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

• Ple de l’Ajuntament 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número:  8/2016 
Data:  28/09/2016 
Caràcter:  Ordinària 
Horari : De 20:15 h a 21:10 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 
• 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 

• -- 
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S’han excusat d’assistir-hi  
• Sergio Pérez Castillo  

 
 
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 l’acta núm. 6/2016 del 29/06/2016 i 7/2016 del 03/08/2016 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 L’ACTA ANTERIOR NÚM. 6/2016 del 29/06/2016 i 
7/2016 DEL 3/08/2016. 

2. DECRET 291/2016 
3. DECRET 292/2016 
4. DECRET 310/2016 
5. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.- FACTURA 766 DE DATA 

30/04/2015. 
6. PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 6/2016 del 29/06/2016 i 7/2016 

DEL 3/08/2016. 
 
Acta 6/2016 del 29/06/2016 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo, al punt núm.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, on consta la seva intervenció, pàgina 11, al paràgraf segon, a la sèptima línia on 
consta esterilitat en el lloc de treball ha de constar estabilitat en el lloc de treball. 
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Passada a votació és aprovada per unanimitat 
 
 
Acta 7/2016  del 3/08/2016. 
Passada a votació és aprovada per unanimitat 
 
 
L’alcalde, Sr. Aleix Auber Álvarez indica que com que aquesta acta s’ha lliurat en el dia d’avui 
es deixa pendent d’aprovació fins al proper ple. 
 
 
 
2. DECRET 291/2016 
 
Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 291/2016: 
 
 

Decret 291/2016 
 
 

Atès  que per causa de jubilació anticipada el Sr. Luis Alberto Delgado Morcillo,  que ocupa en 
règim d’acumulació la plaça d’interventor de l’Ajuntament de Capellades, cessarà com a 
Interventor de l’Ajuntament de Torrelles de Foix,  a partir del dia 9 d’agost de 2016.  

 

Atès que el cessament en el lloc de treball principal comporta també el cessament en el lloc de 
treball en el que exercita les seves funcions en règim d’acumulació, 

 

Vist l’informe de secretaria i de conformitat amb allò establert a l’art.53.1h) del  Decret legislatiu 
2/2003,de 18 d’abril ,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

Per tot això, 

 

R E S O L C: 
 
Primer.- Declarar el  cessament per causa de jubilació de l’interventor d’aquest ajuntament,  Sr. 
Luis Alberto Delgado Morcillo, que ocupa en règim d’acumulació  la plaça d’interventor de 
l’Ajuntament de Capellades, amb efectes del dia 9 d’agost de 2016 

Segon.- Notificar a l’interessat i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya aquesta resolució amb indicació dels recursos que hi pot interposar en contra. 

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

Capellades,  3 d’agost  de 2016 
 
Aleix Auber i Álvarez      Milagros de Legorburu i Martorell  
Alcalde-president    Secretària 
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El Ple es dóna per assabentat 
 
 
 
3. DECRET 292/2016 
 
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia 292/2016: 
 
 

Decret 292/2016 
 

 
Atès  que per causa de jubilació anticipada el Sr. Luis Delgado Morcillo,  que ocupa en règim 
d’acumulació la plaça d’interventor de l’Ajuntament de Capellades, cessarà com a  Interventor 
de l’Ajuntament de Torrelles de Foix,  a partir del dia 9 d’agost de 2016.  

Atès que el cessament en el lloc de treball principal comporta també el cessament en el lloc de 
treball en el que exercita les seves funcions en règim d’acumulació, 

Atès que per Decret de l’Alcaldia 291/2016 es declara el  cessament per causa de jubilació de 
l’interventor d’aquest ajuntament,  Sr. Luis Delgado Morcillo, que ocupa en règim d’acumulació  
la plaça d’interventor de l’Ajuntament de Capellades,  amb efectes del dia 9 d’agost de 2016 

Atès que l'Ajuntament de Capellades necessita cobrir  la plaça d’Interventor de la plantilla de 
funcionaris de l'Ajuntament, 

Atès que davant la imperiosa urgència de nomenar a una persona per ocupar la plaça vacant 
no és possible, fins que es realitzi  l'elecció de la mateixa mitjançant convocatòria pública. 

Atès que aquesta plaça la pot ocupar la senyora Eva Monteagudo Hidalgo que acredita 
l’experiència necessària. 

Vista la resolució de la Direcció General d’Administració Local de data 08/08/2016. 

Vist el contingut dels arts. 53.1, i), 53.1.u) i l'art. 291 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. 

Vist el que estableix l'article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals ( que s'estableix que el personal interí i 
el personal laboral no permanent seran seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel 
sistema de concurs, excepte en els casos de màxima urgència. ) 

Vist el que estableix l'article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic, en relació als funcionaris interins. 

Per tot això, 

 

RESOLC: 
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PRIMER.- NOMENAR amb caràcter accidental la senyora Eva Monteagudo Hidalgo, amb el 
DNI núm. 79.276.732-X, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Capellades, per ocupar el 
lloc de treball d’Intervenció, amb efectes a partir del dia 9 d’agost de 2016 fins que es realitzi el 
concurs de mèrits d’1 plaça d’interventor/a interí/na. 

SEGON.- Trametre una còpia de l’acta de presa de possessió i cessament a la Direcció General 
d’Administració Local dintre dels tres dies hàbils següents al dia que es produeixin. 

TERCER.- ORDENAR la afiliació de la senyora Eva Monteagudo Hidalgo en el règim general 
de la Seguretat Social. 

QUART.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament  
 

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

 
Capellades,  3 d’agost  de 2016 

 

Aleix Auber i Álvarez      Milagros de Legorburu i Martorell  

Alcalde-president    Secretària 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
4. DECRET 310/2016 
 
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia 310/2016: 
 
 

DECRET NÚM.  310/2016 
  

Vist l'expedient tramitat per a modificar crèdits mitjançant generació d’ingressos per 
import de 55.000,00 €, dins del vigent pressupost d'aquesta Corporació de 2016. 
 

Atès que s’han atorgat subvencions per part del Servei d’Ocupació de Catalunya per 
incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya que cobreixen la totalitat de les despeses de personal a contractar.  

 
Considerant el disposat a l'article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 43 a 45 del Reial 
Decret 500/90, les Bases d'Execució de l'esmentat Pressupost, i l'informe del Sr.Interventor. 
 
 Considerant que els ingressos no tenen la naturalesa de tributaris existint una evident 
correlació amb les despeses a generar. 
  

Vinc a aprovar l'expedient, introduint-se als estats de despeses i d'ingressos, les 
següents modificacions: 

ESTAT DE DESPESES 
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PARTIDA CONCEPTE 
CRÈDIT 
INICIAL AUGMENT 

TOTAL 
CRÈDIT 

2410/1310
0 Plans Ocupació 81.0000,00 55.000,00 136.000,00 

 
ESTAT D’INGRESSOS  

 
CONCEPT

E DESCRIPCIÓ 
CRÈDIT 
INICIAL AUGMENT 

TOTAL 
CRÈDIT 

46102 DIBA- Plans ocupacions 81.0000,00 55.000,00 136.000,00 
 

Essent l'expedient que s'aprova ferm i executiu sense més tràmits, per la qual cosa 
s'haurà d'introduir a la comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’esmentat 
expedient. 
 
 CAPELLADES, 10 d’agost de 2016. 
 
      L’ALCALDE     Dono fe: 
        LA SECRETARIA ACCTAL. 
 

Aleix Auber Álvarez     Montserrat Berencia Trull 
 
 
Intervencions: 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font, nosaltres 
estem d’acord, en aquest punt no es pot votar, es dóna coneixement i el nostre grup celebra 
aquest augment, voldria saber si aquesta subvenció la concedeix la Generalitat de Catalunya 
o bé la Diputació de Barcelona? 
 
L’alcalde, Sr. Aleix Auber Álvarez, respon que el SOC de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr.  Marcel·lí Martorell Font.  Molt bé 
donem suport a tot allò que ajudi a inserir a la gent d’aquest poble, o si s’escau de la comarca, 
en el món laboral, ho celebrem. 
 
Esperem que aquest programa de garantia juvenil tingui continuïtat. 
 
No voldria deixar passar per alt que el nostre discurs és la defensa de tot allò que representa 
a Europa i a la Comunitat Europea. 
 
Vol ressaltar que aquets 136.000 € estan finançats pel Fons Social Europeu, per tant quan 
busquem utilitats a les institucions europees, un exemple molt concret és aquest, que a 
Capellades rebem 136.000 € del Fons Social Europeu, creu que algú havia de dir i ressaltar 
l’origen d’aquests fons econòmics. 
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GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo, més enllà d’on ens arribi o ens deixi d’arribar, fer 
constatar que des d’ERC també celebrem haver iniciat aquesta línia, treballar en aquest sentit. 
 
Hem estat especialment insistents en que fos així, això comportarà les complicacions lògiques 
de qualsevol intent d’inserir a noves persones en una estructura  de treball que funciona amb 
una certa estabilitat i més quan aquestes persones en bona lògica estaran en caràcter 
provisional, sis mesos, i sabeu que això provoca problemes logístics: on s’han de col·locar, 
com s’han d’equipar, etc. 
 
Però més enllà de tot això, des d’ERC hem valorat, i ho hem compartit, i creiem que ho 
comparteix  l’Equip de Govern, i segurament també tota l’oposició, que no es podia 
desaprofitar cap oportunitat que servís no ja perquè algú fes certes feines que l’ajuntament 
necessita que siguin fetes, creu que això és el de menys, encara que sigui útil, sinó 
precisament l’oportunitat perquè gent  que acaba la seva formació i comença el seu itinerari 
laboral i que té evidentment dificultats, perquè tots sabem com està el pati, els hi puguem oferir 
l’oportunitat  d’aconseguir uns llocs de  treball amb una certa qualificació i amb la possibilitat 
de poder-los fer a Capellades.  
 
Crec que fem una bona feina com a administració, hem estat, repeteixo, insistents tots plegats 
en la manera de tirar-ho endavant tot  i ser conscients que tot això ens comportarà, en uns 
primers moments, unes certes disfuncions. 
 
Compensa, i per tant estem especialment contents de que avui aprovem aquest primer pas, 
per acabar tenint cinc persones formant-se laboralment i practicant les seves feines, molt 
diverses, gràcies a la intervenció de l’Ajuntament de Capellades 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Carles Cuerva Claver, primer de tot insistir en l’atur juvenil, és 
important pel futur de Capellades i també del país. 
 
M’afegeixo a recuperar la memòria de l’origen d’aquests fons, al 2012 el Partit Socialista 
Europeu impulsava al Parlament Europeu que s’aprofités les restes dels recursos dels fons 
socials per tal de dedicar-los a un problema que estava creixent  a tots els països i que és 
l’atur juvenil, i va ser arrel d’això que va néixer aquesta iniciativa que, doncs, malauradament 
i a la vegada també,  positivament,  els països del Sud van rebre importants quantitats de 
recursos per intentar donar solució a aquells joves que ni podien estudiar, perquè no tenien 
recursos, ni podien treballar, perquè no hi havia feina, aquest era l’objectiu. 
 
Al nostre país, al 2013 es va fer un ple monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la joventut 
on el Govern de la Generalitat es va comprometre a desplegar aquesta garantia juvenil i al 
2014 resulta que estàvem igual que al 2013, i això que no és un fet subjectiu, sinó fins i tot el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, un any després, es va queixar de la mala 
aplicació de la garantia juvenil per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, això va 
suposar perdre temps,  hi ha joves que el temps se’ls hi va passant  i es van fent grans, i 
aquesta iniciativa d’accés al mercat laboral que està limitada a una certa edat, doncs hi ha 
joves que pel mal funcionament de l’administració no han tingut aquesta oportunitat. 
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Dos anys després ens alegrem que el Govern de la Generalitat de Catalunya, tot i que trobem 
una mica curiós que sigui al mes d’agost  que s’hagués publicat la convocatòria, creiem que 
al mes d’agost publiques allò que t’interessa que poca gent participi, però creiem que és una 
bona iniciativa i ens felicitem que l’ajuntament hagi tingut la celeritat i l’oportunitat d’aprofitar-
ho i que els joves ho puguin gaudir, esperem que vagi bé. 
 
L’alcalde, Sr. Aleix Auber Álvarez, un parell de punts en aquest sentit, és cert i crec que el 
regidor d’ERC també ho ha esmentat, el temps que s’ha donat d’informació pública per adherir-
se a aquesta subvenció no ha facilitat  als ajuntaments poder fer la corresponent sol·licitud, 
tenint en compte  els  mitjans que tenim i l’època en que s’ha tingut que fer aquesta  sol·licitud 
 
Per tant posar en valor la feina dels regidors i tècnics municipals  per l’esforç que s’ha hagut 
de fer per poder sol·licitar-ho, cosa que no han pogut fer molts ajuntaments per aquesta 
complicació. 
 
L’altre més enllà del debat europeu, de la procedència, benvinguts siguin sempre i esperem 
que les funcions dels espais europeus fossin aquestes transferències d’ajuts i no l’opacitat i 
l’aïllament de les persones amb fronteres. 
 
Aquest és un tema complex en el que no volem entrar gaire, però benvinguda sigui aquesta i 
qualsevol ajuda de qualsevol espai que ens doni una empenta, i sobre tot a l’àmbit juvenil 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
5. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.- FACTURA 766 DE DATA 

30/04/2015. 
 
 
Proposta d’acord 
 
Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme els objectius del mateix, es 
proposa l’adopció del següent acord: 
 
1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels següents crèdits: 
 

Aplicació 

pressupostària Concepte Import 

9200/22204 Telefónica 7.520,95 

3300/22699 Deutes SGAE 539,28 

3321/22698 Conveni deutes CEDRO 995,14 

1330/22706 Deutes ECA, ascensor pàrquing 183,80 

   

  9.239,17 

 
2on.- Que es notifiqui aquests acords als interessats. 
Intervencions.- 
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GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr.  Marcel·lí Martorell Font. Se’ns 
van donar les explicacions oportunes, no hi ha res a dir, és una factura, que pels motius que 
siguin, no va ser comptabilitzada, i avui, sembla ser que ha de passar pel Ple, hi votarem a 
favor. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. En la mateixa línia, és una qüestió purament tècnica, 
ressituar una documentació que en el seu moment no va ser degudament comptabilitzada, i 
per normalitzar-ho votarem a favor. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP), Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- El mateix, entenem el sentit de la 
factura, entenem que simplement aquesta factura no va arribar a on havia d’arribar, però 
entenem que està justificada i reconeguda, i és de justícia pagar als proveïdors. 
 
 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
Concert d’Orgue.- 
 
L’alcalde, Sr. Aleix Auber Álvarez dóna la paraula al regidor de Cultura, Sr. Àngel Soteras 
Largo, per  convidar-vos al concert d’orgue que forma part dels diferents concerts que hi 
hauran durant l’any. 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE  CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. Com a regidor de Cultura evidentment us convido a tots, 
creiem que és una oportunitat perquè els més entesos puguin gaudir d’una de les formacions 
de més nivell que hi ha actualment, la Coral Cantiga és una de les dos o tres corals més 
importants del país. 
 
Es podrà gaudir d’un nivell de virtuosisme alt, és un esdeveniment perfecte, tant per entesos, 
com per a la majoria de nosaltres,  que suposarà una activitat de descoberta de les possibilitats 
d’aquest  instrument que tenim aquí gràcies a la donació de la Sra. Montserrat Freixas Vivó. 
 
Més enllà d’això, de convidar-vos, jo el que us demanaria a tots, és un acte de complicitat, al 
final a tothom li agrada el que li agrada, però insisteix, com ajuntament, no només com a 
regidoria de Cultura el que busquem amb això, com el que buscàvem amb la formació del 
Liceu a la fresca, com en altres esdeveniments que vindran més endavant i  és una idea que 
hem compartit diferents vegades, amb molts de vosaltres, és fer de Capellades un referent 
cultural, situar-lo en el mapa què sigui reconegut perquè hi ha  activitat cultural, no només  de 
qualitat, tots hi estem  acostumats als esdeveniments de les nostres entitats que solen tenir 
un nivell de qualitat alt, però som conscients que són de consum intern, que no té un atractiu 
exterior, perquè ningú ve expressament a veure les entitats no  professionals. 
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Volem jugar la lliga de la professionalitat, de ser un referent cultural  i per tant ens ho plantegem 
com una activitat de promoció del municipi, no només com una activitat de gaudi cultural per 
tots nosaltres. 
 
Per tot això us demanem  més enllà de que vingueu o no vingueu segons els vostres gustos 
culturals, aquesta complicitat en el fet de promocionar l’activitat, tots som conscients que com  
més coneguts siguem com a municipi i com més coneguts siguem  per coses singulars, serà 
millor per a tots nosaltres. 
 
És amb aquesta idea que us demanem a tots vosaltres, a part de convidar-vos, us demanem 
complicitat a la difusió, cadascú en els seus àmbits, la seva col·laboració  serà més que 
benvinguda. 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. En relació a les pluges del 
passat divendres, aquestes pluges extraordinàries, aquesta intensitat de pluges sempre 
deixen pas a alguns rastres que malauradament no ens agraden. 
 
Van haver bastants talls de llum, intervencions de la policia local, bombers, ambulàncies, 
voreres i embornals aixecats, tapes de clavegueres aixecades, branques d’arbres  tot això s’ha 
anat arreglant, poc a poc anem recuperant  la normalitat, més enllà que quedin alguns espais  
on la sorra i el fang si van acumular, en espais propers a les muntanyes, llocs en els que també 
esperem que poc a poc recuperin el seu estat normal. 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Amb les 
explicacions que ha donat el Sr. alcalde respecte al fet de la turmenta no hi ha rés a dir, quan 
et cauen més de cinquanta litres per metre quadrat en mitja hora, poca cosa es pot fer més 
enllà d’intentar solucionar les conseqüències d’aquest fet. 
 
Això no treu que hi hagin altres aspectes més puntuals que no són del moment i que sabem 
que no acaben de funcionar i que són repetitives com el cas d’algunes clavegueres, sabem 
que tenen les seves limitacions malgrat que, insisteix, van caure més de cinquanta litres per 
metre quadrat en mitja hora i per molt que les dimensionis tenen les conseqüències que tenen. 
 
Hi ha un estudi que en anteriors mandats es va fer per la Diputació de Barcelona  on s’indiquen 
les mancances del nostre sistema d’evacuació d’aigua, i per tant no seria de més reprendre’l 
i mirar si es pot prioritzar alguna obra al respecte. 
 
El nostre sistema de clavegueram té punts febles i aquests punts febles s’hauria d’intentar 
solucionar, perquè turments, vulguem o no,  cada any hi ha, per tant les conseqüències cada 
any les tindrem. 
 
A nosaltres ens preocupa un aspecte, que ja el vam treure l’any passat al mes de setembre 
quan van haver les tempestes, que és un punt molt concret del Camí Ral, el torrent existent a 
l’alçada del carrer Divina Pastora, per tant seguim insistint en que es preguin mesures, que es 
faci un tipus de projecte perquè l’escullera que hi ha just al costat del Camí Ral, sota el Capello 
i al mateix camí continuarà baixant el torrent i hauran conseqüències, per tant s’han de prendre 
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mesures a mig i llarg termini per evitar l’erosió del camí i fins i tot amb el perill de la desaparició 
de la mateixa escullera. 
 
Nosaltres ho veiem limitat, s’han solucionat problemes Capelló amunt, però hem anat 
traslladant el problema cap avall, hi ara el tenim cap allà. 
 
Aquest és primer i únic punt respecte a la tempesta, camí Ral i mirar de saber quins són 
aquests punts febles, si voleu també en una comissió d’urbanisme analitzar-ho i recuperar 
aquest document i any rere any anar arreglant les coses. 
 
 
BREBETAT PLENS 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Vol fer 
notar la brevetat dels plens, d’uns mesos cap aquí el que passem pels plens és poca cosa, 
pensem que en aquests Ple l’alcalde devia tenir molta feina per buscar coses per passar pel 
Ple, creu que per poc no s’arriba a celebrar, això es reflecteix a l’ordre del dia. 
 
Ens preocupa que des de fa uns mesos ben poca cosa, omplen més els precs i preguntes que 
hauria de ser més anecdòtic, que la substància  del mateix Ple. 
 
 
 
TEMA AIGUA 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
Celebrem que se’ns hagi reunit, el grup de Convergència  vam reclamar la creació d’aquesta 
comissió,  que nosaltres dèiem de l’aigua,  per tractar un tema que preocupa i això ens 
preocupa a tots els grups i que és la problemàtica de l’aigua, però també la problemàtica de 
l’aqüífer, en l’aspecte més general de l’aqüífer i en particular també de capellades. 
 
La nostra pretensió no és renyar a l’Equip de Govern, si que creiem que va haver un aspecte 
en el que no va haver una bona gestió, va ser un aspecte puntual de tres o de quatre dies, fet 
que nosaltres ja vàrem denunciar, que es va abocar, nosaltres creiem que innecessàriament i 
per mala gestió, molta aigua a la Bassa, desprès això es va corregir. 
 
Però per altra banda si que dir-vos que els regidors del grup de Convergència estarem al costat 
de l’Equip de Govern en aquells aspectes que podem considerar de poble, aspectes que són 
d’interès generals per resoldre la problemàtica general de l’aqüífer, amb critiques o no, això ja 
ho veurem, però si que sapigueu que per part  del nostre grup, en aquest aspecte, ens tindreu 
al costat fins a on creiem que hàgim de ser. 
 
Per tant,  pensem  que es una bona notícia que arrel de la petició nostra ja  se’ns hagi convocat 
en aquesta comissió de l’aigua i esperem que aquesta comissió pugui anar fent el seu treball 
i entre tots debatre i discutir tots aquells temes que cadascú pugui veure des d’una òptica 
diferent i que el resultat serà el que serà. 
 
Nosaltres estarem al costat de l’Equip de Govern defensant els interessos generals de 
Capellades 
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QÜESTIO DE CONFIANÇA A LA QUE SE SOTMET EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA SR.CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJOR 
 
Tots sabem que el país es troba en moments de cruïlla, moments complicats, només desitgem 
que demà la qüestió de confiança que ha presentat el President Puigdemont tiri endavant. 
 
Entenem que això va intrínsecament lligat a què s’aprovin uns pressupostos, poder no per a 
aquest any, però si per al 2017. 
 
Esperem i desitgem que tothom estigui a l’alçada del que necessita aquest país. 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. En referència als quatre punts 
que s’han comentat: 
 
-Tempesta Camí Ral, per sort  en aquest cas no han hagut afectacions greus en el Camí Ral, 
això no treu que tal com es va parlar fa uns mesos, seguim estudiant l’evacuació d’aigües 
entubades, o com dictaminin els serveis tècnics, per evitar que qualsevol tempesta de gran 
volum o molt continuades segueixin afectant al Camí Reial. 
 
-Quant al contingut dels plens, això va segons la dinàmica i els punts, estem passant uns 
mesos de bastanta feina respecte del dia a dia, però justament ara tenim davant de la taula 
unes actes de set i vuit punts, i aquesta és la dinàmica i mitjana que portem, ara venim de 
l’agost, i que tendeix sempre a tenir poca activitat. 
 
Però en relació amb això no detectem rés estrany, ni fora de lo normal del dia a dia i de la 
feina que es fa, que és molta. 
 
Comissió de l’aigua, agraïts, entén que cadascú s’atribueix la força d’obrir un espai, nosaltres, 
des de l’Equip de Govern defensem, perquè és en el que hem cregut sempre, que un espai 
com aquest sempre val la pena. Benvingut sigui que tots coincidim en que un espai com aquest 
val la pena, posant en comú tot allò que fa falta, i sobre tot enfocant aquesta feina cap a la 
Vila i a favor de tots i totes. 
 
Quant al comentari del Sr. Marcel·lí Martorell respecte a l’aigua i quant a aquests dos dies en 
els que va caure més aigua a la Bassa, bé, jo no donaria més voltes, el que es va fer és una 
actuació d’urgència per evitar un desastre. 
En aquell moment, la manca d’aigua a la Bassa hagués comportat que es morissin els peixos,  
per aquest motiu es va decidir obrir el pou del Llangardaix per restituir l’aigua de la Bassa i no 
produís la mort de tots aquells peixos. Crec que va ser una decisió encertada per no ocasionar 
la mort dels peixos. 
 
El que va passar va ser que no es va tancar amb eficiència el tancat del Llangardaix amb la 
Bassa, això es va veure quan el pou del Llangardaix es va posar en funcionament durant els 
dos dies següents i és quan es va detectar, inclús, el regidor Sr. Marcel·lí Martorell en va fer 
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un truc, perquè a tots ens semblava que no s’havia tancat bé, i en el moment que ens vàrem 
donar compte, va ser quan tot es va posar en el seu lloc 
 
Quant a la qüestió de confiança, esperem que el procés avanci, que tots i totes siguem 
capaços de fer un pas endavant, qui vol relacionar la qüestió de confiança amb els 
pressupostos és lliure de fer-ho.  
Entenem que  tot això parteix d’un anàlisis polític, i esperem que aquest anàlisis polític ens 
permeti a tots els partits polítics que estem entestats en seguir en aquest procés, a posar data 
als referèndums, en posar dates a accions i que tot això ens permeti desencallar aquest 
importantíssim procés d’ara en endavant. 
 
 
  
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).-  Sr. Àngel Soteras Largo, quant al contingut d’aquest Ple i per la part que em toca, 
perquè crec que sóc corresponsable de què precisament s’hagi decidit fer el Ple,  encara que 
hi hagi poc contingut, s’ha valorat com s’havia fet històricament en totes les legislatures. 
Si hi ha poc contingut i no és de donar coneixement, deixar passar un parell més de setmanes 
i deixar-ho fondre-ho en el Ple del proper mes i fer un Ple menys i dotar-ho de més contingut. 
 
Com a corresponsable de govern i representant d’ERC i per fer-me corresponsable de la 
decisió, doncs bé  jo vaig insistir que si hi ha menys contingut en aquest ple, però vam pactar 
i acordar que teníem un Ple mensual, havíem de fer tots els possibles per tenir un Ple mensual 
i que precisament i amb la meva llarga experiència com a regidor, el que més coacciona la 
tasca dels regidors de l’oposició és que si hi ha pocs plens perquè té pocs moments per fer 
les seves propostes, els seus precs i les seves preguntes i que per tant és un exercici d’ higiene 
democràtica mantenir dintre dels marges possibles la periodicitat pactada. 
 
Per tant, si només hi ha decrets, però toca fer-ho, farem tots els possibles perquè es faci, i així 
l’oposició faci tots els precs i preguntes que creguin convenients i no s’han d’esperar un mes 
més per poder intervenir. 
 
Només donar aquesta explicació, més enllà de defensar-la, o no defensar-la, constatar que  
hem fet el Ple coneixedors de que hi havia poc contingut, però  ho hem fet a consciència  i 
voluntàriament  perquè entenem que no s’ha d’escatimar cap oportunitat d’intervenir a ningú 
dels que som aquí.  
 
 
COMISSIÓ D’AIGUA. 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE  CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. L’altre comentari, hi ho agraeixo, aquesta manifestació 
del grup de Convergència de col·laborar amb l’Equip de Govern, bé des del grup d’ERC 
s’agraeix, des del grup d’ERC alguna vegada s’ha fet aquest exercici en formats més informals 
de reclamar una certa unitat més territorial que no pas de partit polític i que tots exercíssim, 
sense trair les nostres conviccions, però que tots exercíssim més com a regidors de 
Capellades i no tant com a regidors de govern-oposició, sobre tot en temes com aquest en 
que els problemes els tenim amb altres territoris i no amb altres partits. 
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Per tant Capellades no pot demostrar feblesa, entenc que entre nosaltres hem de tenir totes 
les discussions que creiem convenients, mostrar les nostres divergències i d’opinió per trobar 
la manera  d’establir consensos i sobre tot de visualitzar-los, sabem que tot el tema de l’aqüífer 
a tots ens interessa que estigui en bon estat, però a tothom l’interessa, curiosament, de 
manera diferent, territorialment parlant. 
 
Per tant des d’ERC sempre hem reivindicat aquest exercici d’unitat capelladina i per tant ens 
mostrem satisfets per haver escoltat aquest oferiment. 
 
Sobre la resta d’esdeveniments d’actualitat no estrictament capelladina no ens posicionarem 
en aquest moment. 
 
 
   
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- 
Comissió d’aigua, seguint el fil del tema de l’aigua i tal com ha comentat el portaveu d’ERC 
tots estem molt preocupats pel tema de l’aigua, cadascú amb la seva mentalitat, i a més aquest 
és un tema que afecta no solament a Capellades, sinó que afecta a més municipis, tothom té 
les seves postures i les seves veritats. 
 
Però el que si que és cert,  és que fa unes quantes setmanes us vàrem demanar  quan vau 
iniciar la campanya contra el malbaratament de l’aigua que es fessin una sèrie d’actuacions 
respecte a la utilització del rec que s’utilitza pel manteniment de les zones verdes municipals, 
ja que amb l’aigua del rec s’estava regant el que no tocava, voreres, la calçada dels carrers, 
cotxes. 
 
Vàrem demanar que s’incidís en aquest malbaratament de l’aigua  i a més a més us vam 
preguntar pel tema de la substitució de certa vegetació, ja  pressupostada, per altra amb baixa  
demanda d’aigua. 
 
Ens podríeu fer cinc cèntims de si s’ha pogut fer alguna cosa en aquest sentit?  
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Dins de la mateixa pregunta 
es va respondre que el que es feia era baixar la freqüència de rec, precisament en aquelles 
zones on més es podia donar aquesta incidència de què l’aigua s’anava cap al costat, això ja 
es va dir i es segueix amb aquesta previsió i això en les  zones de rec. 
 
Quant al canvi de vegetació, esperant a què precisament aquest canvi dins del que, diríem, la 
funcionalitat de fer canvis de gespa per altres espècies de baix consum i començar amb una 
política de canvi d’espècies que absorbeixen menys aigua per altres que no. 
 
Estem esperant el temps adequat perquè això es produeixi sense que ens mati la nova 
espècie, ens hem hagut d’esperar a l’estiu, perquè és l’època menys recomanable per fer 
aquets tipus de canvis. 
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La previsió és anar replantant, no a tot arreu, però si anar guanyant espais més que de gespa, 
d’arbust mediterrani de baix consum. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez.-  Amb el tema de jardineria no ens 
ficarem, si la intenció i la voluntat hi és i està planificat fer-ho, ho celebrem. 
 
 
COL·LECTOR DIVINA PASTORA.- 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP)- Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez.- Per part del grup de Convergència ja 
s’ha comentat, que es van fer unes actuacions al col·lector de la Divina Pastora que ens ha 
donat molts mals de cap, teniu alguna mena d’imput de si aquella solució de l’ACA ho ha 
solucionat, perquè segons ens han informat alguns veïns, això no ha acabat de funcionar del 
tot. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE  CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC.AM).- Sr. Salvador Vives Alari.-  Aquesta vegada el col·lector de la Divina Pastora amb 
l’aigua de carrer no ha hagut cap problema, el problema de la inundació dels garatges s’ha 
degut al mal funcionament de la claveguera de la plaça que no engoleix suficientment. 
 
Aquesta vegada l’aigua no ha entrat per culpa del col·lector, sinó pel mal funcionament del  
clavegueram en general. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. Pel que 
indica el regidor Salvador Vives convindria algun dia és canviar el clavegueram que va del 
carrer de Garbí, plaça Sant Miquel i Divina Pastora perquè s’ha anat urbanitzant i aquest 
clavegueram és el de tota la vida. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE  CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC.AM).- Sr. Salvador Vives Alari. Sí, potser el que s’ha de fer és canalitzar l’aigua que 
desemboca en aquesta plaça privada sense cap canalització i que inunda els garatges, abans 
amb els horts s’absorbia l’aigua. 
 
Aquesta vegada el col·lector ha funcionat bé. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez. El col·lector ha funcionat bé, 
i respecte al que han comentat el regidor Vives i el regidor Martorell respecte a la plaça, en 
aquesta quan plou i en poca estona es genera molta aigua. 
Tenim punts negres que s’han d’anar, diguem, atacant amb la mesura de lo possible, alguns 
s’han detectat històricament i altres sorgeixen quan ens trobem amb una tempesta, amb unes 
magnituds extraordinàries. 
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CEMENTIRI. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Se’ns ha fet arribar que al cementiri hi 
ha hagut algun desperfecte, no sabem si ha estat per falta de manteniment o alguna actuació 
de fora, us demanaríem que li doneu un cop d’ull perquè ens han  informat que ha caigut 
alguna làpida, hi ha alguna més que amenaça caure i podria fer mal a qualsevol persona. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez. Va caure una làpida arran de 
la tempesta del divendres, que sapiguem solament és una, però es farà l’avís i es revisarà.  
 
 
 
CASETES PISCINA MUNICIPAL.- 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez. Fa unes quantes setmanes es va 
comentar, ara que acaba la temporada de la piscina que es faria públic el llistat de les casetes, 
això s’ha arribat a fer o no s’ha fet? 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde. Actualment estem fent 
l’anàlisi, ens agradaria dir el nombre dels abonaments que hi havia nous, per incidir en la 
estadística  de  quins abonaments s’han treballat més. 
 
La tasca que fèiem aquest estiu és la d’analitzar quin era el funcionament i de quina manera 
es produïa aquest funcionament amb les casetes, partint de que algunes tenen un 
funcionament correcte, tot està en funció del propietari, i altres tenen altres anomalies. 
 
Aquesta no és una tasca d’avui per demà, però s’està fent, està tot documentat i aquesta feina 
s’ha fet a l’estiu contactant directament amb els seus usuaris, fent el registre de qui la feia 
servir, si era familiar, o no, ara és feina d’anar polint tot això, i quan tinguem el resultat, 
naturalment facilitarem aquesta informació. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez, doncs esperarem que ens faciliteu 
aquesta informació. 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, del contingut de la qual 
com a secretària, estenc aquesta acta. 
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La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde, 
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