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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA/EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA VINT-I-CINC DE MAIG DE 2016 
 
 
ÒRGAN 
 

• Ple de l’Ajuntament 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número:  4/2016 
Data:  25/05/2016 
Caràcter:  Ordinària  
Horari : De 20:15 h a 22:20 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 l’acta núm. del dia 3 del dia 27/04/2016  ha estat distribuïda entre 
els/les Srs/es assistents, és dóna per llegida (art. 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya). 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 3 DEL 27/04/2016. 
2. DECRET D’ALCALDIA 2016/154 
3. RECURS DE REPOSICIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA 

D’EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE CAPELLADES. 
4. MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM A CAPELLADES PRESENTADA PER 

L’EQUIP DE GOVERN. 
5. EXPEDIENT 2/2016 DE DESPESES EXTRAJUDICIALS. 
6. APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS 

SOCIALS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A FAMÍLIES RESIDENTS 
A CAPELLADES. 

7. APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS DESTINADES AL JOVENT DE CAPELLADES- EXERCICI 
2016. 

8. MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE L’ORDRE DE COPAGAMENT CONFISCATORI 
PER  A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. 

9. PRECS I PREGUNTES 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 3 DE L 27/04/2016. 
 
El senyor alcalde indica que s’ha enviat als regidors l’esborrany de l’acta núm.2 del dia 
16/03/2016, però la seva aprovació no consta a l’ordre del dia. 
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L’acta núm.2 del 16/03/2016 s’havia quedat endarrerida perquè hi havia un  salt de pàgina, 
per aquest motiu el Sr. alcalde  proposa al ple de la corporació incloure per urgència l’aprovació  
de l’acta nùm.2 corresponent a  la sessió ordinària del dia 16/03/2016 
 
Passat a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents  incloure per urgència la lectura i 
aprovació de l’acta núm.2, de la sessió ordinària del dia 16/03/2016 
 
Seguidament el Sr. alcalde pregunta als/a les assistents si hi ha alguna rectificació  a fer a 
l’acta núm. 2 del 16/03/2016. 
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- A la pàgina quaranta-cinc, quan vaig preguntar si la 
plaça de policia es convocava i a la vegada si la plaça de mestre/a es convocava, vaig 
demanar que sense grans frases es digues que “si” o que “no”, i si aquest “si” o “no”, es va dir 
en el ple, i això  no el llegeix-ho. 
 
Per tant el que demana és que a l’acta es reflecteixi el que se’ns va respondre respecte  a que  
si a la plaça de policia, i que no a la plaça de mestre. 
 
Nosaltres considerem que és important que això es reflecteixi tal com es va dir. 
 
Agrairíem que Secretaria repasses la gravació. 
 
 
Sr. alcalde, ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- Per la part que ens toca recordem la pregunta i la 
resposta fonamentada que es va donar  
 
 
Per part de Secretaria s’informa al Sr. Marcel·lí Martorell Font que revisada la gravació  del 
ple del dia 16 de març de 2016, l’explicació de l’Alcaldia consta a la pàgina 44. 
 
Passada a votació l’acta núm. nùm.2 de la sessió ordinària del dia 16/03/2016, es aprovada 
per unanimitat dels/les assistents. 
 
 
Seguidament el Sr. alcalde  proposa al ple de la corporació l’aprovació de l’acta nùm.3 de la 
sessió ordinària del dia 27/04/2016. 
 
Passada a votació és aprovada per unanimitat dels/les assistents. 
 
 
 
2. DECRET D’ALCALDIA 2016/154 
 
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia 2016/154: 
 

Decret 154/2016 
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En data 27 d’abril de 2015 es va signar entre l’Ajuntament de Capellades i la societat 
FORNELLS CONSULTORS SLP  un contracte administratiu de serveis que tenia per objecte la 
realització de l’assessorament extern a la intervenció municipal, 
 
Atès que la durada pactada del contracte era d’un any a comptar des de la seva signatura sense 
possibilitat de pròrroga, aquest contracte ha finalitzat a tots els efectes el  dia 27 d’abril de 2016.  
 
Aquesta circumstància  obliga a iniciar un nou expedient de contractació  per adjudicar un nou 
contracte en el que s’asseguri la concurrència  de almenys tres empresaris per poder formalitzar 
l’adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat de conformitat amb el que 
preveu l’article 169.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
No obstant això i de forma simultània, vist l’informe de la Intervenció municipal de data 25 d’abril 
de 2016 sobre la necessitat de la continuació del citat contracte, raons d’interès públic  
fonamentades en la no paralització del funcionament del servei municipal d’intervenció i 
comptabilitat, aconsellen adjudicar temporalment a la mateixa societat que ha gestionat fins ara 
la prestació del servei d’assessorament extern a la intervenció municipal,  mentre no s’adjudiqui 
el nou contracte de conformitat amb el que permet l’article 170 d) del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Per tot el que s’ha indicat 
 
 
RESOLC 
 
 
Primer.- Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, del contracte de serveis que té per objecte la realització de l’assessorament 
extern a la intervenció municipal. 

 
Segon.- Encarregar a la societat FORNELLS CONSULTORS SLP la prestació del citat servei 
mentre no  finalitzi el procediment de contractació amb la formalització d’un contracte  amb qui 
resulti ser el nou adjudicatari, de conformitat amb el que permet l’article 170 d) del RDL 3/2011, 
de 14 de novembre 
 
Tercer.- La prestació del servei d’assessorament extern a la intervenció municipal es prestarà  
per la societat FORNELLS CONSULTORS SLP durant aquest període transitori en les mateixes 
condicions tècniques i econòmiques que les previstes en el contracte formalitzat amb aquest 
empresa en data 27 d’abril de 2015. 

 
Quart.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i al serveis municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquest Decret a la societat  FORNELLS CONSULTORS SLP amb indicació 
del recursos que pot interposar en contra. 
 

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

 
Capellades,  2 de maig de 2016 
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Aleix Auber i Álvarez      Milagros de Legorburu i Martorell  

Alcalde-president    Secretària 

 

INTERVENCIONS 

 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
En un dels texts abans del resoldre consta  mentre no s’adjudiqui el nou contracte, voldríem saber 
quina intenció hi ha, com és resoldre el nou contracte, si és que hi ha nou contracte i quins 
canvis es produiran a l’àrea de la intervenció municipal. 
 
L’ALCALDE, Sr. Aleix Auber Álvarez, la intenció de l’actual equip de govern  és una vegada 
analitzats els requisits de contractació, farem un format que és intervenció més gestoria, 
mitjançant el procediment negociat sense publicitat, amb el mateix format que s’havia seguit 
anteriorment. 
 
Mentre no hi hagi un canvi en el titular de la intervenció, vol recordar que actualment la 
intervenció està acumulada i si no es produeix cap canvi en aquest sentit, la intenció és seguir 
amb l’actual format i convocar aquest procediment negociat sense publicitat. 
 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
Entenem que a curt o mig termini no ha de canviar rés. 
 
 
L’ALCALDE, Sr. Aleix Auber Álvarez.- No 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo 
 
Tot això és una qüestió administrativa, es tracta de la finalització d’un contracte, i per tant s’ha 
de prorrogar mentre es  realitza el procés de contractació. 
 
Les tasques són les que ens convenen desprès d’un anàlisis que vagi més enllà del que ha 
estat una acumulació progressiva des del primer contracte, no té més transcendència   
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
3. RECURS DE REPOSICIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS 

MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE CAPELLADES.  
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I.- ANTECEDENTS 

Primer.-  En data 17 de març de 2016, la senyora Maria Concepción Fernández Valenzuela, 
en la seva condició de representant de l’empresa “Neteges Capellades SL”, ha presentat un 
recurs de reposició contra la Resolució del Ple de l’Ajuntament de 27 de gener de 2016, pel 
qual s’acorda adjudicar a la societat Neteges HIDALGO SL, el contracte del servei de neteja 
d’edificis municipals i centres docents públics de Capellades.  

Donant per reproduïts els fets i fonaments d’aquest recurs, l’empresa recurrent estructura la 
seva impugnació en base a les següents al·legacions: 

1) Que la millor oferta presentada en aquest concurs és la de la societat Neteges de 
Capellades SL, i per tant, l’adjudicació del contracte havia de resoldre’s en favor de l’empresa 
recurrent i no en favor de la societat adjudicatària, Neteges Hidalgo SL. 

L’empresa recurrent fonamenta aquesta al·legació en una doble consideració: 

a) Que l’oferta de la societat Neteges Hidalgo Sl, en relació a l’apartat de millores 
addicionals del servei, ha estat incorrectament valorada per part de l’informe emès per 
l’enginyera municipal i, per extensió, per l’òrgan de contractació d’acord amb les 
manifestacions i consideracions que s’efectuen en l’escrit del recurs, especialment  les 
que consideren que  les propostes addicionals computades a l’empresa adjudicatària 
no són constitutives de millores del servei licitat pròpiament dites 

b) Que de les tres ofertes presentades a la licitació, en relació a les millores addicionals 
del contracte, la millor oferta presentada és la que correspon a Neteges de Capellades 
SL. 

 

2) Que la valoració de l’oferta presentada per l’adjudicatària ha estat realitzada de forma 
equivocada per l’òrgan de contractació. 

3) Que algunes fases de la licitació tenen importants vicis que obliguen a declarar la seva 
nul·litat i a retrotraure les actuacions ja que no hi ha la necessària motivació de l’acord 
d’adjudicació del contracte; no s’ha respectat el termini de 15 dies previst a l’article 16.3 del 
RDL 3/2011, de 14 de novembre per fer la formalització del contracte; no s’ha publicat 

l’adjudicació al BOPB i al Perfil del contractant i, finalment, a causa d’haver valorat les ofertes 
amb criteris diferents de forma beneficiosa per a Neteges Hidalgo SL i, en conseqüència, de 
forma perjudicial per a l'empresa recurrent s’ha vulnerat  el principi d’igualtat i de no 
discriminació de les parts. 

De conformitat amb el que ha estat al·legat, la societat recurrent, NETEGES CAPELLADES 
SL, sol·licita s’estimi el recurs i es declari la nul·litat de la Resolució de 27 de gener de 2016, 
pe la que s’acorda l’adjudicació del contracte del servei de neteja d’edificis municipals i centres 
docents públics i se li hi adjudiqui el citat contracte en base a ser la millor oferta presentada. 
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En el mateix escrit d’interposició,  NETEGES CAPELLADES SL  sol·licita també formalment 
la suspensió de l’executivitat de la Resolució que s’impugna mentre no es resolgui 
expressament el recurs formulat. 

Segon.-  En data 19 d’abril de 2016, es dona trasllat a la societat adjudicatària, NETEJAS 
HIDALGO SL, del recurs interposat per a NETEGES CAPELLADES SL  perquè en el termini 
de deu dies formuli les al·legacions que estimi convenient en defensa dels seus drets i 
interessos. 

Tercer.-  El ple de l’Ajuntament de Capellades, en la seva sessió del dia 27 d’abril de 2016 va 
acordar : 

“ Suspendre l’execució de la Resolució del Ple de l’Ajuntament de 27 de gener de 2016, pel 
qual s’acorda adjudicar a la societat Neteges HIDALGO SL, el contracte del servei de neteja 
d’edificis municipals i centres docents públics de Capellades. 

Adjudicar temporalment a l’empresa Neteges Hidalgo Sl el servei de neteja d’edificis 
municipals i centres docents públics de Capellades amb la finalitat de preservar l’interès públic 
mentre no es resolgui expressament el recurs interposat,  a l’empara del que indica l’article 
170 e) del RDL 3/2011, de 14 de novembre i es posi fi a aquest procediment.” 

Aquest Acord de suspensió va ser oportunament notificat  a les parts interessades en aquest 
expedient de contractació. 

Quart. En data 2 de maig de 2016,  NETEJAS HIDALGO SL formula al·legacions contra  el 
recurs de reposició interposat per  Neteges Capellades SL, les quals es donen aquí per 
reproduïdes per evitar repeticions innecessàries,les quals en síntesi defensen els criteris de 
valoració de  la seva oferta i l’adequació a dret de la seva adjudicació. 

II.- FONAMENTS JURÍDICS. 
 

PRIMER.- La primera de les al·legacions  formulada per l’empresa “Neteges Capellades SL 
ha de ser desestimada de conformitat amb les valoracions contingudes a l’informe sobre el 
recurs emès per l’enginyera municipal de 11 d’abril de 2016 que s’incorporen a continuació i 
integren el contingut de la resolució: 

S’acompanya el citat informe com annex,núm.1  

En aquest sentit amb relació a la impugnació feta per l’empresa recurrent cal destacar: 

 

• El plec de Clàusules Administratives Particulars de contractació del Servei de neteja , en la Clàusula 

Vuitena : Criteris d’Adjudicació , i en l’apartat 3 ) , considera Millores addicionals del servei de neteja sense 

cost , aquelles únicament que siguin avaluables econòmicament , atorgant prioritat a : 

- un número d’hores de lliure disposició  
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- servei de neteja inclosos en el plec 

 

La proposta de NETEJAS HIDALGO,SL , ofereix 280 h en què la supervisora Amadora Hidalgo realitzarà a 

totes les dependències ,  es consideren hores dedicades al servei de neteja inclosos en el plec 

reconegudes en l’apartat 3 com a Millores Addicionals, i es valoren igual que els de lliure disposició atès 

que el Plec de clàusules no estableix diferència de valoració entre les de lliure disposició i les proposades 

com a servei de neteja a espais concrets assignant fins a un màxim de 20 punts.  

 

• En quant al reforç de 50 h dedicades a la neteja de fondos que proposa  NETEJAS HIDALGO,SL durant la 

primera quinzena de setembre al Col.legi Marqués de la Pobla , es valora  positivament considerant que 

es proposen com a reforç en uns treballs que es realitzen en pocs dies i es netegen espais / elements 

que en el dia a dia no es poden fer . 

• En quant a les 80 h anuals proposades per l’empresa NETEJAS HIDALGO,SL amb la neteja de patis del 

marquès de la Pobla d’un cop al mes es valora com  un servei mensual de reforç  al servei de neteja diari 

d’espais exteriors (voreres, patis, terrasses). 

La proposta de NETEJAS HIDALGO,SL de variar l’horari de neteja segons les necessitats no es va 

considerar com a valorable dins de   l’apartat 3 de Millores addicionals al Servei de Neteja. 

• En quant a la proposta de NETEJAS HIDALGO,SL de la neteja del WC de la Bassa en què es proposa fer el 

servei dos cops a la setmana ( dimarts i dijous), erròniament es va assignar 52 h de neteja considerant 

que es doblava la imputació d’hores en el servei. Per tant , aquesta proposta de NETEJAS HIDALGO,SL 

malgrat podria comportar una millora qualitativa del servei, no pot ser valorada econòmicament i per 

tant no espot considerar en l’apartat de millores.    

 

Això comporta que aquesta darrera al·legació del recurrent hagi de ser estimada i en 
conseqüència cal modificar la puntuació atorgada per raó de les millores addicionals al servei 
presentades per cadascuna de les empreses licitadores. 

De les consideracions exposades, el quadre de criteris de valoració de l’apartat 3 , sense 
considerar les 52 h assignades en la proposta de la neteja del WC de la Bassa per part de 
NETEJAS HIDALGO,SL , quedaria:  

Ordre  Empreses presentades  

Millores Addicionals 

Total Punts  

Apartat 3 

Hores proposades com a 

lliure disposició  

 

1 NETEJAS HIDALGO,SL 435  20 
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2 
UTE BAGES NET,SL- LOGIC 

ASSISTENT,SL 
265 12,18 

3 NETEGES CAPELLADES,SL  309 14,21 

 

No obstant això, malgrat la modificació feta en la valoració de les millores addicionals de cada 
empresa licitadora, no es modifica per això el resultat de la puntuació total obtinguda  als 
efectes de l’adjudicació del contracte, la qual s’estableix en la forma que s’indica  a continuació: 

 

El quadre resum definitiu dels criteris de valoració del concurs és el següent :  

 NOM DEL LICITANT 
Apartat 

1 

Apartat 

2 

Apartat 

3 

Apartat 

4 

Apartat 

5 

TOTAL      

(100) 

1 NETEJAS HIDALGO,SL 50 18 20 5 5 98 

2 
UTE BAGES NET,SL- LOGIC 

ASSISTENT,SL 
47,42 15 12,18 3 4 81,60 

3 NETEGES CAPELLADES,SL  49,68 20 14,21 4 5 92,89 

 

 

SEGON.  La tercera al·legació de l’empresa recurrent també ha de ser desestimada ja que no 
es donen els vicis de nul·litat o anul·labilitat que és pretén ni existeix una manca de motivació 
de l’acord d’adjudicació en favor de l’empresa NETEJAS HIDALGO SL.  

No es pot confondre entre motivació de l’adjudicació i la seva notificació: L’acte d’adjudicació 
està suficientment motivat en la mesura que s’indica el nom de l’adjudicatari i la causa de 
l’adjudicació, com era la oferta econòmicament més avantatjosa.  

La notificació no reuneix la totalitat dels requisits exigits per l’article 151.4 del RDL 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en 
la mesura que aquesta informació ha de ser la necessària perquè el licitador descartat pugui 
interposar el recurs especial en matèria de contractació, el qual no és d’aplicació en el cas que 
ens ocupa ates que per raó de la seva quantia, el concurs del contracte de serveis de  neteja 
no es susceptible de ser impugnat  mitjançant aquest recurs especial, sinó mitjançant un recurs 
ordinari 

En cap cas s’ha produït indefensió de l’empresa recurrent, tal i com s’acredita pel fet que ha 
interposat aquest recurs de reposició i també perquè tal i com consta  a l’expedient 
administratiu, en data 11 de març de 2016 li va ser lliurat a l’empresa recurrent l’informe emès 
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per l’enginyera municipal, sobre la valoració de les ofertes presentades en aquesta licitació. 
És precisament en base a aquest informe que es formula el present recurs de reposició. 

El fet que s’hagi acordat en interès de l’empresa recurrent la suspensió de l’aplicació de 
l’adjudicació fins que es resolgui expressament aquest recurs, ressalta el compliment de les 
garanties del  procediment de què ha gaudit l’empresa interessada durant tota la tramitació 
per poder fer valer les seves pretensions 

Per últim, no és cert, com afirma l’empresa recurrent, que la formalització del contracte no ha 
estat publicada al perfil del contractant i al BOP. A l’apartat Cinquè de la Resolució de 27 de 
gener de 2016, d’adjudicació del contracte ja s’ordena la citada publicació i així es va fer: La 
publicació al perfil de l’òrgan de contractació es va fer en data 12/03/2016 i la publicació al 
BOP en data 22/03/2016 CVE Núm. registre 022016004164 i Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7082 del 18/03/2016. 

Cal per tant desestimar expressament aquestes al·legacions. 

Per tot el que s’ha exposat,  

El ple de l’Ajuntament 

ACORDA: 

PRIMER.-  ESTIMAR PARCIALMENT  el recurs de reposició interposat per l’empresa 
“Neteges Capellades SL”,  contra la Resolució del Ple de l’Ajuntament de 27 de gener de 2016, 
pel qual s’acorda adjudicar a la societat Neteges HIDALGO SL, el contracte del servei de 
neteja d’edificis municipals i centres docents públics de Capellades, en el sentit de modificar 
la puntuació atorgada a les empreses licitadores per raó de la valoració de les millores 
addicionals en els termes indicats al fonament jurídic Primer d’aquesta resolució 
administrativa. 

SEGON.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions formulades per l’empresa recurrent i en la 
mesura que amb la modificació de la puntuació concedida per raó de les millores addicionals 
no ha resultat afectada la puntuació final ni l’ordre dels licitadors, CONFIRMAR  la  Resolució 
del Ple de l’Ajuntament de 27 de gener de 2016, pel qual s’acorda adjudicar a la societat 
Neteges HIDALGO SL, el contracte del servei de neteja d’edificis municipals i centres docents 
públics de Capellades.  

TERCER-  AIXECAR la suspensió de l’execució de la citada resolució d’adjudicació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’abril de 2016 amb motiu de la interposició del recurs 
interposat per l’empresa “Neteges Capellades SL. 

QUART.- Notificar aquest Acords als interessats amb indicació dels recursos que es poden 
interposar en contra. 
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Annex-1 

Informe 520-16 Emès per l’enginyera municipal en data 11/04/2016: 

520-16 Referència: Resposta al recurs de reposició relacionat amb l’Informe de Valoració del concurs 

del Servei de Neteja  d’edificis municipals i centres docents públics de Capellades.  

 

MONTSE FERRÚS BELLÉS, Enginyera Municipal de l’Ajuntament de Capellades , i en relació al recurs de 
reposició presentat per  NETEGES CAPELLADES ,SL sobre l’informe de valoració de les empreses 
participants en la Contractació del servei de neteja d’edificis municipals i centres docents públics de 
Capellades de data de 29 de desembre de 2015, emet el següent : 

 

Segons Recurs de Reposició presentat per NETEGES CAPELLADES,SL en referència al ‘Contracte del servei 

de neteja d’edificis municipals i centres docents púbics de Capellades’ , s’ informe a la Mesa de 
Contractació dels aspectes tècnics considerant els diferents punts que NETEGES CAPELLADES,SL exposa 
en la primera al.legació d’aquest  recurs relacionats amb  l’apartat 3  dels Criteris de Valoració del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars de contractació del Servei de Neteja i relatiu a ‘Millores 

addicionals al servei sense cap cost’  ; 

 

1) Respecte el punt 2.1. de l’oferta de les suposades millores de Netejas Hidalgo : Les hores de 
neteja que la supervisora Amadora Hidalgo realitzarà a totes les dependències durant l’any 
paquet de 280 hores.  

El plec de Clàusules Administratives Particulars de contractació del Servei de neteja , en la Clàusula 
Vuitena : Criteris d’Adjudicació , i en l’apartat 3 ) , considera Millores addicionals del servei de neteja 
sense cost , aquelles únicament que siguin avaluables econòmicament , atorgant prioritat a : 

- un número d’hores de lliure disposició  

- servei de neteja inclosos en el plec 

 

La proposta de NETEJAS HIDALGO,SL , ofereix 280 h en què la supervisora Amadora Hidalgo realitzarà 
a totes les dependències ,  es consideren hores dedicades al servei de neteja inclosos en el plec 
reconegudes en l’apartat 3 com a Millores Addicionals, i es valoren igual que els de lliure disposició 
atès que el Plec de clàusules no estableix diferència de valoració entre les de lliure disposició i les 
proposades com a servei de neteja a espais concrets assignant fins a un màxim de 20 punts.   

Per tant , es proposa no considerar acceptada l’al.legació presentada per NETEGES CAPELLADES,SL 

referent al punt 2.1. de l’oferta de les suposades millores de NETEJAS HIDALGO.  

 

2) En relació al punt 2.2. de l’oferta de les suposades millores de Netejas Hidalgo, Neteja de fondos 
durant la primera quinzena de setembre al col·legi Marqués de la Pobla , reforç de 50 hores.  

En quant al reforç de 50 h dedicades a la neteja de fondos que proposa  NETEJAS HIDALGO,SL durant 

la primera quinzena de setembre al Marqués de la Pobla , es valora  positivament considerant que es 

proposen com a reforç del servei de neteja a uns treballs que es realitzen en pocs dies i on es netegen 

espais i/o elements que en el dia a dia no es poden fer. 
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Per tant , es proposa no considerar acceptada l’al.legació presentada per NETEGES CAPELLADES,SL 

referent al punt 2.2. de l’oferta de les suposades millores de NETEJAS HIDALGO.  

 

3) Respecte el punt 2.4 de l’oferta de les suposades millores de Netejas Hidalgo: Un cop al mes 

s’efectuarà escombrada de patis al Col.legit Marqués de la Pobla , paquet de 80 hores anuals.  

En quant a les 80 h anuals proposades per l’empresa NETEJAS HIDALGO,SL amb la neteja de patis del 
marquès de la Pobla d’un cop al mes es valora com  un servei mensual de reforç  al servei de neteja 
diari d’espais exteriors (voreres, patis, terrasses)  .    

Per tant , es proposa no considerar acceptada l’al.legació presentada per NETEGES CAPELLADES,SL 

referent al punt 2.4. de l’oferta de les suposades millores de NETEJAS HIDALGO.  

 

4) Respecte el punt 2.5 de l’oferta de les suposades millores de Netejas Hidalgo: El centre pot variar 
l’horari de neteges segons les necessitats   

La proposta de NETEJAS HIDALGO,SL de variar l’horari de neteja segons les necessitats no es va 
considerar valorable en l’Informe emès i referent a  l’apartat 3 de Millores addicionals al Servei de 
Neteja.  

 

5) Respecte el punt 2.6 de l’oferta de les suposades millores de Netejas Hidalgo : La neteja del WC 
de la Bassa es netejarà dos cops a la setmana ( dimarts i dijous ) , ja que aquest espai és d’ús 
públic i tindrà millor servei.  

En quant a la proposta de NETEJAS HIDALGO,SL de la neteja del WC de la Bassa en què es proposa fer 
el servei dos cops a la setmana ( dimarts i dijous), erròniament es va assignar 52 h de neteja 
considerant que es doblava la imputació d’hores en el servei. Per tant , aquesta proposta de NETEJAS 
HIDALGO,SL malgrat podria comportar una millora qualitativa del servei, no pot ser valorada 
econòmicament i per tant no es pot considerar en l’apartat de millores.    

 

Per tant , es proposa considerar acceptada l’al·legació presentada per NETEGES CAPELLADES,SL 

referent al punt 2.6. de l’oferta de les suposades millores de NETEJAS HIDALGO, atès l’ error en la 

interpretació de la lectura de l’oferta.   

 

De les consideracions exposades, el quadre de criteris de valoració de l’apartat 3 de ‘l’Informe de 

Valoració de les empreses participants en el concurs del servei de neteja d’edificis municipals i centres 

docents públics de Capellades’ , acceptant l’al·legació presentada per NETEGES CAPELLADES ,SL i 
relacionada amb les millores que proposa NETEJAS HIDALGO en  la neteja del WC de la Bassa en el punt 
2.6 de l’oferta   :  

Ordre  Empreses presentades  

Millores Addicionals 

Total Punts  

Apartat 3 

Hores proposades com a 

lliure disposició  

 

1 NETEJAS HIDALGO,SL 435  20 
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2 
UTE BAGES NET,SL- LOGIC 

ASSISTENT,SL 
265 12,18 

3 NETEGES CAPELLADES,SL  309 14,21 

 

Pel que el quadre resum definitiu dels criteris de valoració del concurs és el següent :  

 NOM DEL LICITANT 
Apartat 

1 

Apartat 

2 

Apartat 

3 

Apartat 

4 

Apartat 

5 

TOTAL      
(100) 

1 NETEJAS HIDALGO,SL 50 18 20 5 5 98 

2 
UTE BAGES NET,SL- LOGIC 
ASSISTENT,SL 

47,42 15 12,18 3 4 81,60 

3 NETEGES CAPELLADES,SL  49,68 20 14,21 4 5 92,89 

És tot el que haig d’informar als efectes oportuns 

 

       

      L’Enginyer Municipal 

      Capellades, 11 d’abril de 2016 

 
 
INTERVENCIONS. 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
 
A veure, nosaltres respectem tot el procés  que s’ha seguit, sabeu que a l’anterior ple ens vam 
abstenir, l’equip de  govern va optar una via per resoldre aquest contracte i avui la finalitzem, 
però heu optat per una via que respectem, però en el sentit doncs que es va triar, entenem 
que per ser conseqüents amb el que vàrem fer, no se si a l’anterior ple o fa dos mesos, 
nosaltres també ens abstindrem avui. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. 
 
Nosaltres en la mateixa línia per ser conseqüents hi votarem a favor, perquè és una manera 
de finalitzar el procés 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
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Nosaltres ens abstindrem, és un informe tècnic i no hem de dir rés més, entenem el criteri que 
s’ha aplicat i per tant ens abstindrem. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VDC-CUP- Sr. Aleix Auber Álvarez. 
 
No voldria acabar sense fer referència a què aquesta resolució pot ser recorreguda per les 
parts afectades si ho consideren convenient. 
 
 
Passat a votació el recurs de reposició interposat per l’empresa “Neteges Capellades SL”,  
contra la Resolució del Ple de l’Ajuntament de 27 de gener de 2016, pel qual s’acorda adjudicar 
a la societat Neteges HIDALGO SL, el contracte del servei de neteja d’edificis municipals i 
centres docents públics de Capellades:  
 
Vots a favor Srs.: 

 
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular – Poble 
Actiu (VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco; Adela Morera 
Rodríguez, Sergio Pérez Castillo . 
 
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-
AM): Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol. 
 

Vots en contra Srs.: 
 ---  
S’abstenen Srs.: 

- Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): Marcel·lí Martorell Font, Eduard 
Iglesias Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret Sanvicente. 
 
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP): Aarón Alcázar Gutiérrez. 

 
 
 
 
4. MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM A CAPELLADES PRES ENTADA PER L’EQUIP 

DE GOVERN. 
 
SR. ALCALDE, Aleix Auber Álvarez, aquesta moció la presentem a proposta del nucli de la 
Assemblea Nacional Catalana a Capellades que activament col·labora amb aquesta acció que 
a continuació passarem a relatar, però no està de menys recalcar que la presentem 
precisament a proposta d’un col·lectiu capelladí que precisament s’involucra i col·labora 
perquè aquesta marxa sigui una realitat. 
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El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez dóna compte al Ple de la “Moció de suport a la Marxa Som 
a Capellades” presentada per l’equip de govern: 
 

MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM A CAPELLADES 
 
La Marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà totes les 
comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a 
Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme de senderisme cultural el 
Camí (www.elcami.cat). 
 
El tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, organitzarà 
assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació al model de 
democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un país i un món millors i 
per a tots. 
 
La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes aquelles 
persones, organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi vulguin participar. 
 
A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí per la qual transcorrerà 
La Marxa Som, alhora membre del projecte Reinicia Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat). 
 
El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, enllaça 
camins i rutes existents de totes les comarques  i illes de parla catalana, permetent conèixer 
vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte 
col·laboratiu que es va iniciar l’any 2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. 
Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a 
projecte d’interès general pel país dels del punt de vista cultural, social i turístic. 
 

• Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint 
l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya. 

• Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast 
nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers públics. 

• Atès que l’Ajuntament de Capellades compta entre els seus compromisos i objectius el 
foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, en 
pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible. 

• Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei 
del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de 
forma col·lectiva. 

• Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres: 
a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar 

actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 
b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i 

disponibilitat. 
c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem. 

• Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Capellades el dijous, dia 
28 de juliol de 2016. 

Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
 
ACORDS: 
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Primer.- L’Ajuntament de Capellades s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè considera 
que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè 
fomenta la democràtica participativa. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Capellades es compromet a facilitar les infraestructures i serveis 
necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som, com ara: 

• Espais on puguin dormir els caminants que arribin al municipi, 
• La logística i organització dels àpats populars per als marxaires, en cas de realitzar-se’n. 
• La seguretat i ordre públic necessaris durant el pas de la Marxa, així com la cobertura 

sanitària i el guiatge en cas necessari dins del seu terme municipal. 
• Espais per realitzar les assemblees participatives i, en el seu cas, facilitar el procés 

participatiu per garantir-ne la qualitat i participació de tothom. 
• Difondre la participació en La Marxa Som entre la seva població i el teixit econòmic local 

a través dels mitjans de què disposi. 
• Disposar en bon estat de senyalització l’itinerari d’El Camí al seu pas terme municipal i 

nucli urbà, així la com seva promoció i manteniment en tant que infraestructura turística 
de senderisme cultural d’abast nacional, en pro dels seus potencials beneficis socials, 
culturals i econòmics per al municipi i comarca. 

Tercer.- L’Ajuntament de Capellades es compromet a fomentar aquest recolzament entre 
els municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som 
(infor@lamarxasom.cat), al Consell Comarcal de l’Anoia, a presidència de la Diputació de 
Barcelona, a presidència del parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Capellades, 12 de maig de 2016. 

 
 
El Sr. alcalde, proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Capellades s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè considera 
que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè 
fomenta la democràtica participativa. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Capellades es compromet a facilitar les infraestructures i serveis 
necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som, com ara: 

• Espais on puguin dormir els caminants que arribin al municipi, 
• La logística i organització dels àpats populars per als marxaires, en cas de realitzar-

se’n. 
• La seguretat i ordre públic necessaris durant el pas de la Marxa, així com la cobertura 

sanitària i el guiatge en cas necessari dins del seu terme municipal. 
• Espais per realitzar les assemblees participatives i, en el seu cas, facilitar el procés 

participatiu per garantir-ne la qualitat i participació de tothom. 
• Difondre la participació en La Marxa Som entre la seva població i el teixit econòmic local 

a través dels mitjans de què disposi. 
• Disposar en bon estat de senyalització l’itinerari d’El Camí al seu pas terme municipal i 

nucli urbà, així la com seva promoció i manteniment en tant que infraestructura turística 
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de senderisme cultural d’abast nacional, en pro dels seus potencials beneficis socials, 
culturals i econòmics per al municipi i comarca. 

Tercer.- L’Ajuntament de Capellades es compromet a fomentar aquest recolzament entre els 
municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som (infor@lamarxasom.cat), 
al Consell Comarcal de l’Anoia, a presidència de la Diputació de Barcelona, a presidència del 
parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
INTERVENCIONS 
 
 
- GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VDC-CUP-PA).- Sr. Aleix Auber Álvarez 
 
Des de la CUP valorem aquesta moció perquè engloba una gran part del caràcter i del nostre 
fer amb aquesta intenció, necessitat i empenta per obrir espais, per interrelacionar un 
moviment que és divers ideològicament, però que té moltes coses en comú i que precisament 
el que li falta, o ens falta a tots i totes, és parlar de quin país volem, i també parlar de quina 
manera hi volem arribar. 
 
Per tant nosaltres votem a favor, com no pot ser d’altra manera i fem nostra, també, aquesta 
iniciativa. 
 

 
- GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
 
A nosaltres ens sembla bé i per tant votarem a favor. 
 
Només tenim un dubte tècnic, quan vam veure l’expedient hi havia en blanc l’aportació 
econòmica, voldríem saber si ara hi ha aportació econòmica o no, a la última còpia que tinc 
no surt. 
 
 
L’alcalde, Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ. En el cas de la Comissió Informativa en la que es va 
parlar, i a la que encara no hi eres, doncs el que es comentava és que aquell paràgraf estava 
en la primera versió de la moció i a proposta d’aquest col·lectiu, se’ls va requerir que se’ns 
especifiques, precisament per no entrar a ple sobre aquesta qüestió en el ple sobre tot, perquè 
entenem que les comissions informatives existeixen  per parlar d’aquests temes i enraonar-
los. 
 
Per part d’aquest col·lectiu se’ns va proposa que cada ajuntament feia les aportacions que 
consideraven oportunes i l’equip de govern ens va  enviar aquesta  moció sense aquest punt, 
l’aportació econòmica que vam dir que  podria ser o no ser-hi, l’equip de govern considera que 
la col·laboració que se’ns demana, ja de per si, és extensa. 
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Segons m’han informat els regidors del meu grup, vau dir que estàveu pendents que 
l’organització us enviaria  això. 
 
L’alcalde, Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ, és el que acabo de dir, no? 
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, si que estàveu pendents i això es va enviar ahir, no 
passa rés, la meva pregunta és, encara que no hi fos, que havia d’haver una paràgraf referent 
a una aportació econòmica, i ara no hi és, no passa rés, aquesta és la meva pregunta.  
 
L’ALCALDE, Sr. Aleix Auber Álvarez, evidentment no passa rés  
 
 
SR. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, no és cap retret a l’equip de govern, perquè votarem a 
favor és un tema tècnic, comptable o legal, si desprès l’Ajuntament aporta diners, voldríem 
saber si tècnicament ara no ho volem posar, cap problema, el dia que es faci l’aportació ja ens 
direu com ho heu fet, si heu pagat una factura i a càrrec de quina partida. 
 
Ho deia en el sentit que si hem de tenir aquí en compte la partida, trobava en falta l’informe 
d’Intervenció, però com que no hi és no puc dir que el trobo a faltar, el dia de les liquidacions  
ja sortirà per un lloc o un altre, no passa rés, votarem a favor igualment.  
 

 
- GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM) Sr. Àngel Soteras Largo.-  
 
ERC votarà a favor, som copresentadors com a membres de l’equip de govern i lògicament 
des del nostre partit donem suport a aquests tipus d’iniciatives, estem activament, molts de 
nosaltres estem compromesos  a nivell personal i a nivell de l’Assemblea Nacional Catalana, 
és de calaix, de lògica i de coherència votar a favor. 
 
El que si volem fer palès és que ens fa molt més contents en tot aquest tema que hi hagi una 
iniciativa més estrictament capelladina, que hi hagin persones actives de l’Assemblea Nacional 
de Capellades i que per tant es pugui esvair qualsevol dubte de què això siguin iniciatives 
polítiques i que quedi molt evident que hi ha gent a l’organització que des de Capellades 
demanen el suport de l’Ajuntament com a institució i explicar-ho, no ho explicarem pas millor 
que els propis membres de l’Assemblea, creiem que el text de la moció és força clar i força 
emotiu en algun cas i per això votarem a favor, per coherència, acord amb el que defensen i 
també perquè entenem que tenen una representativitat a l’àmbit estrictament capelladí. 
 
 
 
- GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
Nosaltres ens abstindrem, és una moció de la que no compartim part  del seu contingut, però 
la col·laboració de l’Ajuntament en aquest acte, com en un altre, seria la mateixa, per tant no 
tenim problema en què per part de l’Ajuntament s’hi participi o s’hi col·labori. 
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Passat a votació: 
 
Vots a favor Srs.: 

 
 
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular – Poble 
Actiu (VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco; Adela Morera 
Rodríguez, Sergio Pérez Castillo . 
 
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-
AM): Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol. 
 
- Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): Marcel·lí Martorell Font, Eduard 
Iglesias Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret Sanvicente. 
 

Vots en contra Srs.: 
  --- 
 
S’abstenen Srs.: 

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

 
 
 
 
5. EXPEDIENT 2/2016 DE DESPESES EXTRAJUDICIALS. 
 
Vist l’expedient elaborat pels serveis municipals, i torbant conforme els objectius del mateix, 
es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de la factura 40015624192 de 02/04/2012 de 
l’entitat Endesa, pertanyent al període de facturació de 20/12/2011 al 17/01/2012 per import 
de 7.662,92 €, la qual anirà a càrrec de la partida 1650/22100 “Subministrament d’energia 
elèctrica Enllumenat Públic”. 
 
Segon.- Que es notifiqui aquests acords als interessats. 
 
 
 
INTERVENCIONS 
 
- GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
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Nosaltres votarem a favor i més dels anys que ve, tenim l’obligació doble de votar-hi a favor, 
no podem posar cap obstacle al respecte  
 
El que si que val la pena és poder reflexionar per dir que el que ha passat no torni a passar en 
cap altre comptador, estem parlant d’un tema molt tècnic, si no ho té mal entès paguem unes 
factures estimades, però no reals amb el consum efectuat, per tant és un problema del tipus 
de comptadors que tenim els espais públics, hauríem de veure si aquests comptadors es 
podrien canviar, de la mateixa manera que els privats rebem a casa una carta de la companyia 
d’electricitat de què ens canviarà el comptador, ara electrònic, s’hauria de veure si això també 
es podria fer als espais públics, més que res perquè es pogués portar la lectura, la 
comptabilitat i els pagaments al dia perquè així no s ‘allargues en el temps. 
 
De fet no paguem rés que no s’hagi de pagar, perquè no ho hem pagat abans, el suggeriment 
és aquest. 
 
 
 - GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. 
 
Hi votarem a favor, no té més història que el que s’ha comentat, és un deute que ha durat per 
una qüestió tècnica, s’ha de pagar, s’ha de fer aquest tràmit per aflorar la quantitat a pagar, 
no té més complicació 
 
 
 
- GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
Per part nostra votarem a favor, és tracta d’una despesa que es va fer, sobta que es fes 
aquesta pilota, probablement perquè la companyia va fer unes lectures estimades fet que ha 
provocat aquestes factures tant elevades, aquest consum de la llum pública  d’anys anteriors 
comportarà la  disminució de la consignació de la partida pressupostària corresponent a 
aquest any, no obstant és una despesa justificada i votaran a favor. 
 
 
L’ALCALDE, Sr. Aleix Auber Álvarez. S’ha de dir que aquí, a nivell de pinzellada, és 
reprodueixen diferents incidents tècnics, l’empresa durant vint-i-dos mesos no informa que no 
té accés a un comptador, creiem que ho podia haver fet. 
 
També en el moment que s’informa d’aquesta factura no haurien d’haver trigat tants anys en 
fer-la efectiva, perquè entenem que aquest informe es podria haver fet anteriorment, però bé, 
d’una manera o d’una altra és un deute que tenim, s’ha produït i que fins i tot en el mateix 
informe se’ns diu que fidels a la lectura podria ser més elevat. 
 
 
Passada a votació: l’aprovació de l’expedient 2/2016 de despeses extrajudicials resta aprovat 
per la unanimitat dels/les tretze regidors/res al Ple, dels/les tretze regidors/res que componen 
de dret aquesta corporació. 
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6. APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D ’AJUTS SOCIALS 

PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A FAMÍLIES RESID ENTS A 
CAPELLADES. 

 
Sra. Susana Moreno Blanco, regidora d’Educació.  Aquestes bases han estat treballades per 
l’àrea d’educació juntament amb l’àrea d’acció social, amb els seus corresponents tècnics i 
amb les valoracions i aportacions que ens van fer arribar les diverses entitats que fins ara 
gestionaven aquesta subvenció. 
 
Comentar també que aquesta subvenció té un increment de dos mil euros, fins ara s’atorgaven 
mil euros i l’import per aquesta convocatòria serà de tres mil euros. 
 
En aquesta subvenció s’han incorporat uns barems econòmics objectius, basats en la renda, 
que van  sorgí en el debat de les mancances que patien les bases de l’anterior convocatòria 
respecte a aquests ajuts. 
 
Altres novetats són que  aquesta subvenció està oberta a totes les famílies que reuneixin els 
requisits o barems  i també els nous terminis de sol·licitud tal com se’ns va demanar en un 
anterior ple. 
 
Fora bo que aquestes bases es poguessin presentar abans de que comences el curs, a l’u de 
setembre, en principi anem amb temps i podran ser presentades quan toca i abans de l’inici 
de les activitats.   
 
 
La regidora d’Educació dóna compte al Ple de les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts 
socials per a activitats extraescolars per a famílies residents a Capellades: 
 
 

Bases reguladores per l’atorgament d’ajuts socials per  activitats extraescolars 
esportives per a famílies residents a Capellades. 
 
 
Justificació i finalitat  
 
La finalitat d’aquestes bases és la d’establir un sistema d’ajuts econòmics per  a les famílies 
que tenen fills/es que realitzen una activitat extraescolar en una entitat esportiva o en una AMPA 
del municipi. 
  
 
Objecte  
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts individuals a les famílies 
residents a Capellades, amb fills de 3 a 18 anys.  
En aquesta convocatòria, els ajuts atorgats es destinaran a reduir part del cost de la quota 
periòdica (sigui mensual, trimestral o anual) de l’activitat esportiva.  
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Aquests ajuts són subvencionats pel Departament d’Esports de la Diputació de Barcelona, en 
el marc del Catàleg de concertació 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i per les 
àrees d’educació i d’acció social de l’Ajuntament de Capellades. 
La convocatòria serà publicada al taulell de l’Ajuntament de Capellades i es comunicarà a cada 
entitat esportiva o AMPA. 
 
 
Procediment d'atorgament dels ajuts.  
 
Els ajuts es concediran en base al compliment dels requisits establerts com a necessaris, 
d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a les Bases. En cas que la demanda 
superi la dotació pressupostària, es cobriran les beques de les unitats familiars amb les rendes 
més baixes.  
 
 
Beneficiaris/àries  
 
Els ajuts van adreçats a les famílies empadronades a Capellades.  
Els menors han de realitzar una activitat esportiva sigui en una entitat esportiva de Capellades 
o gestionada per l’AMPA d’alguns dels centres escolars del municipi.  
Els beneficiaris dels ajuts hauran d'acceptar i complir les condicions d'aquesta convocatòria, i 
no s'han de trobar en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, 
d'acord amb el que estableix els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003,de 11 de novembre, General 
de Subvencions. 
 
 
Requisits  
 
Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts:  
a) La renda de les famílies que sol·liciten l’ajut no pot superar el llindar màxim que s’estableix 

a continuació:  
a. Famílies de dos membres: 11600€/any  
b. Famílies de tres membres: 16000€/any  
c. Famílies de quatre membres: 18700€/any  
d. Famílies de cinc membres: 21350€/any  
e. Famílies de sis membres: 24000€/any  
f. Famílies de set membres: 26700€/any  
g. Famílies de vuit membres 29400€/any  

 
La renda de les famílies, als efectes d’aquests d’ajuts, s’obtindrà per agregació de les rendes 
corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la 
unitat familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i/o justificants d’ingressos actuals amb nòmines, prestacions i pensions.  
  
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la  
documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent atenció de serveis socials 
rellevant (més de 3 entrevistes en l’últim any), l’Ajuntament podrà fer una valoració estimativa 
dels ingressos d’acord amb la informació de què disposi.  

 
b) L’aprofitament de l’activitat esportiva: la comissió tècnica dels ajuts podrà revocar, amb 

l’audiència prèvia de la persona interessada, la concessió de les beques per manca 
d’aprofitament de l’adjudicatari.  
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Criteris d’atorgament dels ajuts 
 
1.- Com a criteri per atorgar l’ajut econòmic es tindrà en compte els ingressos familiars: no seran 

beneficiaris d’aquests ajuts les famílies amb ingressos superiors a 29.400 €/anuals. L’única 
excepció de no tenir en compte els ingressos familiars serà quan l’Equip de Serveis Bàsics 
d’Atenció Social Primària valori que la família és d’alt risc social. 

 L’aprovació dels ajuts s’ajustarà en funció de la disponibilitat pressupostària.  
 
2.- Un cop la família compleixi el criteri econòmic d’accés, es tindrà en compte si la família és 

monoparental i/o família nombrosa. 
També es tindrà en compte si la família és atesa per Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària 
de Capellades, entenent que com a mínim hi ha un seguiment de 3 entrevistes fetes l’últim 
any o bé és una família d’alt risc social. Aquests dos criteris a tenir en compte en aquestes 
bases donaran major puntuació.  

 
3.- Cada família pot sol·licitar ajut econòmic per una sola activitat esportiva per fill.  
 
 
Convocatòria i presentació de sol·licituds  
 
Les sol·licituds es formalitzaran a través dels impresos que estaran a l’abast dels interessats a 
l’Ajuntament de Capellades.  
Es presentaran al registre de l’Ajuntament de Capellades dins el calendari establert.  
 
Documentació 
A la sol·licitud caldrà adjuntar fotocòpia de la següent documentació:  

a) DNI pare i mare o tutors legals.  
b) Llibre de família.  
c) Declaració de renda del 2015, conjunta o individual, de tots els membres majors de 16 anys 

del domicili, o certificat negatiu d’Hisenda en el cas de no fer-la.  
d) Tres fulls de salari (dels darrers mesos) de totes les persones majors de 16 anys 

empadronades al domicili, que treballin.  
e) Última liquidació trimestral en cas d’haver-hi algun autònom al domicili.  
f) Certificat d’ingressos de l’atur, pensions, subsidi familiar, RMI o programa “Prepara’t” de 

tots els membres de més de 16 anys d 
el domicili. Les persones que no treballin ni percebin cap ajut econòmic han d’acreditar-ho 

amb un certificat de l’atur conforme no hi ha cap ingrés econòmic.  
g) En cas de separació o divorci, sentència o documentació on s’acreditin l’import de la pensió 

d’aliments que es rep pels fills. En cas de no rebre l’import estipulat, denuncia conforme no 
s’estan percebent els diners acordats.  

h) Altres ingressos.  
i) Justificant d’inscripció a una activitat extraescolar organitzada per una entitat esportiva de 

Capellades 
  
La comissió podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri oportuna per 
comprovar o justificar les condicions exigides.  
La comissió es reserva el dret de sol·licitar nova documentació i, si és el cas, es demanarà 
entrevista personal.   
Les persones sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida i podran afegir-hi altres 
documents que puguin justificar la seva situació. No s’acceptaran justificacions de despeses.  
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La documentació que es pot consultar a l’Ajuntament de Capellades, no caldrà presentar-la, ja 
que signant la sol·licitud s’autoritza al personal de l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària a fer-
ne la consulta.  
 
 
Tramitació de les sol·licituds  
 
El termini per presentar la sol·licitud serà del 12 al 30  de setembre  de 2016.  
Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini indicat a l’apartat anterior no es podrà emetre 
a tràmit per extemporània.  
Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la comissió tècnica de valoració revisarà la 
documentació presentada per part de les famílies, comprovarà que l’imprès de sol·licitud ha 
estat correctament emplenat i que s’ha aportat la documentació requerida i, finalment, es 
procedirà a baremar les sol·licituds en funció dels criteris d’aquestes bases.  
En el supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, un representant de la 
comissió es posarà en contacte amb els sol·licitants afectats i establirà un termini de tres dies 
hàbils per efectuar les correccions pertinents perquè les persones interessades puguin esmenar 
o completar les dades, o adjuntar la documentació no presentada inicialment.  
 
Les persones interessades que, transcorregut aquest termini, no esmenin les errades 
esmentades, es considerarà que desisteixen de la seva petició, la qual s’arxivarà sense cap 
més tràmit.  
La publicació de la llista provisional prèviament codificada s’exposarà, segons el calendari, al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de cada entitat esportiva on hi hagi beneficiaris dels ajuts.  
 
 
Concessió dels ajuts  
 
La comissió tècnica municipal (formada pels/les tècnics/ques de les àrees de serveis socials i 
educació) farà proposta de resolució a la Junta de Govern municipal que aprovarà o denegarà.  
L’ajut econòmic màxim serà d’un 75% de la despesa de la quota mensual, trimestral o anual de 
l’activitat esportiva, amb un màxim de 300 €/any.  
La comissió valorarà les sol·licituds codificades per tal de mantenir l’anonimat i confeccionarà 
la relació d’alumnes amb dret a ajut, d’acord amb aquestes bases.  
La comissió farà una relació de les persones beneficiàries i la quantia dels ajuts.  
La resolució definitiva d’atorgament dels ajuts es farà pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
i es comunicarà a cada entitat esportiva o AMPA on hi hagi matriculats beneficiaris.  
 
 
Finançament  
 
Es determinaran els ajuts en funció del nombre de sol·licituds i de la dotació màxima per 
aquesta línia de subvencions, que en aquesta ocasió és de 3.000 €  
En cas que la demanda superi la dotació pressupostària, es cobriran les sol·licituds de les 
unitats familiars amb rendes més baixes i/o amb major problemàtica social. 
  
 
Liquidació dels ajuts  
 
Els ajuts es liquidaran un cop acabat el procés i com a màxim abans del 31 de desembre del 
2016.  
Els ajuts es faran efectius al número de compte de l’entitat esportiva o AMPA on es realitza 
l’activitat esportiva.  
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La família beneficiària es compromet a mantenir l’activitat al llarg de tot el curs. Qualsevol canvi 
haurà de ser degudament justificat a la comissió de seguiment. En cas contrari, la família perdrà 
el dret a sol·licitar l’ajut el següent curs. 
 
 
Calendari  
 
PROCEDIMENTS DATES  
 
Publicació de les bases 1 de setembre de 2016  
Presentació sol·licituds:  de l’12 al 30 de setembre de 2016  
Publicació provisional de beques concedides 10 d’octubre de 2016  
Publicació de la llista definitiva 24 d’octubre 2016  
 
Notificació  
La resolució de concessió es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Capellades, i es 
comunicarà a cada entitat esportiva o AMPA on hi ha famílies beneficiàries dels ajuts.  
 
Capellades,  6 de maig  de 2016  

 
El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.- Efectuar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts socials per a activitats 
extraescolars per a famílies residents a Capellades 
 
Segon.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts socials per a activitats 
extraescolars per a famílies residents a Capellades. 
  
Tercer.- Publicar l’esmentada convocatòria i les bases en la Web municipal. 
 
 
INTERVENCIONS.- 
 
-GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font 
 
Per la nostra banda ho valorem positivament i celebrem que s’hagi augmentat la xifra de mil 
fins a tres mil euros. 
 
Nosaltres amb el concepte d’aquests ajuts ens sentim molt còmodes doncs ho vàrem 
promoure en el passat mandat. 
 
Voldria fer alguna pregunta més tècnica, quin és el percentatge  que aporta l’ajuntament sobre 
aquests tres mil euros, i quin percentatge aporta la Diputació, i per altre banda si ja tenim 
confirmat per part de Diputació aquesta  subvenció, perquè a l’expedient no hem vist  la carta 
de confirmació que Diputació ens donava aquests diners. 
 
També voldria saber si hi ha intenció d’aprovar aquesta convocatòria cada any? 
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La regidora d’ Educació, Sra. Susana Moreno Blanco, en principi sí, és una de les apostes que 
consideràvem necessàries, sobretot en aquest treball que hem tingut amb les entitats, creiem 
que era una de les necessitats d’anar treballant. 
 
 
SR. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.-  No, si  ho trobem perfecte, però si aprovem ara unes 
bases, potser no hi haurà necessitat d’aprovar-les mai més si no les modifiquem, per nosaltres 
no hi ha problema, trobem tot bastant bé. 
 
Felicitem a l’equip de govern com s’ha treballat, només que on consta “es presentarà la 
declaració de la renda  del 2015”, si realment no ho tornem a convocar més aquestes bases, 
potser és un matis a tenir en compte que consti “la renda de l’any anterior”, i quant a l’import 
de la subvenció ja ens ho direu. 
 

 
- GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).-  Sr. Àngel Soteras Largo. 
 
Votarem a favor, som corresponsables i socis de govern, i no hi ha més a dir. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez 
 
Votaran a favor d’aquesta subvenció, en aquesta convocatòria s’han polit les bases i s’ha 
augmentat la seva consignació. 
 
Regidora d’ Educació, Sra. Susana Moreno Blanco, la subvenció atorgada per la Diputació, 
per l’exercici 2016, és de 1.499,84 €, hi ha una partida especifica als pressupostos que són 
aquests dos mil euros i la resta és de serveis socials 
 
El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposar fer la  següent modificació a les bases  

 
Convocatòria i presentació de sol·licituds  

 
 
c) Declaració de renda del 2015, conjunta o individual, de tots els membres majors de 16 anys 

del domicili, o certificat negatiu d’Hisenda en el cas de no fer-la.  
Per  

c) Declaració de renda de l’any anterior, conjunta o individual, de tots els membres majors de 
16 anys del domicili, o certificat negatiu d’Hisenda en el cas de no fer-la.  

 
 
 
Passada a votació l’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts socials per 
a activitats extraescolars per a famílies residents a Capellades resta aprovada per unanimitat 
dels tretze regidors assistents al Ple, dels tretze que componen de dret aquesta corporació 
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7. APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA C ONVOCATÒRIA DE 

SUBVENCIONS DESTINADES AL JOVENT DE CAPELLADES- EXE RCICI 2016. 
 
La regidora de Joventut, Sra. Susana Moreno Blanco, dóna compte al Ple de les Bases 
específiques reguladores de la convocatòria de subvencions destinades al jovent de 
Capellades- Exercici 2016. 
Reconeixent la importància del teixit  associatiu com a element dinamitzador del municipi i com 
a motor de la seva viabilitat, creiem que una de les bones vies és seguir impulsant aquestes 
subvencions per a joves. 
 
Les anteriors bases  també han estat revisades a través del debat i analitzant certes 
necessitats o mancances que hi havien, s’han afegit alguns punts que considerem importants. 
 
D’una banda els criteris de valoració que són més objectius, perquè d’una banda analitza 
l’aspecte  quantitatiu. 
 
D’altre banda analitzen l’aspecte qualitatiu i la capacitat qualitativa del projecte presentat. 
 
També hi ha un nou sistema de puntuació que va en relació a aquesta nova valoració més 
objectiva i hem afegit un punt a on s’inclouen despeses no elegibles, que són aquelles que no 
s’adeqüen a la voluntat i intenció d’aquesta subvenció, realment és fomentar i incentivar una 
activitat juvenil a la vila 
 
 
 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D E SUBVENCIONS 
DESTINADES AL JOVENT DE CAPELLADES. Exercici 2016 

 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte de la convocatòria. 
 
L'Ajuntament de Capellades reconeix la importància del teixit associatiu com a element 
dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat.  
Les subvencions són un procediment de col·laboració entre l’Ajuntament i les associacions per 
gestionar activitats o realitzar projectes d’utilitat pública o interès social. Per això la Regidoria de 
Joventut ha elaborat les presents bases per definir les condicions i procediments per a sol·licitar 
i justificar les subvencions destinades a la realització al municipi de projectes i activitats en l’àmbit 
de Joventut que reuneixin les característiques indicades.  
Les subvencions atorgades no generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
Els projectes s’hauran de realitzar al llarg de l’exercici corresponent a la subvenció atorgada, 
sense perjudici del previst a la base vintena. 
 
 
Segona.- Conceptes subvencionables. 
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Podran acollir-se a aquestes subvencions tots aquells programes relacionats a l’àmbit 
d’activitats destinades al jovent de Capellades. 
 
 
Tercera.- Import de la subvenció. 
 
L’import total a subvencionar és el previst a la partida 3341 48000 del pressupost general de 
l’Ajuntament per l’execució 2016. Per un import de 2.500 €. 
 
 
Quarta.- Destinataris 
 
Podran ser destinataris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les següents 
persones o entitats: 
 
- Les persones físiques o jurídiques que promoguin propostes que compleixin els requisits 

establerts en aquesta normativa. 
 
- Les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, que realitzin 

activitats d’interès municipal i es trobin legalment constituïdes i inscrites als organismes 
competents. 

 
- No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concorri 

alguna de les circumstàncies recollides a l' article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

 
- Les entitats i associacions sense finalitat de lucre que l' any 2016 signin amb l' 

Ajuntament de Capellades un conveni regulador d'una subvenció nominativa inclosa en 
el pressupost municipal de 2016 per portar a terme els seus programes anuals d' 
activitats, no podran obtenir una subvenció dins d'aquesta convocatòria de subvencions 
per les activitats/programes inclosos en el conveni regulador de la subvenció nominativa. 

 
- No es podran concedir subvencions de despeses destinades a inversions, funcionament i 

activitats que no tinguin, directa o indirectament, un caràcter obert. 
 
 
Cinquena.- Sol·licituds. 
Les sol·licituds hauran de presentar-se amb la documentació requerida al Registre d’Entrades 
de l’Ajuntament de Capellades, situat al C/ Ramon Godó, 9, de dilluns a divendres de 9:00 a 
15:00 hores. 
Els peticionaris hauran de presentar la sol·licitud dins el termini fixat en la corresponent 
convocatòria, acompanyada de la documentació següent: 
 
a) Instància individualitzada per a cada activitat o programa d’activitats, signada pel 

peticionari o, en el cas de les persones jurídiques, pel President/a de l’Entitat o per qui 
tingui conferida la delegació degudament acreditada, en la qual es farà constar el 
programa o activitat per als quals se sol·licita la subvenció. 

b) Memòria explicativa de la proposta. 
c) Certificat expedit pel Secretari/a de l’Entitat acreditatiu de l’acord de l’Òrgan de Govern 

pel qual es decideix la formulació de la sol·licitud, si es procedent. 
d) Projecte detallat i pressupost total desglossat de l’activitat per realitzar i per a la qual se 

sol·licita subvenció. 
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e) Certificació acreditativa d’estar legalment constituïdes i inscrites als organismes 
competents. 

f) Fotocòpia autenticada del DNI, en el cas de les persones físiques. 
g) Dades bancàries del compte on, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà 

transferir l’import de la subvenció. 
h) Declaració jurada acreditativa de les subvencions sol·licitades, amb expressa menció de 

les concedides en relació amb l’activitat subvencionable dins el mateix exercici econòmic 
o, si no n’hi ha, acreditativa de no haver percebut ni haver sol·licitat cap subvenció. 

 
 
Sisena.- Convocatòria i Terminis. 
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds d’aquesta convocatòria finalitza al cap de 20 
dies naturals de la publicació oficial i el termini per ser resoltes serà de 30 dies naturals a partir 
de la data de finalització del termini de presentació. 
 
En el cas que la documentació fos incorrecta o incompleta, la Regidoria de Joventut reclamarà 
la rectificació o la informació necessàries. Si en el termini de 10 dies hàbils l’interessat no fa 
la rectificació demanada, se li tindrà per desistida de la seva petició. 
 
Les bases es publicaran íntegrament a la pàgina web de l’ajuntament i es faran públiques al 
tauler d’anuncis municipal.  
Aquestes bases tindran validesa fins l’aprovació d’unes noves bases i/o la modificació 
d’aquestes. Cada any s’efectuarà la corresponent convocatòria, que es publicarà a la Web 
municipal i es farà pública al tauler d’anuncis municipal. 

 
 
Setena.- Òrgans competents. 
 

1. Un cop rebudes les sol·licituds, des de la regidoria de Joventut s’analitzarà si 
compleixen els requisits establerts a les bases anteriors, així com a la l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament i legislació aplicable, i es traslladarà al tribunal 
qualificador.  

2. El tribunal qualificador el formarà:  
o El/la regidor/a de Joventut.  
o El/la tècnic/a i/o el/la responsable administratiu/va de la respectiva regidoria.  
o Secretari/a o un/a funcionari/a o personal laboral de l’Ajuntament, que actuarà com 

a secretari/ària, amb veu i vot, i aixecarà acta.  
3. El tribunal tindrà com a missió valorar les diferents sol·licituds en funció dels criteris de 

ponderació recollits a la base desena i elevar a l’òrgan corresponent la seva proposta. 
Per a l’avaluació de les sol·licituds el tribunal podrà sol·licitar els informes addicionals 
que, en el seu cas, consideri necessaris. 

4. Resolució de la concessió: Ple de l’Ajuntament 
 
 

Vuitena.- Criteris de valoració. 
Per la concessió de la subvenció es puntuaran els projectes o programes d’activitats segons els 
següents criteris:  
 

1. Impacte Quantitatiu  
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1.1 Programació d’activitats estable durant tot l’any en el municipi: es considerarà activitat 
estable aquella que tingui lloc amb una periodicitat setmanal, bisetmanal, mensual o 
trimestral, no esdeveniments puntuals:  Sí: 5 punts / No: 0 punts 

 
1.2 Nombre d’accions del projecte:  
- D’1 a 3.............................. 1 punt  
- De 4 a 6............................ 3 punts  
- De 7 a 9............................ 4 punts  
- 10 o més........................... 5 punts  

 
1.3. Nombre de joves beneficiaris del projecte:  
- Fins a 100.......................... 1 punt  
- De 101 a 250..................... 2 punts  
- De 250 a 500..................... 3 punts  
- De 500 a 750..................... 4 punts  
- Més de 750........................ 5 punts  

 
 

2. Impacte Qualitatiu:  (cada criteri es puntuarà fins un màxim de 5 punts)  
- Innovació i interès del projecte  
- Adequació del projecte a les necessitats dels joves del municipi  
- Activitats que contribueixin a la dinamització del col·lectiu jove  
- Capacitat del projecte per aglutinar el màxim nombre d’inquietuds sensibilitats i 

interessos dels/les beneficiaris/àries  
- Promoció de la participació i/o expressió i creació cultural de joves no associats  
- Foment dels valors socials o elements transversals de valor afegit (igualtat de gènere, 

igualtat d’oportunitats, protecció del medi ambient, cohesió social...)  
- Implicació d’altres agents socials i públics en el projecte  
- Realització d’activitats conjuntes entre associacions que fomentin la participació, la 

cultura, la solidaritat i la integració  
- Nivell de repercussió de l'activitat en els mitjans de comunicació i xarxes socials  
- Avaluació de les activitats un cop realitzades  
- Estructura, consolidació i continuïtat del programa o projecte presentat 

 
3. Capacitat Econòmica  

3.1. Capacitat de generar recursos:  
- Fins el 25% del pressupost total del projecte.......5 punts  
- Entre el 26 i el 50%..............................................10 punts  
- Entre el 50 i el 75%..............................................15 punts  
- Més del 75%.........................................................20 punts 

 
3.2. Fonts de finançament:  
- Subvencions d’altres administracions................5 punts  
- Altres fons de finançament.................................5 punts  

 
3.3. Pressupost de despeses i ingressos complet clar i correctament elaborat (fins a 5 

punts)  
 
3.4. Viabilitat econòmica del projecte, relació entre el cost total i les característiques del 

projecte (realisme i adaptació) i nivell de racionalització de la despesa (fins a 5 punts) 
 
 
Novena.- Sistema de puntuació dels projectes. 
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1. Cada membre del jurat, de manera individual i independent, avaluarà cada sol·licitud 

puntuant cadascun dels blocs i atorgant-los una puntuació. Posteriorment, es sumaran 
les puntuacions atorgades a cada bloc per cada membre del jurat.  
 

2. Es descartaran els projectes que, un cop fetes les sumes de les puntuacions atorgades 
per cada membre del tribunal, no superin els 50 punts.  
 

3. S’emetrà una relació amb les puntuacions aconseguides per cada sol·licitud, amb una 
llista descendent essent el primer del llistat el projecte que ha obtingut més puntuació i 
l’últim el que hagi obtingut menys puntuació.  
 

4. Amb la puntuació obtinguda s'atorgaran els fons destinats a aquesta subvenció, amb 
la limitació pressupostària de la partida econòmica corresponent. 

 
 
Desena.- Despeses no elegibles 
 
- Es consideren despeses no elegibles:  

1. Les despeses per compra de terrenys i edificis.  
2. Les despeses per compra de begudes alcohòliques.  
3. Les despeses d’àpats de les persones destinatàries de la subvenció.  
4. Les despeses directament vinculades o a càrrec dels següents tipus d’activitats:  

4.1. Activitats de suport a partits polítics.  
4.2. Activitats encaminades a recaptar fons.  
4.3. Accions d’adopció i/o apadrinament.  
4.4. Beques individuals, tant per a estudis com per cursos de formació.  
4.5. Brigades i/o estades solidàries. 

 
 
Onzena.- Finançament i dotació pressupostària . 
 
 
- Els projectes/activitats seran finançats parcialment per part de l’Ajuntament de Capellades, com 
a màxim, en un 75 % del seu cost, sempre i quan no superin l’import total a subvencionar, en 
atenció al disposat en l’Ordenança General de Subvencions. La resta de finançament haurà de 
ser aportat econòmicament per l’entitat sol·licitant i/o per altres socis o sòcies. 
  
 
Les subvencions recollides a les presents bases aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària i 
l’import que figurin en el pressupost vigent.  
 
La mateixa activitat i/o projecte no podrà rebre subvencions d’altres regidories d’aquest ens local. 
Si l’entitat sol·licitant no aconsegueix el conjunt del finançament previst pel projecte, haurà de 
comunicar a l’Ajuntament:  
 

- Si manté el pressupost inicial i completa el finançament per altres vies.  
 

- Si torna a formular el projecte, d’acord amb els recursos econòmics disponibles.  
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- Si desisteix, en aquest supòsit haurà de renunciar a la subvenció i retornar la 
bestreta, si ja l’hagués rebuda. 

 
 
Dotzena.- Justificació 
 
Un cop resoltes les subvencions s’efectuarà l’ingrés del 70 % de l’import atorgat. El 30% 
restant s’ingressarà un cop justificat el total de l’import concedit per a les activitats. Les 
justificacions s’hauran de lliurar al cap de 30 dies naturals de la celebració de l’activitat 
subvencionada (en el cas que les activitats subvencionades es realitzin el darrer mes de l’any, 
es podrà sol·licitar una pròrroga del termini de justificació que finalitzarà el 30 de gener de 
l’any següent a la convocatòria). Un cop transcorregut aquest termini sense que la justificació 
s’hagi produït, es procedirà al tancament de la convocatòria i a la revocació dels ajuts no 
justificats. 

 
La justificació es realitzarà aportant la següent documentació al registre municipal: 

 
a) Memòria detallada de l'activitat realitzada. 

 
b) Instància subscrita pel President de l'Entitat o peticionari particular dirigida a l'Alcalde 
de l'Ajuntament, sol·licitant el pagament de la subvenció. 

 
c) Declaració jurada del beneficiari acreditativa que les factures que es presentin com a 
justificants s'han aplicat a l'activitat subvencionada. 

 
d) Factures originals o fotocòpies compulsades pel Secretari General de l’Ajuntament 
per l’import subvencionat. 

 
e) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l'activitat i a on consti la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

 
La justificació s’ha de realitzar en funció dels projectes i dels pressupostos presentats amb 
anterioritat. 
No s’acceptaran factures amb conceptes que no tinguin a veure o que no vagin a nom de l’entitat. 
Quan el beneficiari de la subvenció concedida no justifiqui la totalitat de la despesa, s’entendrà 
que la resolució de concessió resta parcialment sense efecte en la quantitat no justificada. 
L’òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques 
concedides i abonades indegudament quan concorrin les situacions descrites a l’art. 37 de la 
Llei 38/2033 de 17 de novembre. 
Si no s’executa l’activitat, l’import subvencionat ja abonat s’haurà de retornar. 
 
El pagament no es realitzarà si l’entitat té algun deute pendent amb 
l’administració.  

 
 
Tretzena.- Suport a les entitats candidates.  
 
Durant el període de presentació de projectes, l’Ajuntament de Capellades, a través de la 
Regidoria de Joventut, facilitarà a les entitats/associacions que així ho desitgin, un servei 
d’assessorament i guiatge en l’elaboració de sol·licituds i documentació requerida en les 
presents bases. 
 
Capellades, maig de 2016 
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El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions 
destinades al Jovent de Capellades – Exercici 2016. 
 
Segon.- Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de sol·licituds, 
obtenció i justificacions de subvencions atorgades per la Regidoria d’Educació Joventut i 
Festes de l’Ajuntament de Capellades. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores per la concessió 
de subvencions destinades al Jovent de Capellades, pel termini de vint dies hàbils, mitjançant 
anunci que es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal 
www.capellades. 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases i fixat la 
dotació pressupostària, d’import màxim dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016 3341 22714. 
 
 
 
INTERVENCIONS.- 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
 
Vol fer tres consideracions: 
 
La primera i més important perquè no es puguin interpretar malament les que venen després, 
nosaltres volem que es gasti tota la partida, els dos mil cinc-cents euros, si es gasta tot bon 
senyal. 
 
Dit això, voldria  fer la següent reflexió si una entitat que es presenti a la convocatòria vol tenir 
beneficis per l’activitat, no sap si es contempla aquesta possibilitat. 
 
Per exemple si els hi donem mil cinc-cents euros i tenen uns beneficis de cinc-cents poder 
hem de reflexionar si els  hi donem els mil cinc-cents o els hi hauríem de donar la diferència 
entre els beneficis que poguessin tenir o la subvenció que puguem donar. 
 
Entenem que les activitats no han de tenir beneficis si estan subvencionades, aquesta és la 
reflexió que deixem sobre la taula, perquè si no es pervertiria el sentit de la convocatòria 
d’aquesta subvenció. 
 
Que quedi clar el que he dit al principi que volem que es gasti tot. 
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En tercer lloc, què passa  si solament es presenta una entitat, entenc que el que es gastarà 
és el que està puntuat, no anirem a gastar-ho tot, i dit tot això votarem a favor. 
 
 
GRUP MUNICIPAL VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POLBLE 
ACTIU /VDC-CUP-PA).- Sra. Susana Blanco Moreno, regidora d’Educació 
 
Amb aquesta última aportació, tal i com es van fer en anteriors convocatòries, aquesta situació 
es va donar  l’any passat  i es van fer unes valoracions mitjançant unes puntuacions i el que 
se’ls hi donava es va calcular a partir d’aquella puntuació, pel fet de presentar-se una entitat 
no se’ls ha de donar el cent per cent, sinó que hi ha uns criteris objectius que definiran el tant 
per cent de la subvenció a atorgar. 
 
 
SR. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, quant a la segona, si pot haver beneficis, aquí és 
important que hi hagi una transparència, que no només es justifiqui la partida subvencionada, 
que l’ajuntament ha de ser coneixedor de la  totalitat del projecte per saber si s’ajusta a  la 
subvenció o no. 
 
SRA. SUSANA BLANCO MORENO, regidora d’Educació, una de les coses que es demanen 
a l’hora de sol·licitar aquesta subvenció i que se’ls requereix és un pressupost de la viabilitat 
del projecte i dels ingressos, de fet l’any passat es va donar suport en aquest sentit i un dels 
apartats que hem volgut incloure és la de donar assessorament a aquelles entitats que tinguin 
més dificultat a l’hora d’elaborar un pressupost pel que el puguin fer. 
 
No és dóna el cent per cent de la subvenció al principi, sinó que es dóna una part perquè es 
pugui tirar endavant l’activitat i desprès es dóna l’altra part. 
 
Potser valorable el fet que hi ha entitats juvenils que realitzen certes activitats o que no tenen 
suficients diners o finançament per tirar endavant una activitat, però que desprès en funció del 
que els hi reverteixi, aquella mateixa entitat  poden finançar la seva activitat durant l’any. 
 
No estem tampoc parlant d’una gran quantitat econòmica. 
 
  
SR. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, entenem nosaltres que les bases que fem és per 
subvencionar una activitat concreta i específica, perquè si no hauríem de fer un altre tipus de 
bases, que ja en parlaríem. 
 
   
SRA. SUSANA BLANCO MORENO, regidora d’Educació, el fet de posar unes despeses no 
elegibles està contemplant també això, que no tinguin voluntat de lucrar-se, que no  tinguin 
voluntat de recaptar fons, etc. 
 
Són criteris que en principi s’han de vetllar perquè això no passi. 
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SR. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, si ho diuen les bases nosaltres votarem a favor, perquè 
estem d’acord amb les bases, l’únic que fem és deixar sobre la taula a quests tres punts de 
reflexió: 
 
1r.  Que volem gastar-ho tot, això serà bon senyal 
2n. Que no hi hagi lucre 
3r. Què passa si solament es presenta una sol·licitud. 
 
 
SR. ALCALDE, ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- Són tres reflexions tot i que la segona, que no hi 
hagi lucre, és una proposta o esdevé una reflexió per més endavant ? 
 
 
SR. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.-  És una reflexió perquè la tinguem en compte, però en 
tot cas a més a més ho posen les bases, encara estarem més tranquils. 
 
 
 - GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo 
 
Votarem a favor, hi ha diferents coses a reflexionar sobre elles i és evident que això respon a 
un procés d’assaig  i error, són unes bases relativament joves, ens hem anat trobant en 
diferents circumstàncies, ens hem trobat amb dos casos, el que hem comentat fa un moment, 
el d’una sola entitat sol·licitant i per tant està davant  del dilema de si s’ha d’exhaurir la partida 
o no, sempre hem cregut que no s’ha d’exhaurir, ens podríem trobar fins i tot amb el ridícul de 
tenir més quantitat disponible de la que ens demanen, són els prorrateig  dels punts com s’ha 
fet aquesta vegada i es fa un finançament diguem-ne proporcionat al valor de l’activitat, en 
funció dels punts repartits, aquest és un problema que ja s’ha donat i jo crec que en les bases 
no varia substancialment la resposta.   
 
El que si varia és la resposta a la possibilitat del que va passar en la primera opció, una primera 
edició en que va haver-hi dues entitats sol·licitants i en que com que els criteris d’adjudicació 
els punts eren, potser, més flexibles i també per casualitats de la vida, va resultar que la 
quantitat  repartida va ser exactament igual a les dues entitats, fet sempre justificable i 
defensable com es va fer en el seu moment, però que sempre pot transmetre una idea de 
poca transparència, diguem-ne objectivitat quan això justament el resultat és un empat que en 
part venia provocat perquè les bases tenien pocs criteris, pocs punts, era fàcil acabar 
empatant. 
 
En aquestes noves bases hi ha moltes coses  a les quals  donar punts, molts punts amb 
quantitats diferents, podem estar més o menys d’acord amb els punts que es donen a cada 
criteri, però si que sembla més difícil que es produeixin aquests empats, difícils desprès 
d’explicar. 
 
Per tant crec que hem desactivat un problema que s’havia produït amb la primera edició, tenim 
més criteris en funció dels quals repartir punts, i per tant és més complicat que hi hagi empats 
i serà igual de transparent que d’abans, però serà més difícil ser acusats de no ser-ho. 
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Altra reflexió, és evident que tots volem que s’exhaureixi, és evident que a tots ens agradaria 
fer curt i és evident que a tots ens agradaria haver-ho d’aguantar en properes edicions perquè 
hi hagués moltes iniciatives. 
 
Ara l’experiència és que amb dos anys hem tingut una vegada un i l’altre vegada dos i per tant 
fantàstic si s’exhaureix, i si no s’exhaureix, i això s’acaba essent una demostració de poca 
capacitat organitzativa perquè tothom té vida i no es pot destinar part del teu horari a organitzar 
coses per als altres, ens ho haurem d’entomar com ajuntament que si no s’exhaureix, no vol 
dir que no s’hagi de programar més activitats juvenils directament  des de l’administració. 
 
Hem de tenir clara la idea, tenim uns diners destinats a fer activitats juvenils, volem perquè hi 
creiem i per convenciment que l’activitat juvenil tindrà millor resposta com més juvenil sigui 
l’organització i per tant anem a facilitar-ho i anem a ajudar en lo possible des del punt de vista 
econòmic, que funciona, fantàstic, que no funciona, no renunciem a que no hi hagin  activitats 
juvenils, promoguem-les  des algunes altres instàncies. 
 
  
-GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez 
 
Nosaltres hi votarem a favor com hem dit en altres anys, estem totalment d’acord en què es 
convoquin   aquestes subvencions, celebrem que s’hagi canviat la valoració dels criteris d’ 
adjudicació, com s’havia demanat en anys anteriors i amb una valoració més objectiva  
 
Com tots, voldríem que es gastessin aquestes despeses, que féssim curt perquè això voldria 
dir que hi ha força activitat juvenil en la nostra vila, el que si que és cert com ha comentat el 
portaveu del grup de Convergència que si demanem o expressem a les bases que hi ha unes 
despeses inelegibles i es demana un pressupost i la documentació justificativa la fem en base 
a aquest pressupost si que entenem que en aquest pressupost ha de constar tant la part 
d’ingressos com de despeses per evitar que subvencionem de forma indirecta   aquestes 
despeses que no són elegibles. 
 
Per tant demanaria que es sigui curos en aquesta part de la valoració i a part d’això, res més 
a dir.  
 
 
SR. ALCALDE, ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- entenc que compartint l’esperit de tots els grups 
municipals, la millora d’aquestes o d’altres bases ajuden precisament a lliurar ajuts o qualsevol 
altre aspecte. 
 
En  l’aportació jo crec que s’ha d’agafar molt seriosament aquest prec i veure com s’arriba a 
treballar en aquest marge de benefici, potser un marge molt curt, potser no, per acabar de 
valorar que vol incentivar les bases, crec que això ja ho tenim clar, però també si aquesta 
mesura en un moment donat es veies factible també quina mesura es podria fer o no. 
 
Crec que en el que estem d’acord és precisament que les bases atorguin i ajudin a realitzar 
iniciatives, accions  juvenils que vagin encaminades precisament a formació, activitats 
lúdiques  d’aquesta població.  
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Ho dic perquè precisament quan parleu de frenar o de tenir aquest control perquè en el cas 
de que hi hagi benefici, doncs la subvenció no solapi una cosa amb l’altre, podríeu  haver 
proposat i així en parlàvem de cara cap aquí, però entenc que és una consideració que s’ha 
de tenir en compte, però treballar amb cura i  amb un objectiu concret.  
 
SR. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, una darrera reflexió nosaltres votarem favorablement 
perquè entenem que és una millora, s’ha de reconèixer que les bases han millorat, no hi ha 
més problema. 
 
Ara bé si en un moment donat hi ha un empat la subvenció es reparteix al cinquanta per cent, 
el tema de l’empat ho he percebut com un problema que hi hagi un empat, no ho és, es 
reparteix entre dos i ja està, i si ara tornes a passar es faria al mateix i cap problema, ho diu 
en el sentit de que pel seu grup, l’empat, no ha de ser cap problema. 
 
  
SR. ÀNGEL SOTERAS LARGO, insisteixo jo també crec que no és cap problema i que ara 
també pot tornar a passar, això és evident. 
 
L’únic que diem és que  això ho fa més difícil i per tant fa que tots plegats ens carreguem de 
raó a l’hora de defensar el resultat que surti quan hi hagi qualsevol persona que vulgui fer 
veure el que no és, insisteix  si hi ha un empat hi ha un empat, i s’hi ha un triple empat hi ha 
un triple empat, però és veritat que després s’han de donar més explicacions i d’aquesta 
manera serà més difícil, que no vol dir que no pugui tornar a passar. 
 
Ens hem de dotar d’eines perquè tothom cregui més en participar en el joc institucional des de 
l’exterior. 
 
Referent al que comentaves sobre el finançament possible crec que també és una qüestió a 
tenir present, és de calaix que hem de pensar si  realment hi ha d’haver algun marge, 
personalment, és un tema que no hem debatut, considero més interessant que no hi hagi cap 
marge, i en tot cas que els marges estiguin en un altre projecte que generin altre conveni o 
altre subvenció i per tant quantes més activitats millor, si resulta que el marge ha de ser perquè 
la entitat faci més activitats al llarg de l’any, doncs fem això, fem diferents sol·licituds i 
subvencionem-ne totes de manera que en cap hi hagi beneficis, però que totes siguin 
possibles, és una cosa que s’ha d’acabar de polir  
 
 
 
Passada a votació l’aprovació de les bases específiques reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades al jovent de Capellades – exercici 2016 resta aprovada per la 
unanimitat dels/les tretze regidors assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret 
aquesta corporació. 
 
 
 
8. MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE L’ORDRE DE COPAGAMENT  CONFISCATORI PER  

A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. 
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El SR. ALCALDE, ALEIX AUBER ÁLVAREZ, cedeix  la paraula al Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez 
perquè doni compte al Ple de la “Moció per a la retirada de l’ordre de copagament confiscatori 
per a les persones amb discapacitat” presentada pel grup municipal del PSC-CP. 
 
SR. AARON ALCAZAR GUTIÉRREZ.- Aquesta moció, és una moció que sorgeix arrel de que 
a l’any 2014, l’Estat espanyol va demanar a les comunitats autònomes  que fiquessin ordre 
per tal d’establir uns criteris en la valoració del copagament, arrel que l’estat va rebaixar 
aquesta partida destinada al copagament mitjançant la llei 39/2016, de 14 de desembre de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de 
Dependència(LAPAD). 
 
Aquesta és una moció presentada pel Partit Socialista de Catalunya i Catalunya Si Que Es 
Pot al Parlament a fi i efecte de derogar l’Ordre  BSF/130/2014  
 
Seguidament el Sr.Aaron Alcazar dona compte del contingut de la moció per la retirada de 
l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat. 
 
 

MOCIO PER A LA RETIRADA DE L’ORDRE DE COPAGAMENT CONFISCATORI PER 
A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases per al desenvolupament a tot 
el territori espanyol de l’atenció a les persones en situació de dependència i va establir un dret 
subjectiu en l’àmbit de l’atenció social. Aquesta llei va significar un abans i un després en relació 
a les persones amb manca d’autonomia o dependència, ja que garanteix el dret a rebre unes 
prestacions adequades a les seves necessitats. 
El model de finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt en què es combina el 
finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres parts: l’administració central, 
l’administració autonòmica i el beneficiari. La proporció entre el que paga l’usuari i el que paga 
l’administració esta en funció de la capacitat econòmica del beneficiari, l’anomenat 
Copagament. No obstant això, la Llei fa esment a un principi bàsic que diu que ningú quedarà 
exclòs de rebre la prestació que necessiti per falta de capacitat econòmica. 
En l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, va 
establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la universalitat, on els poders 
públics haurien de garantir a tothom l’accés als serveis socials i llur ús efectiu en condicions 
d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. No obstant això, la llei també contemplava que aquest 
principi no excloïa, però, que l’accés es pogués condicionar al fet que els usuaris complissin 
determinats requisits i paguessin una contraprestació econòmica per assegurar la 
coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del sistema.  
En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat econòmica de la persona 
beneficiària de les prestacions venien determinats per les Ordres ASC/432/2007 i ASC/433/2007, 
que fixaven com a criteri exclusiu per determinar la capacitat econòmica els ingressos derivats 
de la renda personal de la persona beneficiària, excloent d’aquesta manera els guanys o les 
pèrdues patrimonials.  
Amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de valoració de la 
capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i la 
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participació de les persones en el seu finançament han canviat. Ara, a més dels ingressos, es 
contempla el patrimoni, el seu rendiment i les càrregues familiars, fet que provoca que en la 
gran majoria dels casos els beneficiaris d’aquest servei paguin més, amb increments del 
copagament de fins a un 30% i un 40%.  
Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que depenen 
d’aquests serveis, es considera que ha estat un desencert aquest nou sistema de copagament, i 
que no ha estat més que una nova retallada encoberta portada a terme pel Departament de 
Benestar Social i Família. El nou càlcul de copagament establert per l’Ordre BSF/130/2014 ha 
provocat als usuaris d’aquests serveis una baixada dràstica dels recursos econòmics per poder 
fer front a les despeses del dia a dia, ha suposat una pressió econòmica per a les rendes mitjanes-
baixes i ha fet que els diners de butxaca garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt 
de despeses personals necessàries i no cobertes per cap altre sistema de protecció social.  
Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que no es tinguin en 
compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta de la ciutadania. En definitiva, no 
té sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es vegin desproveïdes de la major part dels 
seus ingressos pel fet de poder rebre un servei que li facilitarà l’autonomia si després no podran 
comptar amb els recursos suficients per gaudir d’aquesta autonomia.  
Diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat han posat de 
relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, després d’aplicar la nova ordre de 
copagament, tenen una disponibilitat de diners de butxaca, en molts dels casos, inferiors als 
100€ mensuals, fet que atempta a la igualtat d’oportunitats, la seva socialització i integració 
social, i els condemna a una situació de pobresa crònica. Tanmateix, el sector de la discapacitat 
a Catalunya no demana la gratuïtat dels serveis sinó un copagament just i equitatiu. 
Recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears han portat a 
terme la revisió de l’ordre de copagament, revisant els seus criteris i establint condicions més 
justes pel que fa als diners de “butxaca” del què poden gaudir les persones amb discapacitat un 
cop han fet el pagament del servei rebut per llei. 
El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposta de Resolució 
a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al govern de la Generalitat a derogar l’ordre 
de copagament BSF/130/2014. Una derogació que no ha executat el Govern de la Generalitat 
tot i tenir el mandat parlamentari. 
  
Per aquest motiu, el Grup Socialista proposa: 

1. 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. 
 

2. 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. 
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3. 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). 

 
EL SR. ALCALDE, ALEIX AUBER ÁLVAREZ.-  Entenem que la proposta seria aquesta, ja que 
han hagut esmenes i també debat abans del ple respecte aquesta moció. 
 
La proposta seria aprovar els acords d’aquesta moció  per separat. 
 
 
 
-GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
Nosaltres no tenim cap problema en fer la votació dels punts de la moció per separat. 
 
 
EL SR. ALCALDE, ALEIX AUBER ÁLVAREZ, es passarà a votació per separat cada un dels 
acords que consten en aquesta moció, aquesta ha sigut la proposta dels diferents grups 
polítics d’aquest ajuntament. 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VDC-CUP-PA).- Sr. Aleix Auber Álvarez 
 
Nosaltres des de la CUP entenem quant al seu contingut que és una moció densa, de les que 
en el  Parlament reclamen comissions especials, que parla de números de moltes xifres i 
normalment en dimensions que localment ens sobrepassen sobradament. 
 
Nosaltres anàvem a presentar aquesta moció i anàvem en la mateixa línia, preguntats els 
diferents grups polítics coincidíem en la mateixa línia, en que el punt núm. ú anés separat del 
dos i el tres, i des de la nostra posició si que s’ha anat demanant  des de la CUP en aquests 
debats que més enllà de derogar aquest ordre, el que emplaçàvem i proposàvem  a la taula 
del tercer sector per crear una comissió de treball que comenci a treballar amb  tots els agents 
polítics i socials tenint en compte que potser a la taula del tercer sector hi ha i engloba bona 
part de tots aquests detalls, precisament per crear  una cosa que tingui més sentit o assolir 
uns objectius millors que els que avui tenim. 
 
Entenem que tot el que es pugi fer i millorar en aquest sentit sempre serà bo, per tant nosaltres 
també ens adherim a aquesta proposta de votar els acords d’aquesta moció per separat. 
 
Com a detall últimament gairebé el cent per cent de les mocions tenen l’Estat espanyol entre 
les seves exposicions, i no trobem cap punt positiu quan parlem de l’Estat espanyol, i això és 
una cosa que cada dia es va agreujant  des del nostre punt de vista, fet que ens emplaça en 
insistir per la necessitat  de crear els nostres propis mitjans, les  nostres pròpies eines, per 
tant els nostres propis espais per anar treballant en qüestions tant delicades i greus com 
aquestes. 
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- GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font. 
 
És una moció complexa perquè més enllà de la part expositiva i de la part resolutiva hi ha 
moltes dades i com molt bé ha dit el senyor alcalde, això gairebé  seria objecte d’una comissió 
de treball per poder passar-nos hores i amb experts. 
 
Per tant, francament el que hem hagut de fer és informar-nos per l’assessoria del partit per 
saber de què va aquest tema. 
 
Dit això, jo aquest matí he passat una alternativa, perdoneu que sigui tard, però la complexitat 
de la moció ens ha obligat a això i nosaltres hauríem votar a favor de la totalitat canvien el text 
del punt núm. ú, si el  partit socialista no accepta l’esmena, si que acceptem la proposta 
d’Esquerra Republicana, de l’equip de govern o de la CUP. 
 
He parlat amb el portaveu d’Esquerra Republicana i nosaltres acceptaríem votar per separat  
els acords de la moció, per tant el que farem nosaltres és abstenir-nos en el número ú i votarem 
favorablement els acords dos i tres. 
 
Vol posar de relleu que l’esforç de la Generalitat   en els últims anys ha estat més que notori, 
s’han passat del 2008 al 2013 destinant d’aquesta partida la quantitat de dos-cents quaranta 
un milions d’euros al 2008, mil tres-cents trenta cinc milions d’euros  al 2013, desconec les 
xifres més recents, però aquí qui ha fallat és l’Estat espanyol amb una llei del Congrés dels 
Diputats que hi manaven, devia d’haver un finançament del 50% estat i del 50% comunitats 
autònomes, que per cert el nostre grup ja hi va votar en contra en el seu moment perquè 
d’alguna manera vulnera  les competències exclusives que té la Generalitat de Catalunya en 
matèria de serveis socials, però bé sempre es vulneren les competències i a ara,  a més a 
més,  no solament es vulneren les competències de la Generalitat sinó que  no es paga el 
50% i la Generalitat de Catalunya ha de fer un esforç suplementari. 
 
A nosaltres no ens en sembla de rebut, respectem la decisió del Parlament, però a sobre 
posem més pressió sobre el  govern de la Generalitat  de Catalunya, que ja ha fet l’esforç més 
que el que  pot fer dins de les seves possibilitats. 
 
Acceptem la proposta d’Esquerra, ens abstindrem a l’acord núm. ú perquè votar en contra no 
és massa agradable malgrat que no estiguis d’acord però considerem  que el tema és molt 
delicat, entenem que es podria mal interpretar i ens abstindrem, i en els acords dos i tres 
votarem a favor. 
 
 
 
- GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo. 
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Exigir al govern Espanyol que compleixi els pagaments amb una certa estabilitat i sense que 
s’utilitzi com a una eina de pressió contra el govern de Catalunya i directament contra els 
usuaris és de calaix i això s’ha d’exigir, és indiscutible i votem a favor  aquí i on calgui. 
 
L’altre, donar trasllat al departament, el que si que demanàvem en referència al primer punt 
és votar-ho per separat perquè filosòficament és evident que estem d’acord, que s’ha 
d’augmentar això que diem els diners de butxaca que és el que ha anat desapareixien 
miserablement de les butxaques dels que s’han vist afectats pel canvi dels criteris, però també 
és evident que d’una banda això s’ha de fer amb una certa seguretat jurídica, derogar 
directament l’ordre quan encara no està tancada l’altra, comporta una inseguretat pels usuaris 
que faran efectiva la part de copagament que no és la seva i fer front a tot suposa uns dos-
cents cinquanta milions d’euros extres per la Generalitat i la possibilitat perquè no acceptés 
les regles del joc. El govern Espanyol a sobre es nega a posar la seva part, són dos-cents o 
dos-cents cinquanta milions d’euros pel govern de  la Generalitat, i per tant estem parlant de 
quatre-cents cinquanta, o cinc-cents milions any que evidentment no són assumibles, fruit 
d’una llei que segurament estava molt més ben intencionada que no pas ben dotada. 
 
Per tant nosaltres ens abstenim en el primer acord de la moció, nosaltres estem a favor de 
que globalment i en funció de la disponibilitat pressupostària la Generalitat vagi fent front a 
això, a més a més ens consta que el Departament de Treball està treballant i negociant en 
aquestes entitats que parleu per veure quins són els criteris nous, que potser no reprodueixen 
matemàticament els antics i que ens sembla que hem de donar temps perquè s’arribin a acords 
amb les taules de treball que ja existeixen, per que hi hagi una proposta de nova ordre i llavors 
aprovar la nova i derogar la vella i normalitat com a govern que vol donar resposta als seus 
ciutadans. 
 
 
- GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez. 
 
No trèiem responsabilitats a l’estat ,entenem que aquesta llei 39/2006 es fonamental i cabdal 
pel funcionament de la promoció de l’autonomia per a persones en situació de dependència, 
per tant totalment d’acord amb el segon punt de la moció. 
 
Dit això, no eximeix al nostre govern de la Generalitat de la seva responsabilitat del fet de 
modificar aquesta ordre per quantificar i valorar les aportacions que ha provocat situacions 
molt greus als afectats. 
 
Entenem la problemàtica a nivell pressupostari, el pressupost és el que és, però entenem que 
estem parlant de persones, de grups de persones d’especial sensibilitat. 
 
És cert que derogar aquesta ordre del 2014 podria donar la sensació d’incertesa als afectats, 
per això diem que a l’anterior del 2007, que va sorgir precisament arrel d’aquesta ordre estatal 
del 2006, no demanem tornar a l’anterior sinó que  demanem una de nova en la que s’impliqui 
als col·lectius afectats per tal de que es redacti una nova ordre més justa i uns criteris més 
fidels a la realitat. 
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El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
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. 

 
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. 

 

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). 

 
 
Abans de passar a votació aquest punt la corporació acorda votar els acords d’aquesta moció 
per separadament. 
 
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.: 

- 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. 
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- Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): Marcel·lí Martorell Font, Eduard 
Iglesias Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret Sanvicente. 

 
S’abstenen Srs.: 
  --- 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
 
- Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU):  
 
SR.MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, 
 
En primer lloc vol felicitar a l’equip de govern per la col·locació del retrat del President de la 
Generalitat de Catalunya a la sala de plens i per la col·locació de les banderes al balcó de 
l’Ajuntament. 
 
FONT CUITORA.- 
 
Dit això, us volia transmetre la preocupació d’alguns veïns de Capellades que es passegen 
molt per la muntanya i el que és Font Cuitora amunt se’ns ha fet saber que baixa aigua, no 
sabem si és que és aflorament natural i no hi ha res a dir, o que per aquell lloc passa una 
canonada  i que aquesta perdés aigua. 
 
Sr. SERGIO PÉREZ CASTILLO, potser és que últimament ha plogut molt. 
 
Sr. ALCALDE,  ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- Recull el prec perquè és una observació, però 
l’Ajuntament no ha rebut cap requeriment respecte al que ha informat el Sr. Marcel·lí Martorell, 
però això no treu que no s’hagi de comprovar. 



                            AJUNTAMENT DE CAPELLADES 

 
  

45 
 

 
  
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL I FONT, si que ha plogut ara, però abans de les pluges aquest 
aigua ja baixava. 
 
És estrany que amb sequera i amb els nivells freàtics tan baixos, baixi l’aigua, recorda que fa 
uns anys l’aigua baixava per aquest indret perquè es va rebentar la canonada que va fins a la 
Pedrera. 
 
Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ, és perquè s’ha vist que baixava més aigua del que és freqüent? 
perquè tots hem vist que per aquest lloc sempre  baixa aigua. 
 
 
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. ALEIX AUBER ÁLVAREZ, estem al cas d’aquesta convocatòria. 
 
 
 
Borsa de treball 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL I FONT.- Altre dels temes que volíem suggerir, amb ganes de  
millorar els procediments de la casa, és la borsa de treball de l’Ajuntament, tal com se’ns 
reclamava a la darrera legislatura. 
 
Se’ns ha dit vàries vegades que esteu treballant en aquest tema però no sabem si realment 
s’ha fet o no. 
 
El nostre grup ha fet aquesta reflexió desprès de la reunió del patronat de l’Escola Bressol, on 
es va informar de les diferents substitucions que hi han hagut entre el personal de l’escola. 
 
El grup de Convergència demanaria que igual que hem aprovat unes bases per a la concessió 
d’unes subvencions, que aprovéssim unes bases per la borsa de treball. 
 
El Consell  Comarcal ja ha redactat unes bases per a la borsa de treball, i la setmana vinent 
una modificació de les bases perquè la borsa de treball ja està creada. 
 
Demanem que l’Ajuntament creï una borsa de treball, en el cas concret de l’Escola Bressol 
creiem que a les alçades del calendari  ara no ve d’això, però si que seria convenient tenir una 
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borsa de treball general, en tot cas si hi ha problema per la seva redacció es poden demanar 
les bases  al Consell Comarcal. 
 
 
Sr. ALCALDE, ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- S’ha parlat anteriorment que els grups polítics, anys 
anteriors, van insistir en que la borsa de treball ens havia de garantir la transparència i facilitar 
la tramitació de les altes i baixes, i sembla ser que estem a la recta final d’aquesta borsa de 
treball. 
 
Precisament per Secretaria s’ha optat per una borsa especifica per la brigada d’obres i auxiliars 
administratius/ves, i ara s’està finalitzant la redacció de les bases de la borsa de treball de 
l’Escola Bressol, amb l’objectiu de que ens faciliti la feina i la transparència. 
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Entenc que la convocatòria s’hauria de fer cada dos 
anys, perquè aquest és un termini prou espaiós perquè hi hagi la suficient  i justa concurrència 
pública. 
 
 
Sr. ÀNGEL SOTERAS LARGO. Hem parlat alguna vegada que és una periodicitat raonable, 
però que tampoc ha de ser una periodicitat rígida en el sentit que ha de dependre més dels 
perfils concrets, tu ja saps que al Consell Comarcal segons quins perfils, com que tenen molta 
rotació, l’has de renovar amb molta rapidesa perquè si no tibes de la borsa de treball i ja no 
queda ningú, hi ha perfil que hi ha 20 0 30 treballadors i amb els diferents tipus de baixes amb 
les que et pots trobar al llarg de l’any, has d’actualitzar la baixa molt sovint. 
  
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Voldria saber si s’ha proveït la plaça vacant de policia. 
 
Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- No,encara no. 
 
 
 
Informe compra medicaments Residència Consorts Guas ch 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, vàrem demanar a Secretaria i quatre  vegades al ple 
l’informe de la Residència, pensàvem que avui se’ns donaria la documentació. 
 
Nosaltres vam presentar una instància per escrit i demanem rebre per escrit els informes, i a 
partir d’aquí tenir accés al contingut de l’expedient, no sap si això està en marxa? 
 
 
 
Sr. SALVADOR VIVES ALARI.- Estem preparant tota la documentació sol·licitada pel Sr. 
Marcel·lí Martorell, però encara no hem rebut l’informe de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, no obstant hem considerat enviar al Sr. Marcel·lí 
Martorell la resta de la documentació sol·licitada i requerir de nou a la Junta Consultiva de 
Contractació l’informe que se’ls va sol·licitar en els seu dia. 
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Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL I FONT, quan arribi ja opinarem al respecte, no vol ser mal 
pensat però com que hem demanat moltes coses, alguna fa un any i encara no se’ns ha donat 
resposta, però estem dins dels tres mesos i esperem a veure que se’ns diu. 
 
 
Vacant representant de l’Ajuntament a la Societat l a Lliga  
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Repassant les actes que hem aprovat avui, en una de 
les actes es fa palès de la vacant del representant de l’Ajuntament a la junta directiva de la 
Societat La Lliga, volem saber si hi ha la previsió de nomenar a alguna persona i si no quines 
previsions hi ha. 
 
Respecte a la Lliga voldríem saber sí finalment  hi ha algun acord amb l’entitat es va dir que 
es parlaria de les inversions pendents  i del model de  la consergeria. 
 
Sr. ÀNGEL SOTERAS LARGO.- El tema del representant de l’Ajuntament a la Lliga, és 
voluntat d’aquest regidor i de l’equip de govern que existeixi i per tant es nomenarà i es farà 
una proposta al Ple i es nomenarà. 
 
El que passa és que a la junta de la Lliga, i és normal, que se sent còmode treballant 
directament amb el regidor perquè entén que té més capacitat decisòria que no pas  amb un 
representant. 
 
Això fa que últimament estem treballant més directament amb la Lliga i no hem nomenat un 
representant, entona el seu “mea culpa “ i la voluntat és que hi hagi un representant, això no 
vol dir que el regidor hagi de fer dejecció de les seves obligacions, les  continuarà tenint i es 
reunirà amb la junta de la Lliga les vegades que calguin, però creiem necessari  deixar sempre 
clars quins són els papers i el paper del representant de l’Ajuntament  és el de representar a  
l’ajuntament a la junta de la Lliga i el regidor es reunirà amb la Lliga les vegades que calgui , 
però el representant de l’Ajuntament l’ha de nomenar el Ple de l’ajuntament, per tant seguim 
treballant-hi, i la voluntat és aquesta. 
 
Quant a les inversions estem a la fase d’anar prioritzant totes les coses que la Lliga ens han 
demanat, hem fet un llistat d’accions que ells consideren prioritàries  com a desitjables, no tant 
com a necessàries, nosaltres hem fet una llista de prioritats desitjables i prioritats que entenem 
necessàries. 
 
Paral·lelament  el Servei de Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona està redactant el pla 
directori d’instal·lacions, per veure dins del que nosaltres considerem necessari i desitjable 
que algú ens digui el que és legalment exigible i en quin calendari s’hauria d’anar fent. 
 
Tot això també va lligat amb el tema de que hi hagi una consergeria, és evident que si més 
aviat hi ha unes obres que impliquin condicionament d’instal·lacions, pintures, repicats de 
paret, potser no fa tant imprescindible un conserge amb rapidesa i si  en canvi es prioritzen 
accions de millorar instal·lacions a millora d’equipaments  serà més imprescindible que se’n 
faci responsable perquè no passi  per tantes mans.  
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Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, hauríem de saber l’ús setmanal de la sala teatre, per 
part del grup de Convergència, i així també els hi vàrem explicar a la junta directiva de la Lliga 
en el moment en què ens vàrem reunir, i quan vam parlar dels pressupostos també, entenem 
que la consergeria amb  una persona responsable  d’obrir i tancar i de fer un manteniment 
diari de petites cosetes al teatre. 
 
Creu que aquest és un tema molt important  si no volem malmetre anys d’inversions importants 
en un espai públic molt utilitzat. 
 
Si no trobeu ningú, Convergència té molts efectius disponibles a fer aquesta feina, esperem 
noticies al respecte. 
 
 
Sr. ÀNGEL SOTERAS LARGO, ens agradaria que la proposta fos de l’equip de govern i que 
fos aprovada per unanimitat. 
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Això està clar i no dubtem que així sigui. 
 
 
 
 
Aula de lactants Escola Bressol 
  
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Voldrien saber si a l’aula de lactants hi hagut més 
demandes que places disponibles, i si hi ha gent que s’ha quedat sense plaça, com ho pensa 
afrontar l’equip de govern. 
 
 
Sra. SUSANA MORENO BLANCO.-  De moment no hi ha més demanda que places ofertes, 
ara hem cobert exactament  amb les mateixes places, i cal estudiar que fer amb futures places, 
perquè som conscients que hi ha sol·licituds de cara, probablement, al 2017 hi hagin més 
demandes que places ofertades.  
 
Això  fa dos setmanes i mitja que ho sabem, quan s’han tancat les prescripcions i un cop 
tinguem el resultat final de les prescripcions perquè a vegades varia una mica entre alguna 
plaça, doncs afrontarem aquest tema i treballarem pel que es pugui fer en aquest sentit. 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Estarem molt atents en els propers mesos, perquè 
l’aula de lactants és l’aula que té una matrícula més viva i voldrem saber el vostre criteri per 
resoldre’l. 
 
 
 
Cuina de l’escola Marquès de la Pobla   
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Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Un altre tema que ens preocupa és el tema de les obres 
de la cuina de l’escola del Marquès de la Pobla, es farà aquest estiu o no es farà, i si es fa 
com es farà, i finalment qui fa el projecte, nosaltres vam inssistir que el projecte el fes el tècnic 
municipal per estalviar-nos uns diners, se’ns va escoltar però no se’ns va dir ni si sí, ni si no. 
 
Insistim en això, entenem que els tècnics municipals estan prou capacitats, tenim una tècnica 
que ho podria redactar i d’aquesta manera estalviar-nos uns tres mil euros, creu que aquesta 
era la xifra. 
 
Així mateix vol saber si es farà, si hi haurà concurs...  
 
 
Sra. SUSANA MORENO BLANCO, respondre a la primera pregunta, en principi les obres de 
la cuina s’han de fer aquest estiu, creu que ara, tècnicament, el projecte està a exposició 
pública, el Sr. Reyes ha redactat el projecte i ara aquest divendres finalitzarà el termini per 
presentar les proposicions per fer l’obra  
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Voldria saber el cost de redacció del projecte, creu que 
qualsevol arquitecte tècnic o enginyer tècnic ha de poder  fer aquest projecte, i a més a més 
el tenim, per tant us demanem quin és el cost, no se si he de fer una instància o és suficient 
demanar-ho en el ple.  
 
 
Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ, està bé que tot allò que tingui una necessitat d’informació i que 
es vulgui demanar tant abans com desprès del ple, o en el mateix ple requereix agafar-la i 
transmetre-la. 
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, si el projecte ha costat tres mil set-cents setanta set, 
entén que això no és pot saber, però suposa que el regidor d’Hisenda i Obres deu saber més 
o menys quin és el cost de redacció del projecte, a partir d’aquí voldríem saber el cost, i l’import 
exacte ja ens el direu, però vaja, sent jo alcalde era conscient dels costos. 
 
 
Sra. SUSANA MORENO BLANCO, ja et passarem el cost exacte, però la partida econòmica 
de la redacció del projecte estava dotada amb un pressupost que no superava els tres mil 
euros. 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT, estava el pressupost i nosaltres vàrem proposar que es 
fes de la manera que hem dit per estalviar-nos aquests euros, vosaltres heu optat per una altra 
via i ja ens els facturaran  
 
 
Tributs municipals, ICIO 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Hi ha un altre tema, aquí si que han passat els tres 
mesos, ja proposem deixar-ho per al 2017. 
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Nosaltres vam fer una  proposta quan es van aprovar les taxes municipals, concretament 
l’ICIO, i passat mig any esperem la contra proposta de l’equip de govern, ho vam deixar sobre 
la taula entenem que les idees que ens venien de l’equip de govern eren bones, però no s’han 
plasmat en rés. 
 
Per tant entenem que per aquest any no podrà ser, però si que us demanaríem que en aquest 
tema ens hi poséssim  ja, i no passes altra vegada  el mateix al final d’any. 
 
 
Sr. ÀNGEL SOTERAS LARGO.- Un matís, sí entenc que parlem del mateix, quan dius que no 
pot ser aquest any, recordem que del que parlàvem no era de modificar un impost, sinó que 
parlàvem de modificar unes bonificacions i aquestes tenen vigència des del moment en què 
s’aproven, ho podem fer ara o dintre de tres mesos. 
 
Això no ho empalmarem amb la propera modificació d’impostos, la idea no és pas aquesta. 
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FON, però essent  realistes i coneixent la mecànica de 
l’ajuntament i de l’any, festes del carrer, festa major... ja acceptaríem que fos al setembre, però 
clar estem al mes de juny i vàreu dir que es faria al mes de desembre, ho vàreu dir vosaltres. 
 
 
 
Valoració de les obres de l’Accés Nord a Capellades  
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Un altre tema en el que insistim, aquí també ens hi 
juguem diners. 
 
Jo puc tenir una estimació, però jo no sóc tècnic, no val massa si no sóc tècnic, vàrem demanar 
la valoració de les obres de  l’Accés Nord a Capellades en dos aspectes, un si ens han sobrat 
diners, ja fa quatre vegades que ho he preguntat, i l’altre quina part correspon pagar al 
promotor privat de la Barquera. 
 
Aquest tema ens preocupa perquè ens hi juguem, uns cinquanta o seixanta mil euros, que 
podríem cobrar o no cobrar, i potser se’ns passarà el temps i per no fer-ho a temps, ni al jutjat 
al cobrarem perquè se’ns haurà passat el temps. 
 
Per tant insistim en que es faci aquesta valoració, ens agradaria veure-la i que l’ajuntament ho 
reclami si ho pot reclamar, nosaltres ens imaginem que sí, insistim en aquesta idea, però fa 
un any que van acabar les obres. 
 
Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ,no fa un any que han acabat les obres, veig que els anys 
s’arrodoneixen molt, just fa un any van haver unes eleccions, això sí. 
 
El cost de les obres de l’Accés Nord en total són de cent quaranta cinc mil set-cents trenta 
euros amb un cèntim d’euro, la subvenció de Diputació va ser de cent cinquanta dos mil euros, 
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per tant hi ha un diferència de sis mil  dos-cents  seixanta-nou euros, amb noranta-nou cèntims 
d’euro. 
 
Respecte al fet de la part proporcional que li tocaria ... 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Si em permet el Sr. alcalde, això vol dir que hi ha sis 
mil dos-cents euros que no ens hem gastat, el nostre suggeriment és que aquests diners es 
gastin i no els perdem, al menys estudiem-ho. 
 
En aquestes despeses de l’Accés Nord, s’han imputat a més a més del seu projecte, les obres 
del carreró, per un import de set mil.., ja us passarem els números. 
 
Sr. Marcel·lí Martorell i Font.- Acabeu de mirar.. 
 
 
 
Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- Acabar de mirar no, t’acabem de donar les xifres d’aquesta 
actuació. 
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Ens dieu que sobren sis mil dos-cents seixanta-nou 
euros, aquí s’inclou el carreró què es va fer?. 
 
S’indica per part de Secretaria, que les despeses per la realització de les obres del carreró 
estan incloses en els cent quaranta-cinc mil euros i que la quantitat que no s’ha gastat de la 
subvenció és de sis mil dos-cents seixanta-nou euros. 
 
 
Sr. Marcel·lí Martorell Font , per tant és queden per gastar sis mil dos-cents seixanta-nou euros 
que no hem gastat. 
 
Per tant, des del grup de Convergència demanem buscar  alternatives per gastar aquests 
diners, perquè són diners que ens venen d’una subvenció, i a ell li sap greu de totes les 
maneres, potser per haver-me  basquejat per trobar les subvencions, encara li sap una mica 
més de greu, igual que qualsevol de vosaltres com a regidors d’aquest poble, perquè a lo 
millor, sabem que aquests diners no es poden gastar a la Font Cuitora, perquè no ens ho 
pagarien, però possiblement podem allargar uns metres fins a on s’acaba la claveguera del 
camí de la Font de la Reina que sempre està malament per la pluja i que la Brigada d’obres 
es gasta diners portant runa  per tapar forats. 
 
Insisteix amb això i a lo millor aprofitem un dia que asfaltem una altra cosa, portem la màquina, 
mirem els terminis  i acabem d’asfaltar, aquest és un suggeriment, perquè se que aquesta 
subvenció només es pot gastar per  l’actuació de l’Accés Nord a Capellades, en res més, per 
tant fem alguna cosa més i no perdem els diners, sis mil tres-cents euros són uns quants 
euros. 
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Sr.  ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- En aquesta actuació s’ha aprofitat per fer altres coses i imputar 
tot allò que s’ha pogut. 
 
Quant li correspondria pagar al propietari del Sector II de la Barquera per la realització 
d’aquestes obres, des de Secretaria s’està elaborant un informe per tenir clar quines despeses 
li correspondrien pagar al propietari d’aquest sector. 
 
També s’ha pensat demanar a Diputació que informi sobre l’estat de la urbanització del sector 
de la Barquera i sobre el pagament al que pot estar obligat per la realització de les obres del  
sector II de la Barquera, no obstant esperem que des de Secretaria se’ns digui el que. 
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- Nosaltres demanem la major celeritat en aquest tema 
perquè poder per calendari podem perdre la possibilitat de cobrar això, i Capellades no ho pot 
deixar de perdre, perquè no seria de justícia que el promotor del SUP II de la Barquera no 
pagues això, que ho hauria d’haver fet prèviament. 
 
Potser anem més enllà, però si no ens ho poden pagar en metàl·lic, que es busqui la manera 
de que cedeixin un terreny per valor de la part que li correspondria pagar, uns seixanta mil 
euros, negociar que es cedeixi una part dels  terrenys del SUP II, que avui en dia i amb els 
preus que van, podria ser un terreny per al municipi. 
 
No som nosaltres, és la gent de Capellades que ho està pagant i la manera de revertir-ho és 
negociar i que se’ns doni un terreny per al  municipi. 
 
 
 
Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ..- Puc estar d’acord, però li sembla que això anirà en funció de 
si realment tenim aquest dret o no,  i si se li pot reclamar la part que li pertoca, per tant 
esperarem a que es faci el primer pas.  
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT,- Seguirem reclamant els informes  
 
 
 
Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- Esperarem a què es faci el primer pas  i veurem el que es pot 
reclamar i de quina manera. 
 
 
Semàfors 
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT,- Finalitzo amb un tema molt urgent, ara que tenim el 
pressupost i ho tenim tot, és la cinquena vegada que ho dic, és el semàfor, soc pesat i ho 
seguiré reclamant fins que s’instal·li. 
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Sr. SERGIO PÉREZ CASTILLO.- Amb el semàfor ja s’està treballant, la brigada està fent els 
primers passos per instal·lar les plaques de suport, enllaçant amb aquests treballs previs que 
s’estan fent, s’ha detectat que el col·lector que passa pel costat de l’Avinguda Maties Guasch 
hi ha un cantó que està malmès  i per tant s’ha requerit a carreteres que s’arregli perquè aquest 
fet condicionaria l’obra i si s’enfonsés faria malbé els serveis existents en aquella zona. 
 
 
S’han fet totes aquestes feines i com que la brigada és dinàmica  i el municipi també ho és, 
van sortint problemes que la brigada ha d’anar solventant, com unes goteres  a edificis públics, 
reparacions urgents a cases que estan abandonades, que s’estan deteriorant  en el seu interior   
i que s’han de tapiar. 
 
Tenim un paleta que és el que fa les obres, i és el que tenim. 
 
Un cop acabat això, esperem que, com sempre,  no tinguem més contratemps i puguem iniciar-
ho ja. 
 
El tema del semàfor s’ha de dir perquè durant més d’un any, vigília  d’eleccions va haver un 
atac constant a les xarxes socials pel tema del semàfor, ara hem passat de cent per hora a 
reduir la marxa a primera marxa i ara el que era una urgència  i semblava que havíem de 
atropellar a algú. 
 
El meu suggeriment és que si aquest assumpte es complica amb el col·lector i tot això, 
estudieu la possibilitat de col·locar un semàfor provisional, mentre no hi sigui el semàfor, per 
aquella zona transita molta gent i és un perill. 
 
Nosaltres continuarem insistint en aquest tema, i que ningú es pensi que això és la torna  pels 
atacs anteriors, sabem que hi ha uns terminis, sabem que la brigada i sobre tot a l’estiu amb 
les festes del carrer etc,etc, però que algú agafi aquest missatge, quan l’administració no arriba 
s’ha de fer un pressupost i contractar l’obra civil, tal com s’ha fet amb la cuina del Marquès de 
la Pobla, deixa la reflexió sobre la taula. 
 
 
 
Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- Algú té alguna cosa a dir davant d’aquesta  bateria de qüestions 
. 
 
Quan parlem de velocitats, de cero a cent, estic convençut que la feina que hem fet durant 
aquest any és més ràpida i eficient que la que s’ha fet durant aquests quatre, per no dir vuit 
últims anys, per tant estic convençudíssim  de la velocitat en que s’han fet les coses. 
 
Parlem d’anys, parlem de quantes vegades s’han demanat les coses, de velocitats de cero a 
cent, parlem dient coses que queden molt bé, però que no es corresponen amb la realitat. 
 
La quantitat de feina que s’està fent, precisament quan parleu del semàfor precisament el que 
t’acaba d’explicar el regidor és que no fa dos dies que s’està treballant, sinó que s’ha fet catas, 
observar problemes, s’ha treballat a taller i precisament estava previst en aquests dies 
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començar i el dia a dia, com bé saps doncs és exigent, això no treu, i tots coincidim en que 
quan més aviat tinguem el semàfor doncs  millor. 
 
Jo fujo de qüestions personals, perquè crec que no se diuen en aquest ple, a mi la veritat el 
que diguin a les xarxes socials uns o altres no creu que hagi de ser debatut aquí. 
 
El que anem és a intentar fer-ho  de la millor manera, instal·lar el semàfor el més aviat possible 
i això és el que estem comunicant. 
 
Recordar que la instal·lació del semàfor no esdevé de fa un any si no que esdevé  d’abans, 
anem a aconseguir-ho, més lents del que voldríem, però amb la feina que s’està fent i amb les 
eines  que tenim , donem pel que donem, però considero que s’està avançant molt en altres 
projectes que s’estan fent en paral·lel i que tampoc s’ha de menystenir. 
Quant a les ordenances fiscals ja s’ha respost, crec que s’ha explicat suficientment. 
 
Consergeria de la Lliga, hi han moltes prioritats en aquest poble, ja que fa molts anys que hi 
ha prioritats i demandes en espais en els que no s’ha pogut efectuar, impulsar o invertir el que 
es voldria, i per tant també sol·liciten i exigeixen un anàlisis no només de la Lliga, sinó que 
s’ha de parlar d’altres instal·lacions com és el camp de futbol, tal com hem anat parlant, tots 
hi estem d’acord, però s’ha de fer d’una manera curosa i cuidada, l’equip de govern ho entén 
així perquè parlem de molts diners quan parlem del manteniment dels espais públics. 
 
De la Borsa de treball ja hem parlat, res aquestes són les consideracions que s’han fet a 
algunes de les observacions fetes des del grup Convergència i Unió, si es vol rebatre alguna 
cosa? 
 
 
Sr. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT.- M’ha donat la sensació que en algun moment el Sr. 
alcalde amb alguna de les contestacions que m’ha donat que m’ha fet passar per  mentider i 
si això anés en aquest sentit demanaria les excuses pertinents  
 
 
Nosaltres el que estem portant al ple són els temes que ens preocupen i perdoneu, sense 
ànim d’ofendre, quan critiquem l’acció dels regidors de  la CUP sembla que no és pugui dir rés 
i quan nosaltres diem les coses que ens semblen bé, inclús les felicitem. 
 
Em dius que s’ha fet més feina en un any que no se en quants anys, em remeto a l’ordre del 
dia dels plens que portem en aquesta casa, o que l’alcalde porta a l’ordre del dia del ple i fem 
una comparativa   i veurem la feina que es fa i es deixa de fer. 
 
Sr.  ALEIX AUBER ÁLVAREZ, veig que t’has ofès molt, no era per tant, no era la meva intenció, 
cap problema, no volia arribar a aquest malentès. 
 
 
 
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP):  
 
Arranjament d’habitatges  
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Sr. AARÓN ALCÁZAR GUTIÉRREZ, quan vam fer el ple dels pressupostos vam demanar i es 
va acceptar per l’equip de govern, adherir-nos al programa de la Diputació per l’arranjament 
d’habitatges, i voldrien saber si s’ha sol·licitat, perquè recordem que finalitzava el termini a 
finals de juny, si hi ha hagut sol·licituds, quina difusió s’ha fet? 
 
 
Sr. SALVADOR VIVES ALARI.- Anem segons els terminis, ja ens hem posat en contacte amb 
la Diputació, fins el 28 de juny es poden fer les sol·licituds però els projectes s’avançaran 
segons vagin arribant.   
 
En principi aquesta setmana vinent  havia de sortir la publicació de l’ajuntament i per qüestions 
vàries no ha pogut ser, però probablement el proper dilluns o dimarts de la setmana vinent es 
distribuirà pel poble, per les xarxes i a persones que puguin ser afectades rebin aquesta 
informació, des de Serveis Socials es farà aquesta recollida. 
 
Aquesta és una qüestió que es va pactar en els pressupostos i que l’equip de govern porta 
endavant a través de Serveis Socials i tota la documentació està preparada i dilluns o dimarts 
tot serà oficial 
 
 
 
Sr. AARÓN ALCÁZAR GUTIÉRREZ.-  La preocupació venia per aquí, perquè és una 
convocatòria d’ajuts prou útil i no em de deixar escapar aquesta oportunitat. 
 
 
Problemàtica Font Cuitora 
 
Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez, a l’anterior ple vàrem plantejar tota la problemàtica que tenim a 
l’espai de la Font Cuitora que és un espai que està malmès, s’està treballant respecte aquest 
tema? 
Vol saber si s’ha fet alguna cosa per arranjar els sots existents a la Font Cuitora 
 
 
 
Ordenança d’animals de companyia 
 
Sr. AARÓN ALCÁZAR GUTIÉRREZ.- Se’ns ha convidat a participar en la redacció de 
l’Ordenança d’animals de companyia, s’han fet actuacions?, perquè al carrer se’ns pregunta i 
poder s’han fet actuacions que han passat desapercebudes. 
 
 
Problemàtica Font Cuitora 
 
Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- Les actuacions es fan regularment, algunes amb distància que 
altres, però el problema que hi ha a la Font Cuitora són els nombrosos sots que es produeix 
allà. 
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Avui hem tingut una reunió per intentar combatre aquesta situació, és molt incontrolable el fet 
d’arranjar-ho un dia i al dia següent hi ha més forats que abans. 
 
 
Sr. AARÓN ALCÁZAR GUTIÉRREZ .- Entenem que aquest és un tema de certa reincidència 
continuada de certes persones, l’Ajuntament fa unes actuacions, però costa que l’espai de la 
Font Cuitora millori. 
 
 
 
Sr. ALEIX AUBER ÁLVAREZ,.- S’han fet les actuacions oportunes, possiblement no s’han fet 
prous, però estem determinats per les males accions que aquest espai pateix  diàriament. 
 
 
Sr. SERGIO PÉREZ CASTILLO.- Volem col·locar uns cartells informatius per vetllar pel bon 
funcionament del parc, aquesta seria una mesura correctora per evitar l’actual estat del terreny 
de la Font Cuitora. 
 
Sr. AARÓN ALCÁZAR GUTIÉRREZ,.- Doncs entenem que hi ha una manca de conscienciació 
per part dels usuaris del parc de la Font Cuitora amb aquesta problemàtica. 
 
 
 
 
Obres vestuaris piscina municipal 
 
 
Sr. AARÓN ALCÁZAR GUTIÉRREZ.- Aquests dies hem vist als mitjans digitals que s’estan 
fent actuacions als lavabos de la piscina, entre elles el lavabo pels discapacitats, fet que 
celebrem, però el que us volíem preguntar perquè al pressupost, a part d’ aquestes obres , es 
contemplava l’arranjament del bar i voldrien saber si això s’ha iniciat o s’està iniciant, com 
funcionarà el bar aquest any, i com està el tema de les casetes de la piscina municipal, ja que 
es va comentar que s’està estudiant un nou sistema de concessió d’aquestes casetes, o 
aquest tema continuarà gestionant-se com en anys anteriors? 
 
 
Sr. alcalde, ALEIX AUBER ÁLVAREZ.- Efectivament s’estan fent unes actuacions en els  
lavabos sobre tot quant a  l’accessibilitat i salubritat en els lavabos dels homes perquè no 
reunien  les condicions higièniques necessàries. 
 
Quant al bar de la piscina municipal vàrem dir que precisament  el que s’anava a fer en la 
mesura que fos possible adequar-lo en qüestions que nosaltres havíem detectat l’any passat 
precisament que el bar per realitzar les seves activitats diàries no tenia campana extractora, 
aquesta s’ha instal·lat perquè és necessària pel bon funcionament d’aquest bar. 
 
El tema de les casetes, aquest és un tema que enseguida dóna debat, el propòsit d’aquest 
equip de govern, i en concret del regidor responsable de la piscina municipal, que en aquest 
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cas sóc jo mateix, és anar regularitzant aquest tema, hem revisat les llistes dels actuals titulars 
i el que ens proposem durant aquesta temporada de bany és regularitzar una base o registre 
de dades més acurat, que sigui un registre real, en el que no hi hagin dades que no són 
coincidents amb la realitat, aquesta és la primera tasca que ens proposem realitzar per 
aquesta temporada d’estiu, tant per l’actual llista de titulars de les casetes, com la llista 
d’espera.  
  
 
Sr. Aleix Auber Álvarez, abans d’acabar aquesta sessió plenària vol informar als senyors/es  
regidors/res, a la gent que ens escolta i al públic assistent que el proper cap de setmana es 
realitzaran unes jornades impulsades per l’Àrea habitatge – Equitat - i Participació ciutadana 
sobre els refugiats, que han tingut una forta i bona acollida per part de les entitats, veïns i 
veïnes del poble, són unes jornades que es celebren durant tot el dia. 
 
Recorda també que el divendres s’inicien amb el prego les festes del carrer, que el dissabte 
tindrà lloc el primer ball  i el diumenge dia cinc s’obrirà la piscina municipal. 
 
 
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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