions que s’han dit per una i l’altra banda, l’anàlisi que
nosaltres fèiem com equip de govern, era que més enllà del profit que nosaltres trèiem
políticament, que és el de menys, és que ha de treure profit és la població.
Altra qüestió a esmentar, quan parlem de les dietes, doncs hi ha una proposta sobre la taula,
nosaltres agafem aquesta proposta, però no la proposem en un principi, mirem d’entendre
aquesta proposta i fem una contra proposta que és la que presentem al ple, però el representant
de CiU ha dit una cosa que per ell és greu, que l’equip de govern te les seves eines per exposar
les seves idees, fent referència als suports informatius, i l’equip de govern, com qualsevol equip
de govern, dels suports informatius no ha de fer propaganda, ha d’informar d’ allò que fa
l’ajuntament.
Comparar aquest suport amb el que puguis tenir com a grup polític, creu que és un gran error,
partint ja de la premissa que nosaltres vam avançar que com equip de govern, el fet de destinar
recursos públics i impostos del ciutadà, que subvencionar als grups polítics no hi estàvem
d’acord, aquesta és una de les qüestions que vam dir des del primer moment i dels dos
increments que es proposaven, ens vam quedar amb el que enteníem que era més raonable.
Mesures amb falta de concreció, crec que s’ha dit i s’ha comentat per sobre que hi ha una de les
mesures de més pes, precisament tenia una falta de concreció fins que l’equip de govern ha
decidit posar-hi números, i és l’Abric Romaní, tenim la memòria valorada, després de molts i
molts anys, que fins ara no hi era i en la que es quantifica el cost d’aquest projecte i aquest és
l’exemple d’un dels avanços que s’han pogut fer.
Quant a la subvenció a l’escola Mare del Diví Pastor intueixo una sèrie d’indirectes, en el sentit
de que nosaltres no volem ballar en aquesta direcció, i es va parlar en els debats i torno a la
mateixa idea que en el tema de l’Abric Romaní, per fi desprès de molts anys, després que
l’anterior govern treies una subvenció pel pagament de l’electricitat.
GRUP MUNICIPAL DE CIU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font. El que està fent demagògia ara ets tu.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Tu fas demagògia amb
indirectes, digues que en les reunions que hem tingut se t’ha dit que l’Ajuntament ha signat un
conveni amb aquesta escola per portar a terme un intercanvi d’accions i d’ajudes, que agrairia
que comentessis, perquè sinó faltem a la realitat, ens deixem informació intencionadament i això
no és bo per les persones que ens escolten.
Quant altres temes com són l’administratiu i l’arxiver que també ja hem parlat, Història de
Capellades ho deixa perquè ho tractin els regidors d’àrea perquè ho expliquin.
Tema del col·lector, pilona, ens reafirmem precisament en el compromís que vam fer. També
nosaltres enteníem que la primera actuació que s’havia de fer, potser per la facilitat, i potser no
tant per la complexitat que pot tenir el carrer d’Oló - Pare Bernardí, sinó que era al carrer Majorplaça Sant Miquel on hi ha una pilona trencada i que està al terra perquè potser algú la fa malbé
expressamenet, doncs el compromís era començar per aquesta actuació.
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GRUP MUNICIPAL DE CiU.- El Sr. Marcel·lí Martorell Font ha comentat que va demanar
increment per la partida dels bolquers, a ell no li agradaria comparar partides entre partides,
perquè totes són necessàries i cada àrea treballa en una direcció positiva.
S’ha comparat dues àrees, en aquest sentit dir que la partida de bolquers es va basar en el
consum que va haver l’any passat, que ja es va incrementar i a petició vostre ha petit un altre
increment.
Heu de ser conscients que s’ha de fer un gran esforç, tota la despesa en funció del que s’havia
consumit durant l’any passat va en aquesta direcció i si es requereix una partida més alta ja ho
veurem al final d’any quin impacte ha tingut.
Quant al gest d’obrir els pressupostos a debat, has comentat que ve d’una dinàmica, no sé si
aquesta dinàmica venia tant amb la intenció de compartir idees i debatre, o potser més amb la
finalitat de poder aprovar els pressupostos anteriors amb un govern en minoria, ve d’una
dinàmica, nosaltres no solament la hem fet nostra, sinó que creiem en ella el cent per cent i
entenem que com vam fer a les ordenances fiscals seguirem obrint espais entre els grups polítics
per parlar de tot allò que ens afecta.
Malgrat l’abstenció ens quedem amb la bona sintonia i amb l’esperit positiu de seguir treballant
conjuntament fins a on puguem.
Amb el tema del calendari li sap greu, amb excuses de que ara es podia fer i abans no, s’ha fet
al mes de març, i com ja ha comentat abans en la seva exposició, és un element positiu que ens
permet fer un treball en els pressupostos que s’han desgranat, ens permet formular molt millor el
pressupost corresponent a l’exercici 2017 i amb l’esperança d’encara l’any 2017 amb un
pressupost ja aprovat.
Recorda que a l’any 2015 no es va aprovar el pressupost, i el del 2014 s’aprovava al mes de
juliol, al 2013 s’aprovava a meitat de l’exercici.
Venim d’una mala dinàmica, motivada per diferents variables i també per voluntat política i
potser també per eines que no ens faciliten treballar amb més diligència en aquesta casa, però
ara anem en aquesta bona direcció i això ho celebra, i també celebra que ho digueu, però aquesta
informació s’hauria d’acorar més.
Quant al comentari del company d’ERC respecte a la despesa, em refereixo senzillament a què
s’està reduint l’endeutament, no faig valor d’això sinó al contrari, el que si que es posa en valor
és que la ràtio del deute baixa, sense que això no suposi més que comentar una dada positiva, i
la comentem perquè és positiva.
No és posa en valor la reducció del deute, sinó que el deute està en els paràmetres que ha
d’ésser i que la ràtio ha baixat.
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Hi ha molts més temes, però donarem pas a la ronda d’observacions i debat, convido a que
siguem capaços de posar punt final a les observacions a realitzar.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- El gruix del discurs està fet, però
l’alcalde peca una mica del que m’està acusant a mi.
Els pressupostos del 2015 es van prorrogar per una raó molt evident, perquè no hi havia la
majoria suficient per aprovar-los en aquell moment i sabeu que en vigílies electorals és difícil
poder aprovar un pressupost, us dic una cosa, heu estat més temps vosaltres governant al 2015
que Convergència en solitari, per tant la oportunitat d’aprovar el pressupost al 2015, i com deia
abans, mig en broma, el regidor Àngel Soteras, el juliol o a l’agost s’hagués pogut fer un bon
pressupost i molt encertat a les alçades del calendari i no seria el primer any que es fa.
Creu que es va perdre una oportunitat com a capelladins i com ajuntament pel fet de que per no
haver fet un pressupost al 2015, no haver crescut en 1% el pressupost d’enguany, el del 2016,
si l’alcalde m’està acusant d’haver prorrogat un pressupost, posant de manifest que el govern de
la CUP i d’ERC han tingut més oportunitats per fer un nou pressupost pel 2015, primer perquè
teníeu la majoria, segon perquè heu governat sis mesos contra cinc de Convergència al 2015
per tant l’oportunitat ha estat, podríeu haver aprovat el pressupost i no perdre aquest 1% de
creixement per enguany.
Falta de concreció, doncs si, quan veiem el pla financer de les inversions, està d’acord amb tot
això, menys amb el parc skate que quedi clar, però no hi ha cap concreció al darrere i quan diem
manca de concreció volem dir això, els estudis s’han fet?, hi ha alguna valoració?
On es farà el parc skate, no ho sabem, on es farà la parcel·la pels gossos, no ho sabem, quin
clavegueram es millorarà, no ho sabem, pla de millora de la lliga no sabem el que es farà, és això
la manca de concreció i per això no podem votar a favor, sense que ningú s’enfadi, quan diem
manca de concreció.
Tema escola concertada, no vol treure més punta al llapis quant al tema de l’escola concertada,
troba vergonyós, no sé si et sona la frase de desconcertem els països catalans, et sona?, aquests
cartells no els ha posat Convergència.
Per tant quan l’alcalde diu que nosaltres vam treure la subvenció de la llum a la Divina Pastora,
és veritat perquè no podíem pagar ni la llum de l’Ajuntament, nosaltres entenem que ara que s’ha
fet l’esforç, escola concertada inclosa, ara pot ser l’oportunitat de recuperar d’aquest suport,
malgrat i trobem positiu que feu el conveni amb aquesta escola, però la nostra proposta és
aquesta.
Quan hem fet la descripció de projectes, evidentment sóc el portaveu de CiU, no dels altres grups
municipals, el que he fet és parlar de les nostres propostes i la resta de portaveus parlareu de
les vostres propostes.
Finalment quan parlem dels grups polítics, des de CiU entenem que la llei ho contempla, que
bona part dels municipis de la nostra mida, més grans, més petits ho fan, entenem que és una
garantia de pluralisme polític, jo no he parlat mai de fer propaganda, en tot cas cada grup polític
el podem informar de les seves iniciatives o de les seves posicions, hi ha diferents maneres,
nosaltres creiem que és una manera de garantir el pluralisme polític, res més, que l’equip de
govern no ho comparteix, doncs no ho comparteix, sou la majoria, res més.
55

AJUNTAMENT DE CAPELLADES

GRUP MUNICIPAL D’ERC.- Sr. Àngel Soteras Largo.- Com a ERC i regidor de cultura i turisme,
coses que s’han comentat per part del partit Socialista, s’han comentat diferents coses que
m’atenyen i entre altres la de promoció turística.
El tema de la Història que comentaves ara si sortia o no sortia, recorda el que es va dir que ara
no sortia perquè per part de la coordinació que hi havia en aquest projecte, es va creure
convenient fer una revisió i que aquesta feina de revisió no es començaria abans de setembre o
octubre i per tant feines de producció o que generin despesa no es preveia i per tant no es
pressuposta al 2016, en tot cas es farà al 2017.
Tema consergeria de la Lliga, lligat amb el que hem comentat de la voluntat de que hi hagi
estabilitat, en el seu moment ja vam parlar d’aquest pla d’inversions constants i estables en el
que vam parlar d’una possible figura de conserge, recorda que vam comentar a les comissions
informatives que no estava obert ni tancat que era una interlocució que havíem de tenir amb la
societat la Lliga, en funció de si la societat es volia acollir a recuperar una clàusula que hi havia
en el conveni vigent, li donarem un format o un altre és lo coherent amb el que hem dit si volem
una inversió i programació estable, necessitarem un manteniment estable.
Tema de la plaça d’arxiu, aquest és un tema que hem parlat en diferents ocasions amb el
portaveu de CiU, compartim aquesta necessitat, però el Sr. Marcel·lí Martorell Font sap que hores
dades no té una sortida perquè no es pot ampliar la plantilla, i per tant en el format de personal,
ara no ho preveiem, i en el format d’assessorament extern d’alguna manera el farem per acabar
amb aquesta preocupació.
Aquest ha estat també un problema de l’anterior ajuntament i que ara nosaltres assumim i
esperem solucionar amb la col·laboració de CiU.
Tema de la planificació de les obres la Lliga, la inconcreció, hi ha un llistat d’accions vistes pels
serveis tècnics, s’ha parlat amb la societat de la Lliga, i la societat de la Lliga ens han presentat
un llistat d’opcions, per tant tenim un seguit de coses a fer, estem a la fase d’estudiar-les totes
per saber que consten totes i llavors entrem en la fase de prioritzar-les per veure quines fem
abans i quines no.
Ens sembla a tots més interessant fer aquest exercici, disposar de pressupostos i comptar amb
l’assessorament extern dels serveis de la Diputació de Barcelona que fan plans de millora i
optimització d’espais culturals, i en concret de teatres, creiem que és interessant comptar amb
aquest assessorament, i per tant ens obrim una partida per ser capaços de fer qualsevol cosa al
llarg de l’any.
No és cap inconcreció des del punt de vista de la no previsió, sinó que és al revés, és una
inconcreció alliberada per tenir aquest marge de maniobra.
Una cosa que no havia comentat com a representant d’ERC, s’ha parlat de les predisposicions
positives de si això responia a una línia oberta o no, hi ha un canvi substancial en la participació
de l’oposició.
Abans la participació de l’oposició era i es limitava a que d’aquelles quantitats de diners que tots
érem capaços de veure alliberades dels pressupostos, discutir-nos i barallant-nos en el bon sentit
de la paraula, de quins projectes proposàvem cadascun, aquesta era la participació que hi havia
de l’oposició en el govern anterior.
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En canvi ara és bo remarcar-ho perquè precisament va en aquesta línia de predisposició
pressupostària, podem compartir que el plantejament ha estat diferent, tots els representants
dels grups de l’oposició han presentat les seves propostes, l’equip de govern ha acceptat algunes
propostes i altres no, per tant ha renunciat a coses que havia pressupostat inicialment. per
encaixar les de l’oposició, i en cap cas s’ha condicionat l’acceptació d’aquestes propostes de
l’oposició a canvi de que ens votessin a favor o s’abstinguessin en la votació dels pressupostos.
No hem negociat en els moments de les propostes, sinó que hem estat escoltant propostes i les
que ens han semblat interessants i encaixables pressupostàriament han entrat, desprès hem
comunicat perquè entraven unes i perquè no entraven altres i en cap cas s’ha dit si votes les
deixem i sinó es voten les traurem, i l’oposició ha actuat de la mateixa manera.
Creu que aquesta nova dinàmica és bona, i ens ha de permetre conciliar aquestes altres
dinàmiques que arrosseguem d’altres moments.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- L’alcalde, Sr. Aleix Auber Álvarez.- Tema dels arranjaments
d’habitatges per persones grans, i perquè ens passaven de la data límit per demanar aquesta
subvenció, hem hagut de fer una modificació de crèdit del pressupost prorrogat del 2015, i això
ens ha permès fer la sol·licitud d’aquest ajut en temps i forma.
GRUP MUNICIPAL DEL PSC.- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- Manifesta la seva tranquil·litat
perquè finalment s’hagi pogut presentar la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Barcelona
per l’arranjament dels habitatges de gent gran.
Només fer un parell de puntualitzacions, s’ha estat parlant de les aportacions dels grups
municipals, creu que el debat s’ha estat desvirtuant una mica, hem intentat fer una mica el
rendiment perquè nosaltres també vam fer propostes de què es fes aquesta aportació als partits.
Creu que s’ha enfocat molt el tema en aspectes de publicitat, aquest és un tema més frívol,
aquestes aportacions no tenen aquesta finalitat, sinó que són unes aportacions que ens han de
permetre als partits de l’oposició disposar d’unes eines d’assessorament tècnic, jurídic, legal, que
l’equip de govern ja disposa pel fet d’estar a l’ajuntament, no creu que hi hagi cap mena de mala
intenció, ni molt menys, al revés si l’equip de govern no disposes de les seves eines, malament
rai.
Però lligant al que s’ha dit de la manca de valoració o concreció de les propostes de vegades
des de l’equip de govern es tenen unes eines, es treballa amb uns tècnics i teniu una certa facilitat
a l’hora de quantificar i valorar les diferents propostes, creu que calia aclarir aquest punt.
Quant a les propostes acceptades o no, nosaltres no ho critiquem, al contrari, entenem que això
és un debat, que s’han de fer les propostes que es creguin convenients pels grups municipals i
entre tost es decideix les que entren i les que no entren dins de l’estratègia de l’equip de govern.
L’equip de govern, al llarg de l’any té marcada una estratègia marcada, propostes que encaixen
millor o pitjor, per tant en aquest sentit nosaltres valorem molt positivament la voluntat de l’equip
de govern intentant encabint totes aquelles propostes que es puguin, però també entenem que
el fet que no s’acceptin algunes, i que les que s’accepten no es puguin formalitzar o valorar de
manera detallada, comporta que nosaltres tinguem unes certes reserves, sense cap mena
d’acritud, i sense cap mena de desconfiança, simplement és un tema de funcionament pur i dur
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de la casa i de l’equip de govern que titular de l’ajuntament, per tant en aquest sentit entenem
que queda justificat el nostre vot en el sentit d’abstenció.
Passat a votació:
Vots a favor Srs.:
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco; Adela Morera Rodríguez,
Sergio Pérez Castillo .
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM):
Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol.
Vots en contra Srs.:
--S’abstenen Srs.:
- Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): Marcel·lí Martorell Font, Eduard Iglesias
Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret Sanvicente.
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver.

13. RECONEIXEMENT EXTRAORDINARI DE DESPESES

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme els objectius del mateix, es
proposa l’adopció del següent acord:
1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels següents crèdits:
Aplicació
pressupostària
9200/22204
3300/22699
3321/22698
1330/22706

Concepte
Telefónica
Deutes SGAE
Conveni deutes CEDRO
Deutes ECA, ascensor pàrquing

Import
7.520,95
539,28
995,14
183,80
9.239,17

2on.- Que es notifiqui aquests acords als interessats.

Passat a votació el reconeixement extraordinari de despeses resta aprovat per la unanimitat
dels/les tretze regidors/es assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta
corporació.
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14. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES I CÀRITAS EXERCICI 2016.
El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, dóna compte al Ple del conveni a signar amb l’entitat
capelladina, CÀRITAS, exercici 2016:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES I CÀRITAS
Capellades, febrer de 2016

REUNITS
D’una part, el Sr. Aleix Auber Álvarez, que actua com a Alcalde-president de l’Ajuntament de
Capellades, assistit per la Sra. Milagros de Legorburu i Martorell, secretària de la Corporació
ambdós actuen per notorietat, com a assessora del Consistori i del seu president i fedatària
dels seus actes i acords.

I d’altra banda Sr. Josep Lluis Aguilar Campdepadros amb el DNI núm. 35044359H com a
Rector de la Parròquia de Santa Maria de Capellades i representant legal de Càritas, amb CIF
núm. R-0800500A, amb domicili al C/ Ramon Godó, núm. 4.

Ambdues parts compareixents es reconeixen la capacitat legal necessària per a convenir.

ANTECEDENTS
Parròquia de Santa Maria de Capellades - Càritas té com a objectiu l’ajut a la promoció
humana i al desenvolupament de totes les persones que es troben en situació de precarietat i
en aquesta línia realitza una tasca molt rellevant en el nostre municipi en l’àmbit del servei a
les persones.
Càritas de la Parròquia de Santa Maria de Capellades col·labora des de fa anys amb
l’Ajuntament de Capellades per tal d’ajudar a la gent necessitada del municipi, sense cap tipus
de distinció.
Realitza activitats dirigides a l’assistència, rehabilitació o la inserció social de persones
víctimes de la pobresa o el risc d’exclusió social que es tradueixen en ajuts: duts a terme a
través del banc d’aliments; armari obert, i ajuts econòmics puntuals.
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L’activitat que porta a terme Càritas Parroquial de Capellades es fonamental per al municipi
en tal que en coordinació amb l’Àrea d’acció social de l’Ajuntament cobreix necessitats
bàsiques d’algunes famílies de la vila.
Els ajuts d’aliments és una part essencial de l’activitat de col·laboració entre Càritas i
l’Ajuntament i des de fa anys posa a disposició de Càritas el vehicle per a la recollida trimestral
dels aliments.
L’Ajuntament de Capellades en l’exercici de les seves competències art. 88è de la Llei 30/1992
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, estableix relacions d’ajut suport i cooperació amb les entitats del municipi
i amb aquesta finalitat presta el seu suport perquè puguin organitzar activitats d’assistència i
ajuts econòmics.
Aquesta subvenció s’atorga directament de conformitat amb l’article 10 de l’ordenança general
de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Capellades.

PACTES
PRIMER.- L’Ajuntament de Capellades subvencionarà les activitats realitzades per Càritas a
l’any 2016, per un import de 3.800,- € (tres mil vuit-cents euros), que es transferirà al compte
corrent ES 67 2013 0170 66 020171 37 46, per tal d’ajudar a famílies i persones necessitades
de Capellades, que anirà a càrrec de la partida pressupostària 2310/48005 “Subvenció a
Càritas”.
Per percebre la subvenció concedida l’Entitat haurà d’acomplir les prescripcions de justificació
documental i els requisits que hauran de reunir les factures de conformitat amb allò establert
als articles 24 i 25 de l’Ordenança general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Capellades
La justificació inclourà una declaració jurada de no tenir contret cap deute amb l’Ajuntament
de Capellades, ni amb l’Hisenda pública, ni amb la Seguretat Social, així com fotocòpies
compulsades referents a la justificació de la subvenció concedida, i es donarà compliment en
tot allò que està regulat a la llei 83/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i en el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

SEGON.- Càritas es compromet a complir les seves obligacions com a beneficiaria d’una
subvenció concedida per l’Ajuntament de Capellades de conformitat amb allò establert al Títol
I, capítol 4t. i 5è. de l’Ordenança general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Capellades.

TERCER.- S’estableix una relació permanent entre els Serveis Socials municipals i Càritas
per tal d’arribar, conjuntament, a ajudar al major de nombre de persones possibles.

QUART.- Es podrà concedir una bestreta per l’import total de la subvenció.
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Aquesta despesa s’haurà de justificar abans del 31 de desembre de 2016.
En cas de no justificar degudament la subvenció, l’entitat haurà de fer el reintegrament de la
bestreta atorgada i no justificada, en un termini no superior a quinze dies des de la finalització
de la justificació.

CINQUÈ.- Seran causes de resolució del present conveni, a més de les contingudes a
l’Ordenança general de concessió de subvencions, l’incompliment de qualsevol dels pactes
establerts.

SISÉ.- Aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2016.

SETÈ.- El present Conveni té naturalesa administrativa. Les parts es comprometen a resoldre
de forma amistosa en un primer moment de les possibles controvèrsies que poguessin
originar-se en la interpretació o aplicació del present Conveni. En el seu defecte, les actuacions
litigioses que es poguessin plantejar, es resoldran per la via contenciosa administrativa

Aquest conveni entrarà en vigor un cop sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Capellades.
I, perquè així consti, en prova de conformitat i promesa de fidel acompliment ho signen les
parts per duplicat i a un sol efecte en la població i data esmentades a l’encapçalament.

Aleix Auber Álvarez
Alcalde-president

Rector de la Parròquia de Santa Maria de
Capellades

Atesa l’Ordenança de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Capellades,

S’ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i l’entitat
capelladina de CÀRITAS, exercici 2016.
Segon.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a la part interessada.
Passada a votació l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i
l’entitat capelladina de CÀRITAS per a l’exercici 2016, resta aprovat per la unanimitat dels/les
tretze regidors/es assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.
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15. PRECS I PREGUNTES

GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.
ACCÉS NORD LA BARQUERA
Quan es va fer l’accés nord a Capellades, a la zona de la Barquera vam demanar si s’havia
fet l’informe corresponent a la empresa promotora, que era Madoge, vol saber si ja s’ha fet
l’informe i si s’han fet els passos per reclamar la part que creiem que els hi tocaria pagar.
Aquí ja no es tracta d’anar a buscar subvencions, calcula que ens han de pagar uns seixanta
mil euros, per tant es important que aquesta reclamació, sinó s’ha fet s’hauria de fer, perquè
fa mesos que es va demanar i no fos que perdéssim l’oportunitat de reclamar aquests diners.
Té algun dubte jurídic de si ho podem reclamar perquè quan es va fer, es va fer perquè teníem
recursos de Diputació i segon perquè semblava molt urgent.
Demana que s’acceleri això, primer l’informe i de manera immediata que s’accelerin els tràmits.
RESIDÈNCIA CONSORTS GUASCH.
A finals de febrer es va celebrar el patronat de la Fundació Consorts Guasch, assistint els
diferents membres, sembla ser que la problemàtica de subministrament de medicaments, s’ha
resolt definitiva o provisionalment, adjudicant una planta a cada farmàcia.
Nosaltres en els propers dies entrarem una instància demanant còpia de l’informe que es va
fer en el seu moment, en el que es desaconsellava aquesta opció i si que demanem un informe
de perquè abans es desconsellava i ara s’aconsella favorablement.
Vam estar a cinc minuts d’anar a judici i amb aquets canvis d’opinió, demana com a mínim un
aclariment de perquè hi ha aquests canvis de parers.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, li pregunta que quan
diu vam estar a cinc minuts d’anar a judici a què es refereix.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Va haver
un possible
subministrador que ens va amenaçar a anar a judici, i titllant a l’anterior alcalde de corrupte i
avui en dia quan et diuen això, després és difícil desmentir-ho.
Li semblava greu això, li sembla greu aquests canvis de parers i el que li sembla que és
l’objectiu prioritari, no és tant, qui té o no té el subministrament o la facturació, sinó que el que
és important en aquetes situacions és que les coses es facin bé.
Bàsicament el membres que esteu a la fundació, crec que és important demanar a la Junta de
Contractació Consultiva com s’han de fer les coses, ho diu per la màxima seguretat, primer de
tots els membres en general i en particular el president de la fundació que és l’alcalde.
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El que demanem és clarificar les coses i anar a l’objectiu final, que és fer bé les coses i tenirho clar.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Partim de la premissa
que s’ha aprovat, és una formula que s’accepta per part de la direcció, cal deixar clar per
separar el tema dels judicis, el que s’està fent no va en contra de cap llei.
Ara pot haver algun informe que digui aconsello o desconsello, però volem deixar clar que la
formulada emprada, i atenent que és el que es creu des de la mateixa àrea, des del mateix
alcalde i des de la pròpia residència és no deixar de donar un bon servei.
Sabem d’on venim i que la situació anterior era incomoda.
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font. La solució no ens sembla malament,
ni em semblava malament a mi fa un any, el que passa es que en van desaconsellar
precisament que no es fes, encara sort que vaig demanar l’informe.
Demanarem la còpia de l’informe i un informe que justifiqui perquè ara s’ha canviat de parer.

OBRES LA BARQUERA,
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Abans, en relació amb les obres de
l’accés nord a Capellades s’ha oblidat de preguntar sobre la subvenció que ens va donar la
Diputació de Barcelona, per fer durant l’anterior mandat l’entrada i ara el nou govern ha fet el
vial que hi ha entre el Molí de Cal Munné i Cal Gats, voldria saber si han sobrat o no diners,
quants, i que s’ha fet amb el que ha sobrat.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, el que ha sobrat són
quantitats mínimes, perquè amb el sobrant que hi havia, s’ha de justificar la pavimentació
d’aquest carreró.

POLICIA LOCAL
GRUP MUNICIPAL DE CiU, Sr. Marcel·lí Martorell Font. Utilitzant les paraules del Sr. Alcalde,
la policia local va coixa, entenem que hi ha coses que no acaben de funcionar, se’ns ha fet
arribar que hi ha molts punts a Capellades que no s’està prou al cas de la circulació, entenem
que s’ha de posar remei a això.
En alguns dels decrets que s’han esmentat al principi del ple ja denoten l’actual situació de
la policia local i no sap si ha d’haver més presència de l’alcalde o del regidor, ho deixem al
vostre criteri, però creiem que s’ha d’estar més a sobre.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Això ja ho vas comentar
a les comissions informatives, jo segueixo amb el mateix comentari que et vaig fer, la nostra
insistència o preocupació, no d’ara, sinó de sempre, és que hi ha èpoques en que es poden
detectar més o menys infraccions, com ens informa la pròpia policia local.
Però nosaltres som ferms precisament en que la feina es faci el millor possible i de la millor
manera possible.
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Refermo la bona tasca de l’àrea i refermo la preocupació de l’alcalde precisament per aquest
aspecte i refermo els pressupostos que el que fan es reafirmar tot això.
Recollim aquest prec, perquè tot lo relacionat amb això s’ha de prendre seriosament.
PENALS
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- En el passat ple es va dir que
segons la llei 26/2015,de protecció a la infància i a l’adolescència es demanava un certificat
de penals, voldria saber si s’ha fet alguna cosa al respecte.
Per part de Secretaria s’indica que a partir del dia 17 s’obre la plataforma de l’AOC per
demanar aquests certificats, amb l’autorització dels professionals afectats per aquesta
normativa.
L’Ajuntament demanarà els certificats corresponents a les treballadores de l’Escola Bressol, i
d’altres professionals de la casa, que per la seva tasca estan en contacte amb infants i
adolescents.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Nosaltres també ens
hem preocupat preguntant sobre aquests tràmits a altres municipis i institucions, igual que s’ha
preguntat que si en el cas que contractem a qualsevol empresa per fer algun servei s’ha de
demanar a aquestes empreses que tinguin tota aquesta documentació en regla, aquesta és
una informació necessària per tenir tot això al dia.

NOMENAMENT DEL NOU PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
GRUP MUNICIPAL DE CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Demanaríem fer la proposta de
traslladar al Sr. Carles Puigdemont Casamajó la felicitació pel seu nomenament com a nou
President de la Generalitat de Catalunya, veiem que no hi és la seva foto a la sala de plens,
per aquest motiu demanem que com a institució estigui el seu retrat a la sala de plens i com a
corporació traslladar-li la nostra felicitació.
Ho parlarem a l’assemblea de l’equip de govern i celebra que en el canvi de President s’hagi
apostat per una persona de signe clarament independentista.

ACCÉS NORD
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- En uns precs i preguntes
d’un ple anterior se’ns va requerir que en la part de l’accés nord de la Barquera, hi havia un
espai del vial en la que no estava pintada la línia recta i CiU va demanar que es valores si
s’havia de pintar, o no aquesta línia contínua, finalment, i segons les indicacions dels tècnics
s’ha pintat.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. Sergio Pérez Castillo.- A l’últim ple el regidor Eduard
Iglesias va fer un prec referent a una senyal del trànsit existent a l’inici del carrer Major, al que
jo li vaig respondre que no era ben bé el que ell deia, que el senyal estava enfocat cap al carrer
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Major i no pas cap a l’altre carrer, no ho vaig entendre, i al dia següent ho vaig anar a mirar, i
efectivament el Sr. Eduard Iglesias tenia raó, el senyal no estava encarat cap al carrer Major i
per tant s’ha tret aquest senyal de trànsit que era provisional.
GRUP MUNICIPAL CiU.- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Celebra que s’hagi pintat la línia
continua a l’entrada de Capellades per l’accés nord, llàstima que just al costat hi ha una línia
descolorida que no hagués costat res pintar-la.

SEMÀFOR AV. MATIES GUASCH / CONDIS
GRUP MUNICIPAL D’ERC.- Sr. Jaume Solé Carol.- Informa al Sr. Marcel·lí Martorell que
l’ajuntament ha iniciat les obres per a la col·locació d’un semàfor a l’Av. Maties Guasch.
La vorera de davant del Condis està oberta per soterrar els fils elèctrics necessaris per
instal·lar aquest semàfor.

PLAGA DE PROCESSIONÀRIA
GRUP MUNICIPAL DEL PSC.- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- Ens han fet arribar la inquietud
pel que es veu que és una plaga de processionària a l’aparcament del carrer Fossar, no sap
si l’ajuntament te noticies d’ això, i en el cas que si, quines mesures s’han pres.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde Aleix Auber Álvarez, no tenim constància oficial
a l’Ajuntament, pren nota del fet.

PLA DE TRANSPORTS DE VIATGES DE CATALUNYA 2020
GRUP MUNICIPAL DEL PSC.- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- En el ple del mes de setembre
vam aprovar unes al·legacions per presentar-les davant de l’aprovació inicial al Pla de
transports de viatgers de Catalunya, voldria saber si hem tingut alguna resposta, perquè tenim
constància que en altres municipis del nostre voltant han rebut resposta.
GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP. Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Sí que s’ha rebut, i us
farem arribar aquesta informació.

A començaments del mes de febrer vam entrar una instància demanant que se’ns quantifiques
el deute que te la Generalitat amb l’Ajuntament de Capellades, ens podríeu informar?

GRUP MUNICIPAL DE VdC-CUP.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez. Vam rebre la vostra
petició la setmana passada, encara no disposem de la dada que ens demanes, però esperem
poder contestar-vos al més aviat possible.
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No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, del contingut de la qual
com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària
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