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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES, 
CELEBRADA EL DIA VINT-I-NOU DE JUNY DE 2016 
 
 
ÒRGAN 
 

• Ple de l’Ajuntament 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número:  6/2016 
Data:  29/06/2016 
Caràcter:  Ordinària 
Horari : De 20:15 h a 21;30 h 
Lloc:  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 
 
 
No 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 les actes núm. 4 i 5 dels dies 25/05/2016 i 31/05/2016 han estat 
distribuïdes entre els/les Srs/es assistents, és donen per llegides (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). 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 4 i 5  DEL 
25/05/2016 i 31/05/2016 RESPECTIVAMENT. 

2. DECRET D’ALCALDIA 2016/198 
3. DECRET D’ALCALDIA 2016/226 
4. DECRET D’ALCALDIA 2016/218 (APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LA 

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONES PER A LA CONSTITUCIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR LES VACANTS DE PEÓ D’OBRES, 
PEÓ DE JARDINS I AUXILIAR ADMINISTRATIU SERVEIS GENERALS. 

5. APROVACIÓ REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 01/01/2016. 
6. MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D'ESTAT -PRESENTADA 

PEL GRUP MUNICIPAL ERC 
7. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS: NÚM. 24 TAXA PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL; I NÚM. 40 TAXA PER 
SERVEIS DE VISITES A MUSEUS. 

8. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 4 i 5  DEL 25/05/2016 i 

31/05/2016 RESPECTIVAMENT. 
 
Seguidament el Sr. alcalde pregunta als/a les assistents si hi ha alguna rectificació  a fer a les 
actes anteriors núm. 4 i 5 dels dies 25/05/2016 i 31/05/2016 respectivament. 
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-Acta núm. 4 del 25/05/2016 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE  CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo 
 
A la votació de la pàgina 43, acord 8è.- MOCIO PER A LA RETIRADA DE L’ORDRE DE 
COPAGAMENT CONFISCATORI PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT, que vam 
demanar votar separadament els acords que es proposaven, ho vam dir per votar 
separadament per abstenir-nos en el primer i votar a favor en els altres dos i a l’acta es 
reflecteix que la votació va ser en contra  en el primer punt i crec que tots els grups es van 
abstenir i els altres dos es van votar a favor per unanimitat, per tant està equivocada la votació 
de la pàgina 43. 
 
Ha de constar: 
 
Passat a votació  l’acord primer: 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i derogar 
amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova que estableixi 
criteris més justos, en base a les ordres anteriors, mitjançant la participació en la seva 
elaboració de les entitats representants dels col·lectius afectats, que determinin la capacitat 
econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de 
prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la 
cartera de Serveis Social. 
Vots a favor Srs.: 

- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver. 

Vots en contra Srs.: 
  -- 
S’abstenen 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 de Convergència i Unió (CIU): Marcel·lí Martorell Font, Eduard 
Iglesias Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret Sanvicente. 
 

 
Passat a votació l’acord segon: 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència (LAPAD), estableix per al seu correcte desenvolupament. 

Resta aprovat per unanimitat dels/les tretze regidors assistents al Ple, dels/les tretze que 
componen de dret aquesta corporació. 
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Passat a votació l’acord tercer: 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i Família de la 
Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya), i al COCARMI 
(Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat). 
 
Resta aprovat per unanimitat dels/les tretze regidors assistents al Ple, dels/les tretze que 
componen de dret aquesta corporació. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE  CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo 
 
A la pàgina 45 quan el portaveu de CiU ens informava sobre que s’havia obert una 
convocatòria de subvencions per acollir-se per inversions de gestió de patrimoni arqueològic 
es va fer l’esment per part d’ells i des de l’equip de govern li vaig contestar jo i surt que va ser 
el Sr. Aleix Auber Álvarez, per tant també s’hauria de rectificar que la resposta li va donar el 
Sr. àngel Soteras en qualitat de regidor de Cultura. 
 
Ha de constar: 
 
Subvencions Departament de Cultura 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL I FONT.- No voldria que passes per alt que al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya del proppassat dia 13 de maig s’ha publicat per part del Departament 
de Cultura la convocatòria per acollir-se a unes subvencions  destinades a inversions per la 
gestió de patrimoni arqueològic i paleontològic, i el període de sol·licitud va del 7 al 20 de juny 
del 2016, estiguem al cas per veure si això ens interessa a nivell d’intervencions 
arqueològiques. 
 
 
SR. ÀNGEL SOTERAS LARGO, estem al cas d’aquesta convocatòria. 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. 
 
Crec que per afinar vam respondre els dos, però cap problema  
 
 
El Sr. Àngel Soteras Largo confirma que ho va contestar ell. 
 
 
Passada a votació l’acta 25/05/2016 resta aprovada per unanimitat dels/les tretze regidors/es 
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació. 
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-Acta núm. 5 del 31/05/2016 
 
Passada a votació és aprovada per unanimitat dels/les tretze regidors/es assistents al Ple, 
dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació. 
 
 
 
 
2. DECRET D’ALCALDIA 2016/198 
 
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia 2016/198: 
 

Decret 198/2016 
 
Vist l’informe de data 1 de juny de 2016 emès pel Cap en funcions de la Policia Local de 
Capellades en el que s’informa a aquesta alcaldia  que per necessitats de poder cobrir els 
quadrants de la policia Local de Capellades és necessari proveir per urgència i interinament  la 
plaça d’agent de la policia local que actualment està vacant a la plantilla de personal d’aquest 
ajuntament.  
 
Vist que properament s’ha de convocar  el procés selectiu per a l’accés al lloc de treball  d’agent 
de la policia local de Capellades creat en el pressupost municipal exercici 2016 
 
Vista la necessitat urgent de proveir interinament el lloc de treball d’agent de la Policia local 
actualment vacant a la plantilla del personal.   
 
Vist que és d'urgent necessitat la seva cobertura,  es sol·licita que es facin els tràmits pertinents 
per al nomenament, com a funcionari interí a la plaça d’agent de la Policia Local, del Sr. Gerard 
Muxella Jumilla,  amb el DNI 47109965P 
 
Vist que del senyor Sr. Gerard Muxella Jumilla ha donat la seva conformitat per ocupar aquesta 
vacant d’agent de la Policia Local, en règim d’interinatge, i en conseqüència de conformitat amb 
l'art. 35 i concordants del Decret 233/2002,   
 
Vistos els articles 6 ,94 i 98 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del Personal de les entitats local, que regula els supòsits en els quals es pot  nomenar personal 
interí 
 
Vist l'article 125.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en 
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública, relatiu a la selecció del personal interí i laboral no permanent i en el que 
s’estableix que excepcionalment, per causa d'urgència apreciada per l'Administració, es pot 
nomenar personal interí o contractar personal laboral temporal directament, sense necessitat 
de convocatòria.  
 
Vist l'article 291.1 i 291.3 de la Llei 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, segons els quals el personal interí i el personal laboral no permanent és seleccionat 
mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència, 
havent-se de publicar el nomenament en el BOP i en el DOGC i donar compte al ple en la 
primera sessió que se celebri.  
 
En igual sentit es pronuncia La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic 
en el seu article 10, quan, en el seu apartat 1) diu que són funcionaris interins, els que, per 
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raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per al 
desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les 
següents circumstàncies:  

a).-L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per 
funcionaris de carrera. 

b).-La substitució transitòria dels titulars.  
c).-L 'execució de programes de caràcter temporal.  
d).-L'excés o acumulació de tasques per un termini màxim de 6 mesos, dins d'un període 

de 12 mesos.  
 
Vista així mateix la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les Policies Locals i el Decret 233/2002, de 25 
de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, 
el qual en el seu art. 31, regula el nomenament de personal interí de les policies locals, i disposa 
que, és personal interí el que, en virtut d’un nomenament subjecte al dret administratiu, presta 
serveis amb caràcter transitori i ocupa llocs de treball dotats pressupostàriament que, d'acord 
amb la relació de llocs de treball són reservats a funcionaris i funcionaries de carrera.  
 
Atès que, l'apartat 2, b) del mateix art. 31 disposa que, l'interí pot ser nomenat per situacions 
urgents degudament motivades,  
 
Atès el que disposa l'art. 32, 5, de l'esmentat Decret 233/2002, de 25 de setembre, en el sentit 
de què totes les places objecte de convocatòria s’han de mantenir disponibles en plantilla fins 
que la convocatòria hagi estat resolta. 
 
Vist així mateix l'art. 33, b) del Decret 233/2002, que disposa que el personal interí de les 
policies locals cessa en la seva relació amb l'entitat local, en prendre possessió com a 
funcionaris de carrera els i les aspirants aprovats en la convocatòria en què es van incloure les 
places ocupades per personal interí, i, també, segons es disposa a l'apartat c), quan no calguin 
els seus serveis.  
 
Atès que, l'art. 35, regula que el cas de màxima urgència, el nomenament del personal interí 
s'ha de publicar al BOP i al DOGC, havent de complir, en tot cas, els requisits generals de 
titulació i les altres condicions exigides per participar en les proves d'accés als corresponents 
cossos o escales com  a funcionaris de carrera de les policies locals.  
 
Vist que l'art. 38, 1), del mateix decret, disposa que, es pot nomenar personal interí sense 
observar el tràmit de convocatòria pública quan es tracti de la provisió de llocs de treball per als 
quals existeixi màxima urgència, que s'ha de fonamentar en la resolució de nomenament de 
l'òrgan competent que la confereixi, i, vist així mateix l'apart. 2) del mateix article, que regula 
que, el temps màxim de serveis a prestar en virtut de nomenaments produïts per màxima 
urgència, no pot excedir dels tres mesos, i la convocatòria adient s’ha d’instrumentar durant 
aquest període en la forma que recullen els articles anteriors quan es prevegi que la interinitat 
excedirà els tres mesos.  
 
Vist que la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 permet l’ampliació de la 
possibilitat d’incorporar a nou personal de l’administració amb subjecció als límits i els requisits 
que estableix la llei i en tot cas respectant les disponibilitats pressupostàries del capítol 1 dels 
corresponents pressupostos de despesa. 
 
 
Vist que aquesta plaça té suficient reserva pressupostaria per aquesta anualitat.  
 
 
Vist l'informe de secretaria, 
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H E   R E S O L T: 
 
PRIMER.- NOMENAR funcionari interí, mitjançant el procediment de màxima urgència, al 
senyor Gerard Muxella Jumilla, per a cobrir la vacant d’agent de la Policia Local,  Escala 
Administració Especial, Sotescala: Serveis especials, classe: Policia Local, Grup C1, 
complement de destí 18, amb un complement específic que correspongui a aquest lloc de 
treball, distribuïts d'acord amb la normativa vigent, amb efectes del dia 6-06-2016. 
 
SEGON.- EI funcionari interí tindrà dret a percebre el 100 % de les retribucions bàsiques que 
corresponen als funcionaris del grup de titulació corresponent, en la quantia que estableix la 
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, i el 100% de les retribucions complementàries 
corresponents al lloc de treball d’agent de la Policia Local.  
 
TERCER.- El funcionari interí quedarà afiliat  a la Seguretat Social, de conformitat amb el que 
preveu el R.D. 480/93 de 2 d'abril, en la data d'efecte.  
 
QUART.-EI nomenament interí s'extingirà automàticament en la data en que s'acabi la reserva 
o es cobreixi la plaça, com també, quan la Corporació els deixi sense efecte per raons d'interès 
públic o derivades de preceptes d'obligat compliment, i en tot cas, no podrà excedir del termini 
previst a l'art. 38, 2) del repetit Decret 233/2002.  
 
CINQUÈ.- Publicar aquest nomenament al BOP i al DOGC, en compliment del que disposa l'art. 
35 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d'accés, promoció 
i mobilitat de les policies locals, i art. 291.1 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  
 
SISÈ.- Tanmateix, se’n donarà coneixement al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
tingui.  
 
SETÈ.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’interessat, al Departament de personal, als 
Departaments d’Intervenció i Tresoreria, a les seccions sindicals d'UGT, CCOO, per al seu 
coneixement.  
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.  
 
Capellades, 1 de juny de 2016 
Aleix Auber Álvarez     Milagros de Legorburu i Martorell  
Alcalde-president    Secretària 

 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
 
 
 
3. DECRET D’ALCALDIA 2016/226 
 
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia 2016/226: 
 
 

Decret 226/2016 
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Nomenament de la Sra. Beatriz Aparicio Cano, amb el DNI núm. 79 276 764-L com a funcionària 
interina d’aquesta Corporació. 
 
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. Beatriz Aparicio Cano, 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. 
 
 
 
R E S O L C: 
 
PRIMER.- Nomenar funcionària interina amb caràcter d’urgència a la Sra. Beatriz Aparicio Cano, 
amb el DNI núm. 79 276 764-L, 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 21 de juny de 2016 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,  20 de juny de 2016 

Aleix Auber Álvarez     Milagros de Legorburu i Martorell  
Alcalde-president    Secretària 
 

 
 
El Ple es dóna per assabentat 
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4. DECRET D’ALCALDIA 2016/218 (APROVACIÓ BASES REGULAD ORES DE LA 

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONES PER A LA CONST ITUCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL PER COBRIR LES VACANTS DE PEÓ D’OB RES, PEÓ DE 
JARDINS I AUXILIAR ADMINISTRATIU SERVEIS GENERALS.  

 
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia 2016/218: 
 

Decret 218/2016 
 

 

Atesa la necessitat de constituir una borsa de treball per cobrir les possibles vacants dels llocs 
de peó d’obres, peó de jardins i auxiliar administratiu servies generals per diferents causes.   

 
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal que va 
conformar la borsa de treball per cobrir les vacants i /o les necessitats de personal motivades  
per: la situació de vacant temporal amb reserva de lloc de treball del seu titular, per la necessitat 
de substituir de manera transitòria  al titular del servei amb ocasió de baixes mèdiques 
,vacances, llicències o circumstàncies anàlegs, per a l’execució de programes o projectes de 
caràcter temporal o per l’ excés o acumulació de tasques; mitjançant personal funcionari i interí 
o personal laboral sota les modalitats d’interinitat, obra o servei determinat eventual per excés 
de feina i de relleu, per a l’Ajuntament de Capellades o els seus organismes autònoms 
municipals i per a les categories professionals de : 

I.-Peó d’obres 
II.-Peó de jardins 
III.-Auxiliar administratiu serveis generals. 

 
De conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, 

 
R E S O L C: 
 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la 
constitució d’una borsa de treball per cobrir les vacants de peó d’obres, peó de jardins i auxiliar 
administratiu servies generals en els termes en que figuren en l’expedient. 

 
SEGON. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. L’anunci de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la data d’aquest anunci servirà per al còmput del 
termini de presentació d’instàncies. 

Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.  

 
Capellades,  13 de juny de 2016 
Aleix Auber i Álvarez      Milagros de Legorburu i Martorell  
Alcalde-president    Secretària 
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INTERVENCIONS 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

El primer de tot voldríem saber si s’han fet per decret de l’Alcaldia o perquè és l’únic òrgan 
que ho pot aprovar. 
 
Secretaria informa al Sr. Marcel·lí Martorell Font que és competència de l’Alcaldia aprovar les 
bases de les proves per seleccionar i pels concursos de provisió de llocs de treball. 
 
Sr. Marcel·lí Martorell Font, per altra banda, és un tema que algun cop jo havia comentat a 
nivell intern, ens està bé i no hi ha cap problema, fins i tot veiem que en alguna de les tasques, 
el nivell  de català no és tant exigent, li sembla correcte. 
De cara al futur si es convoca la plaça d’administratiu/va si que suggerírem, ja sabeu que en 
el pressupost vam demanar expressament  la possibilitat de que es crees alguna plaça més a 
administració, perquè administració és el coll d’ampolla que necessita un reforç, però també 
que en aquesta possible plaça es valorés no solament el nivell de català, sinó també l’anglès. 
 
Insisteix, potser no és en aquestes bases però el dia que es convoqui una plaça 
d’administratiu/va,  que es valori que la persona a seleccionar tingui nivell mig d’angles per 
atendre les possibles futures necessitats de l’Ajuntament en aquest aspecte.  
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA) Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. 
 
Creu que és una bona aportació, bastant positiva, que s’ha de tenir en compte per més 
endavant, venint del passat  és una cosa que no es plantejava abans, però que segur que hem 
de tenir en compte. 
 
Abans d’iniciar el Ple se m’ha requerit per part del grup municipal del PSC per parlar sobre 
aquestes bases, és un decret, però evidentment estem oberts a parlar–ne  per si es detecta 
alguna qüestió, segons se m’ha fet esment hi ha alguna contradicció o alguna qüestió que no 
s’entén, per tant us emplacem per tractar la modificació de les bases si es comprova que hi 
ha algun aspecte que s’hagi d’esmenar.  
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM). SR. Àngel Soteras Largo  
 
ERC està completament d’acord que hi hagi aquesta proposta de bases que portem avui, ha 
estat una reivindicació des del grup municipal d’ERC i no només  de l’ERC dels últims, tirant 
curt, dos o tres anys, perquè sempre hem entès que disposar d’un llistat de persones 
convenientment ordenades amb barems de capacitat d’adaptació a la feina, per transparència, 
pel propi  ajuntament, perquè cada vegada que hi havies de cobrir alguna  substitució. 
Això ens havia passat en diferents perfils de treball  i sempre havíem dit el que entenc que 
materialitzem avui, l’ajuntament necessita tenir un llistat de candidats/tes per cada una de les 
feines a les quals es preveuen unes certes rotacions i que disposar d’aquesta llista en una 
convocatòria pública amb uns barems objectius que permet desactivar les sempre 
desagradables sospites de falta de transparència de l’administració pública en general i a més 
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a més també permet reaccionar més ràpid al propi ajuntament cada vegada  que necessiti 
cobrir un lloc de treball, perquè no ha de fer un procés selectiu cada vegada. 
 
Reiterar que és la materialització d’una reivindicació durant molt de temps ja manifestada i que 
per les raons que siguin ara s’ha pogut tirar endavant i que entenem que cada vegada això 
s’anirà ampliant amb més perfils laborals, ara són els  que són però tenim més llocs de treball 
que s’haurien d’anar cobrint sempre d’aquesta manera i recordar el que acaba de dir ara el 
portaveu de CiU, sense perdre de vista que estem parlant d’una bossa de possibles 
substituts/tes, no d’una convocatòria oberta, que com s’ha dit ara ha de ser molt més exigent 
perquè s’entén que és per tenir algú en una esterilitat en el lloc de treball, aquesta entenem 
que ha de ser més flexible i que ens ha de permetre això, desactivar sospites de falta de 
transparència i de donar resposta ràpida a emergències en cas de necessitar substitucions. 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez  
 
Com ja s’ha comentat, al començament del Ple hem demanat la possibilitat de fer una sèrie 
aportacions a aquestes bases. 
 
Si que ens agradaria un aclariment, es parla de tres places, tres categories, peó d’obra, 
jardiner/a i auxiliar administratiu/va, en els annexos hem vist que hi ha cinc places de l’annex, 
entenem que són les cinc places les que es volen cobrir, les deu possibles persones que 
podrien cobrir aquestes tres places, no només aquestes  tres que surten en el decret i si que 
és cert que hem demanat la possibilitat de participar amb les nostres aportacions, creiem que 
hi ha punts quant a formació com en la plaça de l’administratiu/va respecte a l’àrea de la 
transparència  o certes valoracions de l’experiència professional en diferents formacions que 
creiem que es podrien afegir en aquestes bases. 
 
Entenem que com ha dit el portaveu d’ERC hem demanat en els últims anys que hi hagués 
alguna mena de bossa de treball, l’últim pla d’ocupació ens ha salvat de forces mals de cap 
amb les baixes que hem tingut malauradament, mai és agradable que treballadors nostres 
tinguin baixes per malaltia. 
 
Ja que hem estat durant anys sense aquestes bases, seria bo que ara que les fem i han de 
ser vigents per tres o més anys que les fem més acuradament possibles i d’ aquí la nostra 
voluntat de participar i  de fer les aportacions que puguem fer. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA) Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. 
 
Com s’ha referit al principi, donat que tenim aquesta bossa de treball, per tot el que es vulgui 
afinar, estem disposats a fer-ho per millorar aquestes bases  
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El Ple es dóna per assabentat 
 
 
 
5. APROVACIÓ REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 01/01/ 2016. 
 
 
D’acord amb el procediment establert en la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la 
Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística y del Director General de Cooperació Local, per 
la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró 
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Atès que  de la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de Capellades, resulta la xifra final 
d’habitants 01-01-2016  és de 5.227 (2574 Homes i 2653 Dones). 
 
El Sr. alcalde proposa al Ple l’aprovació de la revisió del padró d’habitants del municipi de 
Capellades a 01-01-2016 és de 5.227 habitants. 
 
Passat a votació  l’acord d’aprovació de la revisió del padró d’habitants de Capellades a 01-
01-2016 resta aprovada per la unanimitat dels tretze regidors assistents al Ple, dels tretze que 
componen de dret aquesta corporació. 
 
 
 
6. MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D'ESTA T -PRESENTADA PEL 

GRUP MUNICIPAL ERC 
 
Es dóna compte al Ple de la Moció per un país lliure de corrupció d’estat, presentada pel Grup 
Municipal d’ERC: 
 

Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari i Jaume Solé Carol, regidors d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, presenten al ple de l'Ajuntament de Capellades la següent 
 

MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en funcions i 
candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina 
Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat contra Esquerra Republicana de 
Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer descarrilar el procés 
d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va 
intentar construir casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de 
Catalunya davant de la societat. 
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes gravacions, 
no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques independentistes són perseguides 
per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de 
Catalunya.  
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha convocat 
manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la 
integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció. 
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Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de 
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els descrits, propis 
d’estat totalitaris. 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat. 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Capellades proposa 
d’adopció dels següents 

ACORDS 
Primer. L’Ajuntament de Capellades exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. 
Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, 
ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a 
l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes. 
 
 
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Capellades a les accions que tant el Parlament de 
Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar 
responsabilitats a les persones implicades. 
Tercer.  Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un país lliure 
de corrupció d’Estat 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
Capellades, 22 de juny de 2016 
 
Àngel Soteras Largo      Salvador Vives Alari   Jaume Solé Carol 

 
 
El Sr. alcalde dona la paraula a ERC, grup municipal que ha presentat aquesta moció 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM). Sr. Àngel Soteras i Largo 
 
Es tracta d’una moció que com es va parlar amb els diferents portaveus a la comissió 
informativa va centrada a una certa urgència arrel de com havien succeït els esdeveniments 
que tots coneixem i atenent que teníem un ple la mateixa setmana que tot això estava passant, 
i és per aquesta raó que a Convergència li va semblar bé, al grup dels Socialistes també els 
hi va sembla bé però amb un matís que després ens ha fet arribar per escrit i que hem inclòs 
en la moció que finalment portem al Ple i que dins de l’equip de govern en el seu moment vam 
considerar que era oportú. 
 
En aquesta moció es denuncia el fet que s’han detectat i circulen uns enregistraments en els 
que queda provat que l’Administració de l’Estat, en aquest cas el  Ministre de l’Interior en 
connivència amb el cap de l’Oficina Antifrau de Catalunya s’ha dedicat a intentar buscar coses, 
diguem-ne, lletxes, de portaveus que defensen una ideologia concreta, en aquest cas  la 
consecució de la independència pel nostre país, i que es buscava tot això no com una operació 
de combatre realment el frau, sinó com una eina de combatre unes idees licites i totalment 
defensables. 
 
Entenem que això és un cas de corrupció, d’utilització de l’Administració de l’Estat per una 
tasca que no li és pròpia ni molt menys i que això s’havia de denunciar a tots els nivells,  els 
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que els hi fossin accessibles, i enteníem que com a grup municipal, doncs  també els 
ajuntaments i si han portat aquesta moció, diferents ajuntaments s’havien de posicionar 
respecte a aquest tema i demanar concretament tant la dimissió del cap de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya com la dimissió del Ministre de l’Interior. 
 
Parlàvem fa un moment amb el portaveu socialista que és clar que els esdeveniments es 
succeïen amb una certa velocitat i això que dimecres passat semblava de rabiosa actualitat, 
passada una setmana, potser no ho sembla tant, però revisant-lo i després d’haver-ho parlat 
amb el company socialista crec que és exigible demanar la dimissió del Ministre de l’Interior 
perquè continua estant en funcions, no s’ha constituït un nou govern i ja veurem quan es 
constituirà i crec que ens toca continuar demanant la seva dimissió i la del cap de l’Oficina 
Antifrau, el Parlament  ja el farà cessar, donant-li abans la possibilitat perquè dimiteixi i marxi 
amb una certa honorabilitat,  ja no, però estalviant-se que el facin fora. 
 
La resta d’acords més enllà que tinguin aquesta formalitat de traslladar l’acord al Parlament 
de Catalunya, a la Federació de Municipis, donar suport a qualsevol manifestació de la societat 
civil que denunciï aquests  fets. 
 
Creiem que és de calaix que les institucions, representants democràtics que creguin que la 
democràcia funciona sense fer servir les clavegueres de l’estat han de participar donant suport 
i també qualsevol acció en aquest cas del Parlament demanant el cessament del cap de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
Recordar que hi havia una esmena, el redactat original demanava suport a aquelles 
manifestacions de la societat civil  que defensin un nou país lliure de corrupció d’estat, el Grup 
Socialista ens havia demanat deixar-ho a les manifestacions de la societat civil que defensin 
un país lliure de corrupció d’estat, no hi  tenim cap inconvenient, esborrem el “nou”, entenem 
que un país lliure de corrupció d’estat per si mateix serà nou perquè l’actual no ho és, i per 
tant si que potser és redundant posar nou, evitem posar nou i així entenc  fem la moció més 
votable per tots els partits i amb aquest esperit direm això que una de les virtuts que tenim 
com ajuntament és que els nostres grups municipals tot sovint som capaços d’això de 
consensuar de canviar redactats que ens venen d’altres instàncies i trobar el consens, per sort 
tots tenim criteri propi. 
 
Amb aquest esperit presentem aquesta moció i esperem que sigui aprovada per unanimitat 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. 
 
Des de la CUP evidentment votarem a favor com entenem que no pot ser d’altra manera, si 
que veient la moció i donades les circumstàncies és una moció que es cuina en calent per les 
circumstancies ara exposades. 
 
Creiem  que podríem estar d’acord que aquesta moció podria ser més extensa i fins i tot 
remuntar-se cap al passat per anar recordant diferents i tristos episodis on diferents 
institucions van ser les  protagonistes, l’Estat espanyol per suposat es porta el primer premi  
malauradament, i el que hem repetit molts cops, l’independentisme sempre ha estat perseguit 
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per múltiples mitjans, premsa, detencions, mentides, conxorxes de tot tipus i ara és una més 
que  donades les circumstàncies és pot provar flagrantment. 
 
La corrupció  ha estat el centre de la criminalització reiterada de diferents moviments socials 
de protestes i de pensaments polítics, podríem passar pel GAL i d’això fa molts anys, com 
venir a parlar més a prop de casa com és el cas de l’Esther Quintana, els indignats de la plaça 
Catalunya, de la multitud d’indults que l’Estat espanyol atorga a torturadors i estafadors.  
 
És important dir que només faltaria dir que no tinguéssim un país sense corrupció d’estat i una 
mica pel que hem comentat resumidament, tots els grups aquí presents estem d’acord que 
tenim molta, molta feina per endavant. 
 
Podríem acabar amb un dels fets  que s’ha desenvolupat a partir d’aquests fets i és que sabem 
que volen acabar amb aquest moviment mitjançant aquesta guerra bruta, coneguda per l’Estat 
espanyol i per la dictadura que li precedeix. 
 
Diem ben alt que és una vergonya que diferents grups de la Diputació Permanent del Congrés 
formada per diferents grups com el  Partit Popular, Partit Socialista i Ciutadans hagi tancat la 
porta  aquest dimarts a la petició d’ERC, Convergència Democràtica de Catalunya, Podem i 
d’Esquerra Unida a la compareixença del Ministre de l’Interior Jorge Fernández Diaz a que 
precisament donés explicacions de les seves converses amb el director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya 
 
Amb el que ens estem remetent  tots els grups sempre parlem de la democràcia, transparència 
i treballem localment de la manera més efectiva i dintre de les possibilitats i eines que tenim 
crec que és un mal exemple per a la població el fet que es vetin coses tan evidents com 
aquestes de la Diputació Permanent del Congrés. 
 
 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

Compartiria aquests discursos, cent per cent amb el d’ERC i no tant amb el de la CUP. 
 
Crec que la moció la presentàvem conjuntament, o la presenta ERC i després tots, votarem a 
favor i quedem que la presentem tots?. 
Per part nostra amb aquesta petita esmena que ha comentat el representant d’ERC no tenim 
cap inconvenient.  
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez 
 
Teníem la nostra pròpia moció i vam deixar de presentar-la perquè vam considerar que era 
redundant.  
 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Alcaldia, Sr. Aleix Auber Àlvarez. 



                            AJUNTAMENT DE CAPELLADES 

  AP20160629 

  

   16 

 
Recollint el prec fet per Convergència i que s’havia parlat en la comissió informativa sense 
acabar de resoldre entenem que aquesta moció es presenta per tots els grups aquí 
representats. 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez 
 
Compartim la part dispositiva d’aquesta moció sobre tot en el punt que diu que la llibertat 
ideològica és un dret fonamental i per tant més enllà de compartir la postura ideològica com 
hem fet amb el nostre vot en anteriors mocions. 
L’ús polític de les eines de l’estat és una cosa que s’ha de condemnar i perseguir, per tant i 
evidentment votarem a favor. 
 
Quant al que ha dit el Sr. alcalde en referència a la compareixença del ministre a la Diputació 
Permanent del Congrés voldria puntualitzar que la postura dels nostres companys, passa la 
paraula al seu company de grup. 
 
Sr. Carles Cuerva Claver, simplement respecte a la compareixença al congrés, sobre aquesta 
petició dos puntualitzacions. Primer, el reglament del Congrés no permet les compareixences 
entre períodes on no existeix congrés perquè recordem que actualment no existeix congrés, 
ja que els diputats són electes i per tant si són electes encara no han pres possessió del seu 
càrrec i per tant la compareixença no es farà davant de ningú perquè no han pres càrrec fins 
el dia 19 de juliol 
En tot cas i això si que ho han anunciat  el mateix dia 19 de juliol els partits si que demanaren 
la compareixença del Ministeri de l’Interior al Congrés, que és quan els diputats ja ho poden 
fer realment, perquè si és demanés abans no podia ser, es tracta d’un tema tècnic. 
 
Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez, tots els que estem aquí compartim que s’han d’exigir 
responsabilitats com ha dit el portaveu d’ERC i donar-los aquesta oportunitat de marxar amb 
aquesta certa, diguem dignitat, que no sabem si la tenen, o com a mínim una certa decència. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM),Sr. Àngel Soteras i Largo 
 
Podria tancar i agrair els vots favorables, però des del moment que la cosa ha canviat i la 
presenten conjuntament no té massa sentit que agraeixi el vot favorable  
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. 
 
En referència a la part exposada pel grup Socialista, entenem que ni que fos simbòlicament 
aquests posicionaments donen molt de si, encara que tècnicament no puguin evolucionar. 
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El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. L’Ajuntament de Capellades exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en 
funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. 
Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer 
un ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics 
independentistes. 
 
Segon.  Manifestar el suport de l’Ajuntament de Capellades a les accions que tant el Parlament 
de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i 
demanar responsabilitats a les persones implicades. 
 
Tercer.  Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un país lliure 
de corrupció d’Estat 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
 
Passada  a votació la “Moció per un nou país lliure de corrupció d’estat resta aprovada per la 
unanimitat dels tretze regidors assistents al Ple, dels tretze que componen de dret aquesta 
corporació. 
 
 
 
 
 
7. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS: NÚM. 24 T AXA PER LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL; I NÚM. 40 TAXA PER SER VEIS DE VISITES A 
MUSEUS. 

 
 
L’alcalde, Sr.  Aleix Auber Álvarez indica que hi ha unes modificacions en aquestes taxes, a 
l’ordenança de l’Escola Bressol es va detectar que hi havien unes modificacions aprovades 
anteriorment que no estaven a l’apartat que els hi correspondria, és a dir al capítol cinquè, 
beneficis fiscals i es traslladen per aquest motiu en aquest apartat on s’inclou un afegit que 
recalca una cosa que ja era lògica, però que no estava plasmada i que era limitar l’acumulació 
d’aquesta bonificació. 
 
Quant a la Taxa per serveis de visites al museu molí Paperer hi ha algunes modificacions 
significatives com és el lloguer d’espais   
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El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació de 
les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les dates de la 
seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació. 
 
Atès que, per les raons justificades a l’expedient corresponent, convé introduir determinades 
modificacions a les vigents ordenances.   
 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Vist els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest la previsible cobertura 
dels cost dels serveis que originen la modificació de les seves tarifes en cadascú dels supòsits 
que originen la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible dels servei o activitat que es 
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia, els informes de la  secretaria i de l’interventor. 
 
Vist l’article 17 i concordants text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals la proposta 
al Ple de la Corporació contindrà l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals: 
 
ORDENANÇA NÚM. 24 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRES TACIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLA BRESSOL    
  
Es modifiquen l’article 5è, introduint els números 2 i 3 i el 6è, suprimint el número 2: 
 
Article 5è.  Beneficis fiscals  
 
...  
 
2. Les tarifes corresponents a quota tot el dia es reduiran en un 50%, sempre que es compleixin les 
condicions establerts a l’apartat 1 d’aquest article 5è. 
 
3.  Tanmateix, s’aplicarà una reducció del 50% a la quota tot el dia per a aquelles famílies que tinguin 
matriculat un altre fill a l’escola. 
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Aquesta bonificació no serà acumulable amb l’establerta a l’apartat anterior. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 40.- TAXA PER SERVEIS DE VISITES A MUSEUS.  

 
Es modifica l’article 4t:  
 
Article 4t.- Quantia 
 
Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran: 
 
 

Entrades  

Normal 6,25 

Reduïda 3,60 

Col·lectiva concertada 3,60 

  
Tallers + visita  

Taller Blanc 5,50 

Taller Color 6,10 

Taller Reciclat 6,10 

Taller Impremta (Sala Impremta + taller Gyotaku) 6,10 

Taller Artístic 9,00 

  
Altres activitats  

Taller Gyotaku 3,50 

Taller familiar 2,50 

Itinerari Molins Paperers 2,50 

Caixes didàctiques amb monitor (per sessió) 50,00 

  
Lloguer d'espais  

Mirador dia sencer 600,00 

Mirador mig dia 300,00 

Sala d'actes dia sencer 600,00 

Sala d'actes mig dia 300,00 

Biblioteca dia sencer 250,00 

Biblioteca mig dia 125,00 

 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província, i de la seva publicació en un diari de màxima difusió. 
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Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe, en 
els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/204 TRHL, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 
ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les ordenances 
o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària per 
l’Ajuntament. 
 
QUART.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, els acords de modificació i nova imposició d’ordenances fiscals 
reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb 
allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en 
matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
 
 
INTERVENCIONS 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

A nosaltres aquestes modificacions ens semblen bé i dintre d’un any podrem valorar com han 
anat les modificacions que es proposen respecte a aquestes actes. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM),- Sr.Àngel Soteras i Largo 
 
Votarem a favor, respecte de les taxes del Museu Molí Paperer ja es va parlar d’aquest 
augment en la sessió de l’últim patronat d’aquest organisme en que hi eren  representants tots 
els grups municipals d’aquest ajuntament 
 
Amb aquesta modificació de taxes del Museu Molí Paperer, es regularitza una  situació de fet, 
el museu tenia unes taxes que no estaven reflectides quant la utilització dels espais del Museu 
Molí Paperer, i el que són activitats, i com s’ha comentat anteriorment  no hi ha variacions 
substancials, són  les activitats que fa la gent, es manté el preu i les pujades són mínimes i ho 
són respecte a un plus que comporta fer alguna activitat a més de visitar el museu. 
 
Hi ha una quota significativa que és  la del taller artístic, aquest és un taller que bàsicament 
es fa amb alumnes de batxillerats artístics i per la pròpia composició del grup, al ser de 
batxillerat artístic són pocs alumnes, es cobra per alumnes i en aquest cas és difícil cobrir els 
costos i per aquesta raó és la quota que té una pujada superior. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez  
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Per part nostra cap inconvenient, entenem que són dos organismes autònoms que tenen un 
any natural propi perquè tenen el seu propi funcionament, condiciona que l’any vagi de 
setembre a juny per aquest motiu necessiten que ara es facin les modificacions de la seva 
taxa per poder aplicar-les al mes de setembre. 
 
Quant a l’Escola Bressol es formalitza  una bonificació de la taxa que ja estava contemplada i 
per tant no tenim inconvenient. 
 
Respecte al Museu Molí Paperer estem parlant d’ajustos de cèntims i per tant cap problema 
en aquest sentit i menys quan comentava el regidor d’ERC que és una proposta que ja ve 
proposada pel seu Patronat i per tant és una adequació de la realitat que ja està funcionant al 
museu paperer. 
 
 
Passat a votació l’acord de modificació de les ordenances fiscals: Núm. 24 Taxa per la 
prestació del servei d’Escola Bressol; i Núm. 40 Taxa per serveis de visites a Museus, resta 
aprovat per la unanimitat dels tretze regidors assistents al Ple, dels tretze que componen de 
dret aquesta corporació. 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
ALCALDIA, Sr. Aleix Auber Álvarez.   
 
Abans de donar la paraula als grups municipals, vol  felicitar al grup municipal d’ERC pels 
resultats obtinguts en les últimes eleccions generals però sobre tot pels resultats obtinguts a 
nivell local. 
 
Des de la part que em toca i com sempre i és de justícia valorar els resultats dels guanyadors 
tant a  l’àmbit estatal com al local. 
 
També felicita a la resta de grups que s’han presentat a aquestes últimes eleccions pels 
resultats obtinguts. 
 
Emplaça als partits que de la mateixa manera que omplim els carrers de propaganda també 
siguem tant eficaços en retirar-la, com s’ha fet de forma bastant efectiva en anteriors 
convocatòries d’eleccions. 
 
 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

Ens afegim a la felicitació, nosaltres ja els hi vam transmetre informalment la nostra felicitació, 
que aquesta victòria no es converteixi en una tradició, però això no treu que els felicitem 
aquesta vegada. 
 
Per altra banda, quant a la retirada de la propaganda electoral, nosaltres la retirarem amb la 
immediatesa possible retirarem la resta de la propaganda electoral. 
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ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.- 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

Vol saber quina previsió hi ha per a la seva tramitació i aprovació. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Sergio Pérez Castillo 
 
La idea era aprovar aquesta ordenança al mes de juny, però en obrir el període d’aportacions 
de la ciutadania vam veure que hi havien moltes aportacions, per aquesta raó l’equip de govern 
va considerar oportú ampliar aquest període d’aportacions per permetre una major participació 
dels ciutadans, presentarem la proposta de l’ordenança municipal sobre tinença d’animals 
domèstics en el ple del mes de juliol. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

En aquest sentit si hi ha modificacions com ha dit  el Sr. regidor, i si aquestes modificacions 
són substancials, demanaria que aquesta ordenança torni a passar per comissió informativa. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Sergio Pérez Castillo 
 
No hi haurà cap problema en tornar a realitzar els mateixos passos que vam fer prèviament 
amb tots els grups de l’oposició, us la vam facilitar abans de la comissió informativa perquè 
poguéssiu presentar les aportacions que vau considerar necessàries i així ho vam tractar a la 
comissió informativa. 
 
 
 
AIGUA AL CAMÍ QUE VA DE LA FONT CUITORA FINS A CAL GUASCH.- 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

Voldria saber l’origen de l’aigua que raja per aquest camí, si hi ha hagut algun desperfecte... 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Sergio Pérez Castillo 
 
Com ja vaig apuntar a l’anterior ple, semblava que aquesta aigua provenia d’una surgència 
natural, i així és. 
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Per la baixada d’aquest camí hi havia antigament una font de la que ara no es fa ús, però de 
la que continua rajant aigua, s’han fet comprovacions a les canonades que passen per aquest 
indret  no tenen cap pèrdua de pressió, totes estan a la pressió que pertoca. 
 
Aquesta aigua fa anys que va baixant, ara arran d’unes pluges sorgeix més, però no hi ha cap 
pèrdua d’aigua de la xarxa, en tot cas es filtra pel sòl, s’ho queda la terra i sinó  se’n va a un 
aqüífer, s’ evapora, no podem dir que es perd l’aigua si passa per un riu.  
 
 
COL·LECTOR CARRER DIVINA PASTORA.- 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

Hi ha un tema que ens preocupa, ara farà un any les pluges mig torrencials que van haver van 
ocasionar greus desperfectes al Camí Reial, per aquesta raó voldria saber si s’ha fet alguna 
actuació per al seu arranjament i si no s’ha fet, quina previsió hi ha, o si s’ha demanat alguna 
subvenció. 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Sergio Pérez Castillo 
 
S’han fet actuacions per reparar els desperfectes ocasionats per les pluges, i ara demanarem 
una subvenció al programa complementari per la rehabilitació camins amb trànsit rodat de la 
Diputació de Barcelona per realitzar l’arranjament del camí Reial, sobre tot en la zona que 
pateix , sovint, més desperfectes. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

Si em permets una aportació, regidor,  ara recordava la subvenció de camins, nosaltres ho 
hem comentat amb un representant de l’ADF de Capellades, la veritat és que la nostra 
aportació anava més en un altre sentit, arreglar el camí des de la Font Cuitora fins cap a dalt. 
 
Les prioritats no les marquem nosaltres, però aquesta és la nostra aportació, per altra banda 
no sé si hi haurà prou, perquè al camí Reial es va fer un planxat de formigó i quan baixa l’aigua, 
el problema és que aquest planxat pot quedar descalçat. 
 
Li sembla que l’actuació, ara parla improvisant, hauria d’anar més enllà d’arreglar un  camí, i 
els diners que ens poguessin donar per camins li sembla difícil que vagin més enllà d’un 
planxat, a no ser que hi hagi la voluntat de mantenir el camí Reial. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Sergio Pérez Castillo 
 
La voluntat és i així ho hem manifestat algun cop és intentar solucionar el problema que tenim 
amb el col·lector i la baixada que es produeix  a vegades de l’aigua lliure. 
 
Aquesta obra requereix d’un projecte, però la voluntat i la idea és treballar en això, i no només 
anar arreglant a pedaços que poden ser originats per alguna caiguda que ja sabem que 
existeix en una avinguda forta d’aigua sinó que s’intentarà treballar en les dues besants, que 
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són arreglar el camí i iniciar un projecte i veure com solucionem el projecte del col·lector de la 
Divina Pastora. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Aleix Auber Álvarez. 
 
Voldria fer un apunt, precisament, quan parlàvem de la subvenció de camins, hem comentat 
que es podien arranjar el camí de Cal Manel o el de la Font Cuitora però hem de tenir en 
compte que un dels requisits d’aquesta subvenció és que pel camí a arranjar pugui passar  
trànsit rodat. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

 
El que si és cert i ens hauríem d’assegurar i així passava en altres subvencions de camins, es 
que si no estaves en el catàleg de camins de la Diputació,  ja no podies destinar els diners a 
un camí que no estigues en el marc d’aquests  camins, no sé si aquest és el cas. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Sergio Pérez Castillo 
 
Ens ho hem d’acabar de mirar, en aquest cas la subvenció està condicionada a que és sol·liciti 
l’ajut per l’arranjament de camins pels que pugui passar  trànsit rodat. 
      
 
 
TEMA AIGUA.- 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

 
L’any passat, el Sr. alcalde va fer un acte que va estar molt bé,  però entenem que no s’ha fet 
cap actuació més enllà de fer l’acte, sabem que hi ha unes mancances sobre tot en el 
compliment de l’ordenança municipal de subministrament d’ aigua, en aquesta ordenança 
s’estipula que ha d’haver un comptador als habitatges, perquè durant molts anys, ara també, 
els veïns no són tractats igual per igual. 
 
Entenem que amb la instal·lació de comptadors allà on toca, és a dir a cada veí, aquesta gestió  
milloraria en la gestió que té la casa però també en la gestió del cobrament just de la factura. 
 
Volem saber si s’han fet coses en aquest sentit al llarg d’aquest any, si això es pot quantificar 
o no i quina previsió hi ha. 
 
Si l’equip de govern vol ens emplacem passat  l’estiu perquè allà al setembre, però abans de 
que no s’acabi l’any donem marxa perquè l’enginyera, el cap de la brigada o entre tots es 
quantifiquin i fem un full de ruta. 
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El que si que demanarem és que es continuï treballant en la instal·lació de comptadors i si fa 
falta amb l’aportació de tots a l’hora de fer l’ordenança i abans de que acabi l’any. 
 
És un tema que no l’arreglàrem ni en mig any, però el que no pot ser és que ens aturem. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Aleix Auber Álvarez. 
 
Vàries coses a dir respecte a aquesta qüestió, tal com acabes de dir fa aproximadament un 
any vàrem fer un acte donat l’estat de la Bassa, sabem que l’aigua dóna per parlar. 
 
Agrairia que aquestes preguntes que  les podem fer en qualsevol moment, podem quedar i 
parlar i et puc explicar quines actuacions s’han fet durant l’any, li sap greu que es quedi amb 
aquesta imatge quan durant aquest any s’han anant fent coses bastant interessants. 
 
T’has referit a alguns dels blocs que tenen un sol comptador per tot l’edifici i s’ha mirat 
d’incentivar que es fes el canvi, que es col·loqués la bateria perquè tal com has dit és injust, 
quan hi ha un sol comptador en un sol bloc pot haver un veí que consumeixi més que un altre 
que consumeix menys i tothom acaba pagant el mateix i per tant es produeix una diferència 
que no és lògica. 
 
Ja hem contactat amb aquests blocs, desafortunadament a vegades costa posar a tothom 
d’acord, ja ho saps, que per tirar endavant una actuació com aquesta, no s’ha aconseguit, 
però creu que hi ha algun d’aquests contactes que tindran èxit i resultat. 
 
De la mateixa manera, fa relativament poc, tenim sobre la taula la llista dels habitatges, que ni 
tan sols tenen comptador, aleshores l’objectiu és d’adreçar-nos a tots aquests veïns, 
individualment, per  emplaçar-los per tractar sobre aquest assumpte. 
 
Com heu vist el nivell  de la Bassa és mínim, s’ha detectat  una baixada considerable, des de 
finals de maig fins avui, l’ACA també se’ns ha adreçat per aquesta baixada fora de lo normal. 
 
Nosaltres el que hem fet aquest anys és anar quatre vegades a l’ACA, junt amb la Junta 
d’Usuaris de l’Aqüífer Carme-Capellades. 
 
Donada l’alarma i l’estat d’excepcionalitat que pateix l’aqüífer que com sabem està 
sobreexplotat i com deies bé fa una estona, tal com es va explicar fa aproximadament un any 
estem preocupats per aquesta situació, i fins i tot aquesta és una conversa que podem tenir 
els grups municipals quan cregueu convenient, perquè Capellades no depengui d’un sol pou i 
perquè hi hagin alternatives amb les que puguem extreure l’aigua d’una altra font. 
 
Hi ha possibilitats per mirar d’investigar, d’analitzar quines són aquestes diferents possibilitats, 
quan parlem de l’aigua s’obren molts fronts a la vegada, un és el treball que com ajuntament 
hem de fer i que és regularitzar el tema dels comptadors, l’altre és el treball amb les institucions 
que en principi s’han de cuidar de què com a població no tinguem que patir sobretot de manca 
de subministrament d’aigua de boca i també industrial, no hem d’oblidar la implicació existent 
a Capellades entre l’aigua i la indústria. 
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Per tot això els contactes entre l’ACA i l’ajuntament no solament  s’han mantingut regularment, 
sinó que en aquestes tres últimes setmanes s’han accentuat i esperem que ens pugui donar 
una solució en aquest sentit perquè aquesta és una qüestió que s’arrossega fa molts anys i 
és de difícil solució, o que encara no ens la donen encara. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

El que es faci, al menys des del grup de CiU ens tindreu al costat, ens agradaria fer aportacions 
en el que és les fonts de subministrament. 
 
Sabeu que històricament el nostre grup sempre ha buscat una font alternativa al que és la 
Font Cuitora, i per cert sempre amb traves dels altres grups municipals, però això ho deixem 
enrere i sempre serem constructius en aquest sentit de cara al futur, 
 
Ens agrada aquesta preocupació pels nivells de la Bassa, quan estàveu a l’oposició se’ns 
demanaven regularment informes, em remeto a les actes, no anem molt enllà d’un any, any i 
mig, recorda que vàries vegades, de forma repetitiva, se’ns va demanar. 
 
La meva pregunta és sobre l’origen o que és pot fer amb aquells nivells de la Bassa, donat 
que ha passat un any voldria saber si s’ha fet un informe o si s’ha estudiat, creu que és el 
temps prudencial per haver estudiat quines actuacions es poden fer davant d’aquesta situació. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. alcalde- Aleix Auber Álvarez. 
 
La pregunta es refereix a l’estudi de les actuacions a realitzar per millorar els nivells de l’Aqüífer 
i de la Bassa?. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

O si s’ha fet algun estudi al respecte. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. alcalde- Aleix Auber Álvarez. 
 
 
Els estudis que hi ha al respecte i sobretot quant al comportament de la Bassa s’ha de recalcar 
una dada important, que pateix un canvi a partir de les agressions al propi sistema de l’Aqüífer, 
a l’any 2011, i de les que tots estem assabentats i que van produir aquí una sèrie i relació  
d’actuacions, algunes van prosperar i d’altres no. 
 
Aquestes són dades que se’ns ha donat directament des de l’ACA a partir d’aquestes trobades 
durant aquest any i des de la Junta de l’Aqüífer Carme-Capellades i que apunten que els 
nivells de l’Aqüífer Carme-Capellades van baixant contínuament a causa de la sobreexplotació 
i qui ha de trobar solucions, i per això els hem anat a trobar personalment el Director i 
Subdirector de l’ACA perquè ens diguessin des de l’ACA quin pla tenen, perquè són ells els 
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que ho han d’arreglar, que l’aqüífer estigui en el millor estat i sense sobreexplotat, i quin pla 
de futur tenen perquè ens asseguri a nosaltres com a població un comportament bo i que les 
nostres surgències no hagin de patir. 
 
El que se’ns ha dit expressament, que s’està treballant perquè aquelles poblacions que tenen 
connexions amb el Ter-Llobregat o que tenen una connexió futurible que hauria d’estar 
connectada a Igualada, doncs una de les formes per desestressar l’Aqüífer Carme-
Capellades, és precisament que aquestes poblacions si connectin, i això no passa més que 
per l’ACA qui és qui té la capacitat i potestat per obligar a aquestes poblacions a subministrar-
se aigua a partir d’una altra font que no sigui l’Aqüífer Carme-Capellades que com recordem 
està sobreexplotat i alimenta a diferents poblacions de l’Anoia. 
 
Precisament, tot això es va parlar fa un any amb l’ACA, que ens va dir que en termini de cinc 
mesos es farien aquets tràmits, no s’ha fet res i això ens ha obligat a nosaltres a anar insistint, 
trucar demanant cita no solament com a Ajuntament, sinó també com  a junta d’usuaris de 
l’Aqüífer Carme-Capellades i seguir reclamant que com Agència Catalana de l’Aigua que és 
qui s’encarrega i cuida de l’aigua al nostre país, doncs faci un moviment i que vagi a totes, 
perquè a nosaltres ens tenen amb l’aigua al coll. 
 
Esperant resposta i solucions se’ns ha dit que, com sempre, no sabem si és per dilatar-ho o 
no, en breu es realitzaran una sèrie d’actuacions que permetran desestressar l’aqüífer. 
 
Enllaço el tema de desestressar l’aqüífer, que és una paraula que creu que defineix prou bé 
els deures que hem de fer tots com a institució i és una de les qüestions que has comentat i 
que jo també i que és el fet que a partir de quines surgències nosaltres agafem aigua d’aquest 
aqüífer, una de les qüestions  que nosaltres estem estudiant és que no s’agafin d’un nou pou, 
fent un nou pou que seria la forma d’estressar l’aqüífer, sinó  reaprofitar les aigües que acaben 
avall d’aquest aqüífer en certes zones de Capellades. 
 
Aquestes són unes mesures més sostenibles respecte al medi, diguem-ne que com institució 
fem  els deures el millor possible.  
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

Nosaltres en tot cas creiem que hi ha vàries carpetes, les actuacions més puntuals en les 
quals l’ajuntament té una capacitat i una planificació directa que és el tema dels comptadors i 
l’aplicació de l’ordenança de l’aigua, l’altre és el tema més macro com és el tema de l’ aqüífer 
i les diferents alternatives al  de subministrament de l’aigua. 
 
Nosaltres si que demanaríem perquè és un tema que ens preocupa molt, és que  passat l’estiu, 
o quan  l’Alcaldia ho trobi convenient, però nosaltres al ple podem fer preguntes, perquè el 
debat sigui més extens, però el format és un altre, o és una comissió informativa o una reunió 
més informal. 
 
El senyor Aleix Auber Álvarez, estem completament d’acord, és una qüestió que ha sortit ara 
al ple, però tant ell com el seu grup estan oberts a tractar d’aquest tema i que pot donar molt 
de parlar. 
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Amb això voldria enllaçar amb la campanya que durant aquest estiu es fa respecte a la 
utilització responsable de l’aigua, a vegades queden poques eines però mirem d’utilitzar-les 
totes, precisament per involucrar a la població  en aquest us responsable. 
 
 
ESCOLA BRESSOL, AULA DE LACTANTS. 
 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

Vàrem preguntar a l’anterior ple si a l’escola bressol, concretament a l’aula de lactants  hi havia 
alguna previsió, o estava igual que vàrem dir l’altra vegada, a nosaltres ens consta, però no té 
la seguretat del cent per cent, que algú s’ha quedat sense plaça, el que si que és cert és que 
hi ha alguna previsió  i no sabem com està el tema de l’aula de lactants. 
 
Hi ha alguna previsió d’obrir alguna aula de lactants?, l’equip de govern s’ha fixat uns mínims 
per obrir-la? 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA)..- Sra. Susana Moreno Blanco – regidora d’Ensenyament. 
 
Ara mateix no hi ha ningú que s’hagi quedat sense plaça, de fet hi ha places vacants en els 
tres nivells educatius.  
 
Hi ha una plaça vacant a lactants, dues places vacants a ú i dos, i vuit places vacants a dos i 
tres, això  no vol dir que no hi hagi una previsió, més o menys sabem que sobretot al 2017 pot 
haver-hi un excés de demanda. 
 
En aquest sentit nosaltres hem començat a treballar per la possibilitat de donar resposta a 
aquestes demandes, estem en contacte amb els Serveis Territorials, ara en el procés 
d’analitzar quines actuacions, quins projectes s’han d’elaborar per complir amb aquesta futura 
demanda amb la que ens trobarem probablement a l’any 2017, estem treballant i avançant els 
passos necessaris per evitar trobar-nos amb aquests problemes. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
 
Hi ha alguna previsió?, s’ha donat gent de baixa?  
 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA)..- Sra. Susana Moreno Blanco – regidora d’Ensenyament. 
 
El que hi havia era una previsió de prescripcions més elevada però finalment les matricules 
ha estat la que ha estat. 
 
Es possible que estiguin detectades algunes famílies que finalment no s’han inscrit. 
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CANVIADOR DE NADONS PISCINA MUNICIPAL 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 

Aquest prec va dirigit a les regidories d’urbanisme i d’igualtat de gènere, i es que primer de tot 
celebrem que ha anat bé l’obertura de la piscina, però demanem i creu que és bastant lògic, 
poder ara ja no hi cap perquè entenc que l’edifici és petit, però entenem que el canviador dels 
nadons ha de ser igual els vestidors de senyores que els vestidors de senyors, perquè quan 
un senyor ha de canviar el bolquer del nadó no pot anar enlloc, i per tant, i des del punt de 
vista masculí, el que reclamem és que hi hagi un canviador al vestidor d’homes, que no sap si 
hi cap.   
 
Són aquelles coses que quan es fan no s’hi pensa, llavors ho has de fer a l’aire lliure o on  
sigui. 
Es tracten d’elements simbòlics.  
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. alcalde,  Aleix Auber Álvarez. 
 
Aquesta és una molt bona aportació que hem d’anar corregint aquets vicis de construcció del 
passat que només contemplava un gènere en aquestes funcions. Hem d’adaptar el lavabos 
en aquestes funcions, i en el primer que remodelem hem tornat a reincorporar aquests vicis, 
prenem nota d’aquest prec perquè  tots els grups polítics que estem en aquesta sala ho 
contemplem positivament, haurem de comprovar si ara tècnicament i amb aquest espai hi cap 
aquesta nova instal·lació. 
 
 
RESIDÈNCIA CONSORTS GUASCH.   
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU). Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
 
Se’ns va facilitar l’informe de la Residència, se’ns va entregar un document que és una  
descripció del que hi ha hagut fins ara, però amb ànim constructiu el que demanem és que 
quan hi hagi un informe que estigui signat, perquè el que se m’ha lliurat no ho firma ningú, si 
es fa un informe algú ho ha de signar. 
 
Nosaltres vam demanar l’informe inicial, al de l’any passat, la còpia no la tenim, ja ens el 
passareu, l’altre informe que diguéssim corregeix l’anterior, és una versió completament 
diferent, no entrem a discutir si una cosa o l’altra, però desprès no el signa ningú, demanem 
que si el primer informe el va signar algú, que aquest també es signi i llavors ja farem la 
posterior valoració. 
 
Esperem aprofitant el benentès per seguir insistint a la Junta Consultiva de Contractació que 
emeti l’informe per poder tancar definitivament aquesta carpeta, a veure si al desembre ja no 
hi hem de parlar més  
 
 



                            AJUNTAMENT DE CAPELLADES 

  AP20160629 

  

   30 

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES- CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Salvador  Vives Alari 
 
A la comissió informativa vam estar parlant que estàvem pendents de l’informe de l’any passat, 
te’l vam enviar, llavors hi ha el de l’any passat i l’actual i ni un ni l’altre estaven signats, tot el 
tema tècnic ho fa la mateixa persona, que és la infermera  de la Residència, tot i així considera 
que el que és correcte, és que una persona que hagi estat requerida sempre hi hauria de 
signar, i un i l’altre estava sense signar  
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
 
Possiblement qui hauria de signar aquests informes és la directora de la Residència. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES- CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Salvador  Vives Alari 
 
Marcel·lí és la mateixa persona, és la infermera  de la Residència, és la mateixa persona tan 
en un any com a l’altre, jo estic totalment d’acord amb tu, sempre ha d’haver la signatura d’una 
persona responsable perquè possiblement és la que ha de treure la cara davant de possibles 
situacions. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
 
Si em permet el regidor, si parléssim d’un tema menor nosaltres no seriem tant “perepunyetes”, 
perdoneu l’expressió, però estem parlant de la medicació de seixanta persones i de les 
possibles conseqüències que això pugui portar als anteriors responsables o als anteriors, i és 
un tema que insisteix que gairebé ens porten als tribunals. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES- CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Salvador  Vives Alari 
 
Si llegeixes tant al del 2015 com al del 2016 es basa en un sistema de dosificació de la 
medicació que era l’element que decidia una farmàcia o l’altra, en el moment que les dues 
farmàcies tenen el mateix sistema i criteri de presentació de la medicació, diríem que el criteri 
tècnic per si sol ... 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
 
Deixem-ho així  
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES- CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Salvador  Vives Alari 
 
Tot i així, crec que és correcte, però no obstant els informe sempre han d’anar signats. 
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GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
 
Demanem que s’ insisteixi a la Junta Consultiva de Contractació, perquè això donarà una 
seguretat jurídica a la institució important, perquè així com la resta de contractacions entén 
que ho fem bé, en aquest cas sempre ens queda el dubte, no parlem de contractes menors 
sinó de molts diners. 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM), Sr. Àngel Soteras i Largo 
 
Com a regidor d’ERC i regidor de diferents àmbits voldria dir tres o quatre coses 
 
LA BASSA.- 
 
El tema que ha sortit sobre la pressió de l’oposició que va haver al final de l’altra legislatura 
sobre la sol·licitud d’informes sobre la Bassa i l’Aqüífer, com ERC no ens donem per al·ludits, 
recorda que el seu grup pressionava més en altre sentit. 
 
Tornar a insistir en l’abastament alternatiu, sí que ERC en el seu moment es va posicionar  en 
contra i en el manteniment d’aquesta postura en el sentit que s’ha comentat fa un moment, fer 
un segon pou al final és fer una segona canonada, una segona aixeta que treu aigua del mateix 
dipòsit i per tant enteníem que era una mesura de garantia al subministrament, però que no 
era una mesura de lluita contra la sobreexplotació, i per tant en el seu moment, i ho mantenim 
ara, si diem que estem arreglant un tema de garantia de subministrament que és una opció, 
però si estem dient que és una manera de gestionar millor l’aigua, creiem que no és una opció, 
és només això, perquè ara  tenim dinàmiques de govern--oposició, però també dinàmiques de 
partits per deixar clara la posició d’ERC en aquest tema. 
 
 
 
DARRERES ELECCIONS GENERALS 
 
Quant al que s’ha comentat de les darreres eleccions generals, l’esmen que s’ha fet des de 
l’Alcaldia d’emplaçar als diferents partits a la  retirada dels  cartells, només reivindicar des 
d’ERC que ja estan trets, és la tradició a què s’ha apel·lat fa un moment, els d’ERC quan 
guanyem com quan perdem, normalment els retirem el dilluns següent a les eleccions, aquesta 
vegada reconeixem que va estar el dimarts, però bé, estan retirats i per tant no ens donem per 
al·ludits. 
 
Pel que fa a les felicitacions, el nostre agraïment més sincer, les felicitacions també són 
sinceres i les agraïm de cor i si que és veritat que informalment se’ns va dir que a veure si això 
d’ERC acaba sent una tradició, perquè és veritat que ERC porta guanyades unes de seguides, 
cosa la qual reconeixem que  no estàvem especialment acostumats, però  si que heu de tenir 
clar que ERC no té cap intenció de mantenir aquesta tradició de guanyar eleccions espanyoles, 
precisament la nostra intenció és deixar-les de guanyar, deixar de participar, i per tant 
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procurarem que aquesta tradició s’estronqui al més aviat possible, cosa que tampoc acaba 
depenent de nosaltres. 
 
A la política espanyola s’està instaurant una nova tradició que és la de no conformar govern i 
fer eleccions massa de presa com perquè nosaltres pugem culminar el nostre procés 
d’independència i tornem a estar participant en eleccions espanyoles. 
 
Agraïm les felicitacions i reiterar el nostre compromís en que tard o d’hora deixem de guanyar 
eleccions espanyoles que és  la nostra voluntat. 
 
Com a regidor de Cultura us volia convidar expressament, sabeu que moltes vegades us 
emplacem a participar en les Festes del Carrer, Festa Major, en activitats que són tradició en 
el nostre municipi i com que segurament abans del proper  ple ja haurà passat, ara si que us 
volia convidar a participar a l’espectacle d’aquest cap de setmana del “Liceu a la fresca”, que 
és una nova iniciativa que prenem amb il·lusió des de la regidoria i des dels serveis de la casa, 
en la línia d’ampliar ofertes, de captar nous públics en el doble sentit de la paraula, no només 
cultural sinó també turístic, i atès que és una iniciativa nova creiem que com municipi a tots 
ens convé  que tot funcioni bé 
 
Per aquest motiu us convidem a participar-ne i us convidem explícitament a difondre-la  i a fer 
que sigui un èxit. 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP). SR. AARON ALCAZAR GUTIÉRREZ.  
 
Per la nostra part, felicitar als nostres companys d’ERC per la victòria com hem fet en anteriors 
ocasions, les xarxes socials són les més àgils i ja ho havíem fet via xarxa. 
 
 
LA BASSA.- 
 
Respecte a la bassa nosaltres també tenim, com ja s’ha comentat, la inquietud que des de fa 
uns mesos l’estat de la Bassa es força deplorable. 
 
Com s’ha dit, si que és cert que hi ha, per una part, el tema tècnic de gestió d’aigua dels 
usuaris, aquest any al pressupost vam comentar amb l’alcalde la possibilitat de fer 
modificacions i facilitar en la seva mesura  la instal·lació d’aquests comptadors, perquè és de 
justícia social que cadascú tingui un comptador per fer un control, i per tant que cadascú es 
faci càrrec del que consumeix i evitar fer un mal  d’aquest recurs un mal ús d’aquest recurs  
cada vegada més escàs. 
 
Voldríem puntualitzar que pel que fa al tema de l’ACA nosaltres també hem fet les gestions 
que hem pogut, hem instat al Parlament perquè doni resposta per solucionar l’estat de la 
Bassa, la resposta que tenim i que és del mes de març, com comentava l’alcalde se’ns 
emplaça a que la solució és que els altres municipis es connectin amb les Aigües del Ter-
Llobregat. 
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Ens agradaria oferir-nos a tot allò que puguem aportar, elaborar per fer pressió en aquesta 
direcció per intentar esmenar o posar mitjans de pressió de cara a que l’ACA prengui mesures 
que garanteixin el benestar de l’Aqüífer Carme-Capellades 
 
 
FONT CUITORA.- 
 
Vam demanar fa uns plens que l’estat de la Font Cuitora més enllà dels famosos esvorancs 
que hi ha per culpa dels animals que van més ràpids que nosaltres a reposar aquests forats, 
però  hi ha diferent mobiliari municipal malmès, com baranes, papereres que estan foradades, 
oxidades, cantons vius que poden fer ferides, sobretot, a la canalla. 
 
Demanem que ho comproveu per si s’ha de fer alguna actuació per evitar, sobretot, que la 
canalla prengui mal, teniu constància de l’estat de la Font Cuitora?. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA) Sr. Sergi Pérez López, Regidor d’urbanisme,  
 
Has dit que les papereres tenen els cantons en mal estat, no tenim constància d’això, si que 
tenim constància de les baranes, hem tret algunes baranes que estaven molt oxidades. 
 
Prenem nota del mal estat de les papereres, i com sempre reposarem el material en mal estat. 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
 
PARQUET DEL TEATRE DE LA LLIGA 
 
Ens ha arribat des de la Lliga la seva preocupació per l’estat del nou parquet del teatre. 
 
Se’ns ha comentat que les condicions del parquet, que per ser nou, no són bones, doncs llisca, 
no està en bon estat..., hi ha la previsió de fer alguna actuació, entenc que hi ha una  garantia 
donat el poc temps que porta aquest parquet instal·lat, quines previsió  d’actuació tenim. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA) Sr. Sergi Pérez López, Regidor d’urbanisme,  
 
El fet que el parquet tingui aquestes ondulacions respon a dos conceptes, un el sòl del teatre, 
de l’escenari, no està del tot anivellat, ja de per si tenia irregularitats, i segon que l’empresa 
instal·ladora d’aquest parquet no va deixar entre làmina i làmina una separació per tal que 
aquestes tinguessin l’oscil·lació raonable, i per això si que es veuen a simple vista i en diferents 
llocs unes oscil·lacions més grosses que no pas altres. 
 
S’ha requerit a l’empresa perquè solucionin aquest problema, considerem que s’ha fet un mal 
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treball, estem en aquesta fase. 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo, Regidor de Cultura. 
 
El que ha comentat el regidor pel que fa al tema de la instal·lació és una de les coses a 
solucionar. 
 
L’altre, el tema de rugositat o  capacitat de lliscar per sobre del sòl, només comentar que 
l’elecció del parquet, no es va fer pels serveis tècnics ni per la regidoria, sinó que per triar la 
millor superfície per les activitats que s’hi feien allà, a més a més la tria va ser feta per ells, es 
va parlar amb les entitats que feien servir l’antic sòl de fusta, recordo Grup de Teatre, Esbart 
Dansot i es va triar el parquet amb la rugositat que van demanar explícitament ells, després 
de tocar diferents tipus de parquet. 
 
Per tant el lliscar o no lliscar crec que no hi ha raó de ser, més enllà de acostumar-s’hi, 
recordem que venim d’anys i anys d’un terra de fusta que no té res a veure amb l’actual, això 
no treu que s’hagi d’arreglar el tema de l’anivellament exterior i de les juntes. 
 
 
GRUP MUNICIPAL  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP). Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
Com comenta el Sr. Ángel Soteras Largo, hi ha moltes entitats que utilitzen  aquest espai i tal 
com ell comenta la falta d’anivellament fa que s’accentuï aquesta sensació de que gisca, en 
tot cas si teniu previst que l’empresa instal·ladora prengui les mesures correctores oportunes, 
ho celebrem. 
 
 
PLA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES.- 
 
Sr. Aaron Alcazar  Gutiérrez, ho vaig preguntar a l’anterior Ple, he mantingut converses més 
informals, preguntar per l’estat, donat que demà acaba el termini de sol·licituds del pla 
d’arranjament d’habitatges, que tan vam insistir en el seu moment, quan parlàvem de 
pressupostos. 
 
Ens agradaria saber, finalment, quantes sol·licituds han hagut, si ha tingut prou èxit, demana 
una petita valoració de com ha anat  aquest programa d’arranjament d’habitatges.  
 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Salvador Vives Alari, Regidor de Serveis Socials. 
 
La data de finalització era finals de juny, a través de la Diputació de Barcelona ens van donar 
la possibilitat d’ampliar el que fes falta, l’última  informació que tinc que aquest arranjament 
d’habitatges l’han sol·licitat dotze persones, i el segon pas és que feta la valoració per part 
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dels serveis socials de l’Ajuntament, s’ha d’iniciar el contacte amb la Diputació que fa un 
concurs agrupen a tots els municipis que han participat en aquest projecte i ho donen a una 
empresa, va a concurs. 
 
En principi tenim concedits dotze per aquest any i dotze per l’any que ve  i la idea era cobrir 
els dotze totalment. 
 
 
GRUP MUNICIPAL  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP). Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
Això que ha dit el Sr. Salvador Vives Alari, de tenir màniga ampla quant al termini, ens 
agradaria que féssiu el màxim possible perquè aquesta setmana ens ha arribat gent una mica 
despistada o que no els ha arribat prou bé la informació, i s’han trobat amb que havia finalitzat 
el termini per demanar-ho, per aquesta raó agrairia que si hi ha un cert marge, s’intentés 
aprofitar al màxim aquestes dotze actuacions.  
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Salvador Vives Alari, Regidor de Serveis Socials. 
 
El marge és molt ampli i podem allargar juliol i el que faci falta, els contactes amb la Diputació 
són aquets, podem informar de l’ampliació del termini, ho podem allargar quinze dies més. 
 
 
GRUP MUNICIPAL  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP). Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
Ho celebrem, creiem que aquestes actuacions són molt beneficioses per un grapat de veïns 
de la Vila. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Salvador Vives Alari, Regidor de Serveis Socials. 
 
Quan estigui més o menys  tancat ens posarem en contacte perquè estiguis informat de tot, 
tant tu com la resta de l’Ajuntament  
 
 
 
PARCS I JARDINS DE LA VILA. 
 
GRUP MUNICIPAL  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP). Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
Ens han fet arribar la inquietud per l’estat dels parcs i jardins de la Vila, la vegetació ha crescut 
força i està malmesa, quan es va confeccionar el pressupost hi havia una partida per fer la 
substitució de la vegetació actual per una que no perjudiques els recursos hídrics, no se si 
aquesta situació és a causa de les ultimes pluges, la vegetació està mol exuberant. 
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA) Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. 
 
Les pluges del mes de maig  van fer un espring en aquesta vegetació, justament el jardiner va 
agafar la baixa per un tall a la mà, això ens va obligar a agafar un servei extern per deixar nets 
alguns espais, sobretot per St. Joan, com  l’Esplanada, si tot hagués anat seguint el seu curs  
s’ hagués pogut fer tot en el seu moment, no obstant prenem nota d’aquest prec per actuar al 
més ràpidament possible. 
 
 
 
OBRES MARQUÈS DE LA POBLA. 
 
GRUP MUNICIPAL  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP). Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
Amb els informes que ens vau lliurar l’altre dia hi havia el de la cuina de l’escola Marquès de 
la Pobla, finalment l’adjudicació és més baixa que el pressupost inicial, teniu previst en que 
invertireu la diferència econòmica entre el pressupost d’adjudicació inicial i l’adjudicació 
definitiva? 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA) Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. 
 
Tenim seixanta mil euros pressupostats l’adjudicació és de cinquanta un mil euros, si no 
s’equivoca, més projecte, en principi els números quadren, a no ser que surti algun imprevist 
durant l’execució de l’obra, aquest marge serà bo fins que s’executi la totalitat de l’actuació. 
 
 
 
SENTÈNCIES 20 DE MAIG I 8 DE JUNY DE 2016 DEL  TS RESPECTE A L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENTS 
ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL, O VOL DE LA VIA PÚBLICA PER LES 
EMPRESES EXPLORADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL DE L’AJUNTAMENT 
DE MADRID,  
 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP). Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
Darrerament una recent sentència del TS favorable a l’ordenança reguladora  de la taxa per 
la utilització privativa i aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl, o vol de la via 
pública per les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil de l’Ajuntament de 
Madrid, vol saber si es té constància d’aquesta sentència i si no us la fem arribar per poder 



                            AJUNTAMENT DE CAPELLADES 

  AP20160629 

  

   37 

donar sortida a la nostra ordenança i veure que podem fer amb ella. Teniu constància d’alguna 
cosa? 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA) Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. 
 
Sr. Aleix Auber Álvarez, no tenim constància a hores d’ara i el Regidor de Telecomunicacions 
agrairà aquesta informació. 
 
 
 
AL·LEGACIONS PLA DE TRANSPORTS.-  
 
GRUP MUNICIPAL  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP). Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
Al mes de setembre el grup municipal del PSC vam proposar presentar unes al·legacions en 
contra del Pla de Transports de la Generalitat de Catalunya, sabem que hi ha hagut una 
resposta. 
 
 
GRUP MUNICIPAL  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP). Sr. Carles Cuerva Claver. 
 
Al mes de setembre, com ha dit el Sr. Aaron Alcazar  Gutiérrez, vam aprovar per unanimitat 
presentar unes al·legacions i al mes de febrer vam tenir respostes de la Generalitat conforme 
ens deien que estaven molt bé, però que ja veuríem, finalment hem tingut sort, s’ha de 
celebrar, l’al·legació sisena en que demanàvem que el pla de serveis de la comarca de l’Anoia 
que ells preveien aprovar a l’any 2020, l’avancen i el redactaran aquest any, per tant és una 
cosa que hem de celebrar. 
 
Aquest fet és va anunciar  el dia  30 de maig en una reunió del Consell Comarcal de l’Anoia i 
simplement el prec és demanar la participació dels grups polítics, perquè en la presentació 
d’aquest estudi hi ha una enquesta que s’envia als municipis i els municipis han de respondre 
respecte a les seves necessitats. 
 
En converses informals amb personal del Departament de Territori hem d’aprofitar per 
demanar tot allò que creiem necessari pel nostre municipi, no hem de perdre aquesta 
oportunitat, desprès ja retallaran, però nosaltres no perdem de nou l’oportunitat de demanar. 
 
Simplement demanar la participació en aquesta enquesta que hauria d’haver arribat als 
municipis.   
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA) Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. 
 
Només una qüestió, has dit que aquesta enquesta anava adreçada als partits  
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GRUP MUNICIPAL  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP). Sr. Carles Cuerva Claver. 
 
No, l’enquesta  va adreçada als municipis, els passos són els següents l’estudi començarà 
amb la recollida d’idees i necessitats dels municipis i posteriorment demanem que quan arribi 
l’enquesta ho treballem conjuntament. 
 
 
GRUP MUNICIPAL  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP).Sr. Aaron Alcazar  Gutiérrez 
 
Atesos els problemes que hem patit  amb el Tino i les diferents carències de transport públic 
intentar  reclamar tot allò que creiem necessari. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA) Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. 
 
Sí, jo crec que durant aquests anys tots els partits polítics hem anat detectant diferents 
qüestions i es tracta de  treballar-les i posar-les en comú.  
 
 
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        Vist i plau 
         L’alcalde, 
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