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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA/EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA 27 D’ABRIL DE 2016 
 
 
ÒRGAN 
 

• Ple de l’Ajuntament 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número:  3/2016 
Data:  27/04/2016 
Caràcter:  Ordinària/Extraordinària 
Horari : De 20:40 h a 22:45 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. 2 del dia 16/03/2016 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). 
 
Abans d’aprovar l’acta anterior, el Sr. alcalde indica al Plenari de l’Ajuntament que  s’hauria 
d’incloure, per urgència, un altre punt en l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Aquest punt és, si s’escau, moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió, no 
hi ha títol, en la que es diu, per la restitució de la bandera d’Europa al balcó de l’Ajuntament. 
 
 
Passada a votació la inclusió en l’ordre del dia d’aquesta sessió es aprovat per unanimitat 
dels/les tretze regidors/es assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta 
corporació. 
 
Restant l’ordre del dia de la manera següent: 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 2 DEL 16/03/2016. 
2. DECRET D’ALCALDIA 91/2016  
3. DECRET D’ALCALDIA 123/2016 
4. APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER 

L’AUDIÈNCIA NACIONAL I AL DRET A DECIDIR – FEM UN PAS MÉS CAP A LA 
INDEPENDÈNCIA SENSE POR, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VDC-
CUP. 

5. APROVACIÓ MOCIÓ RELATIVA A LA CAUSA OBERTA CONTRA EL VEÍ DE 
BERGA SERGI RODRÍGUEZ “TETI”, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE 
VDC-CUP. 
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6. SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 27 DE GENER DE 2016 
PER LA QUAL S’ACORDA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE 
CAPELLADES. 

7. APROVACIÓ MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLEI 24/2015, DE 29 DE JULIOL, DE 
MESURES URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT DE 
L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA, PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC-CP DE CAPELLADES. 

8. APROVACIÓ MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA 
UNIÓ EUROPEA I L'ESTAT DE TURQUIA - PRESENTADA PER L'EQUIP DE 
GOVERN MUNICIPAL. 

9. ASSUMPTE D’URGÈNCIA.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE LA BANDERA EUROPEA. 

10. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 2 DE L 16/03/2016. 
 
 
Seguidament el Sr. alcalde pregunta als/a les assistents si hi ha alguna rectificació  a fer a 
l’acta anterior. 
 
Es deixa pendent d’aprovació per al proper Ple, hi ha uns salts de pàgina de l’acta anterior 
que s’han de corregir. 
 
 
2. DECRET D’ALCALDIA 91/2016  
 
Es dóna compte  al Ple de del Decret de l’Alcaldia 91/2016: 
 

Decret 91/2016 
 

 
 
Atès que aquesta Alcaldia s’absentarà de Capellades des del dia 24 de març  fins al dia 
30 de març, ambdós inclosos. 
 
En conseqüència vistos, entre altres l’art. 55 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, en 
el qual s’estableix que els tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde, per ordre de 
nomenament, en els casos d’absència, l’art. 47.2 del reglament d’organització i 
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals. 
 
 
R E S O L C: 
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Primer.- Nomenar com a alcalde accidental d’aquest ajuntament al primer tinent 
d’alcalde senyor  Àngel Soteras Largo, des del dia 24 de març  fins al dia 30 de març, 
ambdós inclosos. 
 
Segon.- Publicar el present decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la primera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 
 

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

Capellades,  14 de març de 2016 
 
Aleix Auber Álvarez     Milagros de Legorburu i Martorell  
Alcalde-president    Secretària 

 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
 
3. DECRET D’ALCALDIA 123/2016 
 
Es dóna compte  al Ple de del Decret de l’Alcaldia 91/2016: 
 

Decret 123/2016 
 
Atès que la secretària Sra. Milagros de Legorburu Martorell, té atorgada autorització per 
a l’acumulació de la plaça de Secretària-Interventora de l’Ajuntament del Pla del 
Penedès 
 
Vista la petició formulada per la secretària de l’Ajuntament Sra. Milagros de Legorburu 
Martorell, de data 6 d’abril de 2016, per la que sol·licita la continuïtat de l’acumulació de 
la plaça de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament del Pla del Penedès. 
 
En virtut del que disposa l’article 31 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació 
de caràcter estatal, en la seva redacció donada per l’article 12 del Reial Decret 
834/2003, de 27 de juny, pel que es modifica la normativa reguladora dels sistemes de 
selecció i provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter estatal i en ús de les atribucions que em confereix l’article 21 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per Llei 
57/2003, de 16 de Desembre, en relació amb l’article 53 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
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R E S O L C: 

Primer.- Informar favorablement la continuïtat de l’acumulació de la plaça de 
l’Ajuntament del Pla del Penedès a favor de la Sra. Milagros de Legorburu Martorell, 
secretària titular d’aquest ajuntament, sense que disminueixi la seva dedicació a 
aquesta Corporació. 

Segon.- Notificar aquest Decret a l’alcalde de l’Ajuntament del Pla del Penedès. 

Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació a la propera sessió que se celebri. 

Quart.- Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local, als 
efectes escaients. 

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

Capellades,  4 d’abril de 2016 

Aleix Auber i Álvarez      Milagros de Legorburu i Martorell  

Alcalde-president    Secretària 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
 
4. APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVEST IGATS PER 

L’AUDIÈNCIA NACIONAL I AL DRET A DECIDIR – FEM UN P AS MÉS CAP A LA 
INDEPENDÈNCIA SENSE POR, PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL DE VDC-CUP. 

 
Aleix Auber Álvarez, Sergi Pérez Castillo, Susana M oreno Blanco i Adela Morera 
Rodríguez, en representació a efectes d’aquest escr it de Vila de Capellades – 
Candidatura d’Unitat Popular entren a Ajuntament de  Capellades la següent moció: 
 

MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L'AUDIÈNCIA NACIONAL 
I AL DRET A DECIDIR - FEM UN PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA, SENSE POR. 

 

El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI  sobre 
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores 
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus 
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà 
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i ha de poder expressar-se amb llibertat. 

Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans  i els seus 
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar 
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i 
l’Assemblea Nacional Catalana. 

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per 
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres 
Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 
2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N 
del Parlament de Catalunya. 

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la 
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu 
dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part 
dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia 
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, 
no només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona 
i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una 
ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als 
Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena 
d’informació. 

Cal doncs que el poble i les institucions catalanes  deixem de supeditar-nos  a les decisions 
de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal Constitucional, 
carent ja de legimititat democràtica. Cal exercir la desobediència: per fer una truita, caldrà 
trencar els ous. 

En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot aquest 
escenari de persecució indigna, el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament 
de Capellades l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la 
voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en 
contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, 
aquest Ple no col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides 
democràticament per exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als 
requeriments rebuts. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser 
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. 
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Tercer.- Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior que 
desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a objectiu trobar 
les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per haver dut 
a terme la seva funció de representació popular. 

Quart.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions d’informació 
que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps, exigim al Conseller 
d’Interior, Sr. Jordi Jané,  que ordeni als Mossos d’Esquadra que deixin de dirigir-se als 
Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir qualsevol altre requeriment que els arribi per part de 
l’Audiència Nacional en relació a la criminalització de l’activitat democràtica dels nostres 
ajuntaments. 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM i 
FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs 
de l’estat espanyol i francès. 

 
 
L’alcalde, Sr. Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.- Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la voluntat 
popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a les 
ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, aquest Ple no 
col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides democràticament per 
exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser 
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. 

Tercer.- Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior que 
desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a objectiu trobar 
les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per haver dut a 
terme la seva funció de representació popular. 

Quart.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions d’informació 
que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps, exigim al Conseller 
d’Interior, Sr. Jordi Jané,  que ordeni als Mossos d’Esquadra que deixin de dirigir-se als 
Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir qualsevol altre requeriment que els arribi per part de 
l’Audiència Nacional en relació a la criminalització de l’activitat democràtica dels nostres 
ajuntaments. 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM i FMC), 
al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 
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Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de 
l’estat espanyol i francès. 

 
INTERVENCIONS 

 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- 
Nosaltres avancem que no hi votarem a favor d’una moció que el que demana és que les 
policies d’aquest país desatenguin les ordres dels jutges. 

És un aspecte fonamental de la vida civilitzada dels països occidentals, i nosaltres volem que 
Catalunya sigui un país occidental i democràtic, és l’estricta separació de poders, entre els 
governs i el poder judicial, malgrat que hi ha moltes coses que a nosaltres no ens agraden, no 
ens sembla gens seriós que els mossos d’esquadra desatenguin els requeriments judicials, o 
el mateix conseller d’interior desatengui els requeriments judicials. 

Perquè amb aquest plantejament que feu, aquí no hi ha límits i el que posem amb perill és una 
cosa més important que l’autodeterminació d’aquest país, que és el sistema democràtic, 
davant d’això nosaltres no votarem a favor. 

 

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – Acord Municipal (ERC-
AM).- Sr. Àngel Soteras Largo.- ERC tampoc votarem a favor, evidentment per les mateixes 
raons. Nosaltres estem d’acord amb  moltes de les coses que s’han comentat des del grup 
que proposa la moció, estem d’acord que per fer una truita s’han de trencar els ous, però 
creiem que no  ajuda que premi la política de gestos sobre la política de fets consumats. 

Creiem que el que s’està fent ara és, precisament, avançar en aquest procés legislant de forma 
independent, i fins i tot de forma contradictòria amb les lleis de l’estat espanyol, i fer-ho amb 
tot el convenciment, tal com s’està fent des de les conselleries de la Generalitat de Catalunya, 
a expenses que desprès el tribunal constitucional les pugui impugnar però la normalitat, 
aquesta aspiració que tenim d’independència, creiem que passa més per anar fent feina que 
anant renunciant. 

Ens sentim més còmodes en un plantejament positiu del procés, que és el plantejament de 
treballar, treballant i no només anunciant i per tant creiem que si els ajuntaments han de 
desobeir aquests requeriments, i ja està es desobeeixen, no es fa tot l’enrenou possible per 
posar els focus en qui els fa i els deixa de fer, entre altres coses perquè entenem que posa 
més pressió a títol particular a  tothom que podria participar en aquest procés. 

És per aquesta raó que hi votarem en contra no tant per  coses  de les que ha comentat el 
regidor de Convergència que en algunes podríem estar d’acord, però majoritàriament no, sinó 
perquè creiem que precisament que pel que  diem que volem aconseguir  amb aquesta moció, 
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la millor de les maneres no és fent crides a la desobediència perquè tothom vagi a retratar qui 
es manifesta a favor de la desobediència, sinó directament treballar en positiu, que vol dir no 
estar ni obeint ni desobeint, sinó ignorant completament des del moment que passem l’accent 
a legislar per un país diferent, i és per aquesta raó que votarem en contra, sense, insisteix, 
trobar malament l’objectiu útil, sinó que el que considerem és que no és l’eina adequada.  

 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- Nosaltres també votarem en contra, 
podem compartir que per part de Madrid s’està utilitzant la justícia d’una manera més que 
qüestionable, però entenem que la solució no passa per  un procés de desobediència a 
questes lleis, sinó que el que hem de fer és treballar des de dins per modificar aquestes lleis i 
que s’utilitzi la llei com ha de ser i d’una forma objectiva i asèptica. 

 

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES– CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR- 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).-  Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Voldria fer un parell de 
precisions, tornem al tema dels Mossos d’esquadra, no desatenen a rés, ho fan 
voluntàriament, això és una qüestió que és de vital importància, no hem de ser nosaltres els 
primers a estendre les mans precisament amb tota la qüestió judicial que està portant a terme 
el govern espanyol sobre els nostres electes. 

L’altra cosa que vull dir és que sort que hi ha hagut desobediència en molts episodis històrics 
de molts països, podríem parlar de Rosa Park a Estats Units i Nelson Mandela amb  l’apartheid 
a Sud-àfrica, gràcies a la seva desobediència s’han fet grans passos cap endavant, i així 
podríem anar  relatant molts casos de desobediència que no per fer-se eren dolents, era un 
pas cap a la democràcia. 

Entenem que el que nosaltres estem apel·lant és un pas cap a la democràcia, perquè opinem 
que no estem en un estat democràtic, rés més. 

 
Passada a votació la Moció de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al 
Dret a decidir – Fem un pas més cap a la independència sense por, presentada pel Grup 
Municipal de VdC-CUP: 

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 . 

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

 
No s’aprova la moció. 
 
 
 
 
5. APROVACIÓ MOCIÓ RELATIVA A LA CAUSA OBERTA CONTR A EL VEÍ DE BERGA 

SERGI RODRÍGUEZ “TETI”, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIP AL DE VDC-CUP. 
 
 
El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, dóna lectura al text de la moció 
 
 

Aleix Auber Álvarez, Sergi Pérez Castillo, Susana M oreno Blanco i Adela Morera 
Rodríguez, en representació a efectes d’aquest escr it de Vila de Capellades – 
Candidatura d’Unitat Popular entren a Ajuntament de  Capellades la següent moció: 
 

MOCIÓ relativa a la causa oberta contra el veï de B erga Sergi Rodriguez “Teti”, 
d'acord amb la fonamentació següent: 

 
 
A la matinada del 7 de juny de 2012, a les 3.00 h, en ple passacarrers de la Patum de Berga, en 
Sergi Rodríguez “Teti” passà per la cruïlla entre el carrer Gran Via i la carretera de Sant Fruitós, 
lloc per on aquell moment, es trobava la festa. Allà, es creuà amb Juan Antonio López Noguera 
entre molta altra  gent que omplien el carrer de gom a gom. 
 
Va ser llavors, quan enmig de tota la multitud, algú va donar un clatellot al Sr. López Noguera, 
segons refereix ell. Sense parar la festa ni la comparsa es continuà el recorregut del passacarrers 
on tothom, inclòs el Sr. López Noguera, seguí el seu camí i la festa de la Patum es celebrà amb 
total normalitat. 
 
Atès que el senyor López Noguera va denunciar als Mossos d’Esquadra el calbot que diu que va 
rebre i s’obrí un procediment judicial contra en Teti. 
 
Atès que en un primer moment el fet fou qualificat de falta penal però sense una rellevància 
important per no ser els fets prou greus com per sol·licitar l’entrada a presó d’una persona per uns 
fets com aquests. 
 
Atès que la fiscalia des d’un principi no va dubtar en qualificar els fets com a simples faltes, i fou 
l’obstinament de venjança i escarni del Sr. López Noguera que va sol·licitar que els fets fossin 
qualificats de delicte, amb les consegüents penes de presó que això suposa. La Fiscalia s’oposà a 
aquesta qualificació. 
 
Atès que el Sr. López Noguera, amb el seu afany de polititzar un fet que no va tenir cap tipus de 
conseqüència ni de rellevància; sol·licitant actualment una pena de presó de 5 anys i una multa de 
3.600 euros. 
 
Atès que la Fiscalia però, lluny d’aturar allò que és un evident despropòsit del Partit Popular amb 
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el seu afany de victimisme i de trencament de la convivència, després de gairebé dos anys, amb el 
canvi del panorama i posicions polítiques actuals als Països Catalans , decideix que allò que 
inicialment no mereixia una sanció important, de cop i volta, eleva els fets a delicte greu amb la 
petició de 4 anys i 9 mesos de i una multa de 3.600 euros. 
 
Per tot això exposat, per la sobredimensió que està prenent el cas, per les greus acusacions, pel 
risc d’empresonament i per frenar la instauració d’un clima de tensió provocat i volgut per instàncies 
espanyolistes com les del partit del senyor López Noguera, es demana al ple de la corporació 
d'adopció dels següents acords: 
 
1.- L'Ajuntament de Capellades considera absurd i del tot inadmissible la politització d’aquest cas 
com una eina de repressió i persecució de les idees i de  les persones així com la possibilitat, que 
per només un suposat calbot, una persona pugui entrar a la presó. 
 
2.- Denunciar que la fiscalia respon a les pressions exercides des del poder espanyol per tal 
d’encausar al Teti sota delictes greus que podrien suposar la seva entrada a presó. 
 
3.- Denunciar el gir de la fiscalia respon a la tàctica del govern espanyol i del Partit Popular per 
estendre la difamatòria imatge d’un poble català hostil i discriminatori. 
 
4.- Exigir l’absolució del Teti. 
 
5.- Fer arribar aquests acords a la fiscalia, al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista Alerta Solidària. 

 
 
L’alcalde, Sr. Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.- L'Ajuntament de Capellades considera absurd i del tot inadmissible la politització 
d’aquest cas com una eina de repressió i persecució de les idees i de  les persones així com 
la possibilitat, que per només un suposat calbot, una persona pugui entrar a la presó. 
 
Segon.- Denunciar que la fiscalia respon a les pressions exercides des del poder espanyol per 
tal d’encausar al Teti sota delictes greus que podrien suposar la seva entrada a presó. 
 
Tercer.- Denunciar el gir de la fiscalia respon a la tàctica del govern espanyol i del Partit Popular 
per estendre la difamatòria imatge d’un poble català hostil i discriminatori. 
 
Quart.- Exigir l’absolució del Teti. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquests acords a la fiscalia, al Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya i a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista Alerta Solidària. 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA).- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- No voldria acabar sense dir una cosa que entenem que  
és vital des de la CUP, per acabar i per si algú es pensa que això no va amb nosaltres, per si 
algú pensa que pel fet que aquest noi sigui de Berga, doncs a l’Ajuntament de Capellades ni 
li va ni li ve. 
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Hem de ser conscients que si ens toquen a un ens toquen a tots i que moments com aquests 
entenem nosaltres  que és més que important demostrar que la ofensiva judicial  espanyola 
amb aquesta persecució  malaltissa contra d’independentisme atacant als ciutadans de Berga 
també ens està atacant a nosaltres. 
 
Entenem i demanem  que el que s’aprova aquí és la denúncia de la politització de la justícia, 
res més, per tot això demanem el vostre vot. 
 
INTERVENCIONS 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- 
Nosaltres hi votarem en contra, ens sembla fins i tot, i ho dirà així, clar i català, que és 
vergonyós portar aquesta moció al Ple de l’Ajuntament de Capellades, no es mereixen que 
dediquem tota una tarda a portar algunes mocions com aquestes. 
 
A ell li pot saber greu el que li passi al Sr. Teti, però vol dir que als ciutadans de Capellades, 
majoritàriament, ni ens importa, ni ens va. 
 
Té la sensació que el que avui estem fent es una mena de performance cupaire, amb aquests 
colors vius i amb aquestes mocions, i a partir d’aquí i a través de les xarxes farem xerinoles, 
però entén  que el que estem fent ara és polititzar la justícia, deixem  fer als jutjats, o és que 
hem de portar això perquè és un militant de la CUP? 
 
És que hem d’identificar a la CUP amb el poble català?, sortosament el poble català és més 
que els militants de la CUP, si això li hagués passat a un militant del partit socialista o de 
qualsevol altre partit, avui portaríem això al Ple?, ho dubta molt, li sembla que portar això al 
Ple no és de rebut, perquè un senyor li fum un calbot a un altre. 
 
Nosaltres tenim altra feina, tenim la feina de  parlar dels temes que afecten a Capellades, per 
tant lo que li pugui passar a un company vostre, que no sé si és  amic vostre, que hàgim de 
portar-ho al Ple de Capellades, deixeu que el jutge resolgui ,o és que hem de tornar a instaurar 
els tribunals populars?. 
 
Parlava l’alcalde que el Partit Popular  pressionava al fiscal, i nosaltres que estem fent aprovant 
aquesta moció, a qui volem pressionar, al jutge?, deixem que el jutge treballi, els jutges han 
de fer el seu treball, fora del poder polític, però el que estem fent amb això és polititzar un tema 
que no ens va a nosaltres, i si un va donar un calbot a un altre, que el jutge decideixi i si no li 
agrada la sentència que l’apel·lí, i ja està, que és com funcionen les coses. 
 
El nostre sistema es basa en la separació de poders, repeteix el que ha dit abans, si el que 
fem és anul·lar la separació de poders, el que estem fent és acabar amb el sistema democràtic. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC- AM).- Sr. Àngel Soteras Largo.- Compartim alguna de les coses que s’han dit, que és 
que no ens sentim especialment legitimats per jutjar la bondat o no bondat d’aquest senyor, 
de si es van donar un calbot o no se’l van donar, és evident que és una cosa que ens queda 
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molt lluny, i per tant, per dir-ho suaument nosaltres tampoc l’hauríem presentada, però hi és, 
llavors una vegada presentada, tots ens hem de posicionar, ens ho mirem, ens ho llegim, 
dediquem un temps i al final  decidim votar-la a favor amb una certa recança pel poc contingut 
del que podem  arribar a jutjar i del que podem arribar a posicionar-nos, i estem a favor de 
certes coses i per aquest motiu votarem a favor . 
 
Insisteix, votarem a favor, hem parlat amb el representant de la CUP en el moment de 
posicionar-nos respecte a les mocions, votarem a favor, tot i entendre i acceptar que la moció 
està molt mal trenada i molt mal girbada, que les coses es poden escriure molt més millor per  
deixar ben clar quines coses es poden votar  i quines no. 
 
Nosaltres votarem a favor en el sentit que estem en contra de qualsevol politització en un sentit 
o en un altre, d’un cas que ha de ser judicial i que per tant estem en contra de que això es 
pugui utilitzar per criminalitzar unes idees, en aquest cas les  de les persones que estan 
denunciades i és en aquest sentit que votem a favor de la moció, ens sembla desproporcionat, 
igual que el de passar aquestes mocions segons on, també li sembla desproporcionat tot el 
show que s’està fent d’aquest tema, i per tant votarem a favor bàsicament pel primer punt 
“considerem absurd i del tot inadmissible la politització d’aquest cas com una eina de repressió 
i persecució de les idees i de  les persones així com la possibilitat, que per només un suposat 
calbot, una persona pugui entrar a la presó.” 
 
Aquest calbot és una eina més per la criminalització, de repressió, de politització d’un fet que 
hauria de ser molt més normal en el sentit de que a un calbot li corresponen unes penes per 
un calbot, no per criminalitzar les idees dels que suposadament l’han donat. 
 
Per aquesta raó votarem a favor, tot i reconèixer que no sabíem que fer votant  aquí aquesta 
moció, no perquè ens sembli molt o poc important, sinó perquè no tenim prou elements de 
criteris, perquè no coneixem els fets ni les persones, però si que ens posicionem en contra de 
que fets així es facin servir  per criminalitzar unes  idees amb les que en part ens podem sentir 
còmplices, per tant qualsevol atac desproporcionat als defensors d’unes idees iguals que les 
nostres, poc o molt l’hem d’entomar com un atac a les nostres, per aquest motiu votarem a 
favor. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- Per part nostra, més enllà de debats o 
polèmiques de si les maneres de presentar aquesta moció i si els motius estan justificats o no, 
entenem que el que es fa amb aquesta moció és denunciar la politització de la justícia més 
enllà dels colors dels actors d’aquests fets, entenem que és absurda la sanció que és vol 
aplicar a aquets actes, amb quatre anys de presó. 
 
Compartim el fet que s’ha expressat per altres portaveus, que l’Ajuntament de Capellades no 
és qui per jutjar aquests fets, ni emetre cap judici en aquest sentit, per tant no podem votar a 
favor, sobretot pel punt quart en el que s’exigeix l’absolució d’aquesta persona, no tenim 
coneixement suficient d’aquests actes, d’aquests fets per poder emetre un judici, i per tant ens 
abstindrem. 
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU.- (VdC-CUP-PA).- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Voldria dir un parell de 
reflexions desprès d’escoltar les diferents argumentacions, crec que Convergència i Unió no 
ha entès rés d’aquesta moció, poden donar les voltes que vulguem des del punt de vista 
retòric. 
 
No se’ns escapa i des de la nostra lectura, la justícia d’aquest país, a més de classista és 
totalment injusta i precisament perquè ho és, està polititzada i des de la transició ha estat 
perversament utilitzada i ens ho reflexa els  centenars d’absolucions que es produeixen a 
estafadors de primera línia,  que formen part de la màfia, com és el cas Millet, passant pel cas 
Pallarols com molts altres, Josep Lluís Nuñez etc.. 
 
La denúncia cap a l’aparell judicial que evidentment ha de ser independent i estem a favor de 
que ho sigui, el que denunciem amb aquesta moció, és que no ho és. 
 
Creu que la resta de persones electes que estem en aquesta taula ho hem entès així, està 
d’acord amb l’exposició d’ERC que aquesta moció està redactada d’una manera que en certs 
moments tendeix a embolicar o a no entendre el seu propòsit. 
 
Per no allargar més aquest tema, reitera que desconeixen de quin  partit és militant, no ho se, 
potser ho és de Convergència, potser ho és d’ERC, potser ho és del PSC o de la CUP. 
Per solidaritat es va denunciar la politització de la justícia  
 
 
Passada a votació l’aprovació de la Moció relativa a la causa oberta contra el veí de Berga 
Sergi Rodríguez “TETI”, presentada pel Grup Municipal de VdC-CUP: 

Vots a favor Srs.: 
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco; Adela Morera 
Rodríguez, Sergio Pérez Castillo . 

- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM): 
Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol. 

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

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

 
 
 
 
6. SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ  DE LA RESOLUCIÓ DE 27 DE GENER DE 20 16 PER LA 

QUAL S’ACORDA L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI  DE NETEJA 
D’EDIFICIS MUNICIPAL I CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE C APELLADES. 
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Atès que en data 17 de març de 20016, 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. 
 
Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 111 de la llei 30/1992, de 27 de novembre 
(LRJ-PAC) la societat Neteges de Capellades SL sol·licita la suspensió de l’execució de la 
resolució impugnada mentre no es resolgui expressament el citat recurs. 
 
Atès que s’ha donat trasllat a la societat Neteges Hidalgo SL del recurs presentat per tal que 
formuli les al·legacions que tingui per convenient en defensa dels seus drets i interessos. 
 
Atès que la petició de suspensió es fonamenta entre d’altres circumstàncies en què es pot 
produir un perjudici de difícil reparació si no es suspèn l’execució del contracte, 
 
Atès que la suspensió no genera cap perjudici a l’interès públic en la mesura que en aquest 
mateix acte es garanteix la prestació del servei de neteja fins que es resolgui expressament el 
recurs interposat, mitjançant la seva adjudicació  temporal a l’empresa que ha resultat 
adjudicatària,  pel procediment previst a l’article 111.4 de la Llei 30/1992, de 27 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic. 
 
 
El Ple de  l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer .- 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. 
 
Segon . 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. 
 
Tercer.  La prestació del servei de neteja per l’empresa Neteges  HIDALGO SL es prestarà 
durant aquest període transitori en les mateixes condicions tècniques i econòmiques que les 
previstes en el contracte formalitzat amb aquest empresa en virtut de l’adjudicació efectuada.  
 
Quart.  Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que es poden 
interposar en contra.   

  
 
Passat a votació: 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
7. APROVACIÓ MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLEI 24/2015, D E 29 DE JULIOL, DE 

MESURES URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBI T DE 
L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA, PRESENTADA PEL  GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC-CP DE CAPELLADES. 

 

MOCIÓ DE DEFENSA DE LA LLEI 24/2015, DE 29 DE JULIO L, DE MESURES URGENTS PER 
AFRONTAR LA EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA.  

 
El Sr. Carles Cuerva Claver, del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, dóna  lectura del text de la moció  
 

 
L’actual marc legislatiu a Catalunya en matèria de mesures urgents per afrontar els problemes 
d’exclusió residencial i de pobresa energètica és la Llei 24/2015, de 29 de juliol, publicada en el 
DOGC núm.6928 de data 5 d’agost de 2015. 
 
Es tracta d’una llei que respon a la situació d’emergència social derivada dels efectes de la profunda 
crisi econòmica dels darrers anys i que ha tingut un efecte devastador sobre la població de tot 
l’Estat espanyol, i de manera molt particular, sobre Catalunya, on ara ja fa vuit mesos, hi havia 
95.000 llars amb tots els seus membres a l’atur. 
 
De tots és conegut que aquesta situació de forta precarietat econòmica que pateixen moltes 
famílies s’ha traduït en un problema social que ha superat qualsevol de les previsions i que 
comporta que moltes famílies es trobin sense solució habitacional i sense poder cobrir les seves 
necessitats més bàsiques. 
 
Transcorreguts quasi bé nou anys des de l’esclat de l’anomenada bombolla immobiliària, i després 
de centenars de milers d’execucions hipotecàries a tot l’estat espanyol, l’escenari actual és el d’un 
gran nombre de persones afectades que ha canviat radicalment les necessitats socials, que ha 
generat un important increment en la demanda de serveis públics, que s’ha traduït en un important 
i descontrolat increment de la precarietat residencial de ciutadans empesos a  ocupar d’habitatges 
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buits i que lògicament comporta un necessari canvi en la orientació de les polítiques públiques en 
matèria d’habitatge social i lluita contra la pobresa energètica. 
 
És en aquest context que s’aprovà la Llei 24/2015, fruït d’una ILP que fou promoguda per la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i L’Observatori DESC. 
 
La llei és doncs, l’instrument més important amb el que compten les administracions públiques de 
Catalunya per a garantir la protecció de les persones que no poden fer front al pagament de les 
seves hipoteques, quotes de lloguer del seu domicili habitual o al cost dels subministraments bàsics 
d’aigua i energia. 
 
La Llei 24/2015 és cabdal per a l’establiment de mesures contra el sobreendeutament derivades 
de deutes relacionats amb l’habitatge habitual. Estableix mecanismes per a trobar solucions 
extrajudicials davant d’aquestes situacions i garanteix l’obligatorietat d’oferir un lloguer social, per 
part dels grans tenidors d’habitatge, abans de la interposició de qualsevol demanda judicial per 
impagament  de la  hipoteca o  del  lloguer.  En definitiva,  es  tracta  d’una llei  que pretén la 
protecció de les persones afectades per sobre dels interessos mercantils dels grans tenidors 
d’habitatge, sota l’empara de la funció social que ha de tenir de manera preferent l’habitatge, d’altra 
banda, explícitament reconeguda amb anterioritat a la Llei 18/2007 pel Dret a l’Habitatge. 
 
En una nova mostra del seu marcat caràcter social, la pròpia Llei 24/2015 també fixa els llindars de 
les rendes que s’han d’aplicar en els lloguer socials en funció del nivell d’ingressos de la unitat 
familiar, així com la possibilitat de que l’Administració pugui resoldre la cessió obligatòria temporal 
d’habitatges en determinats casos d’emergència i exclusió residencial. 
 
Per últim, i no menys important, la Llei 24/2015, incorpora mesures concretes per a evitar la pobresa 
energètica dotant a les administracions públiques d’un marc legal per a impedir el tall de 
subministrament en casos de famílies amb manca de recursos econòmics o en situació d’exclusió 
residencial. 
 
Cal dir que en aquests moments, arrel de la recent sentència del Tribunal Constitucional que 
declara parcialment nul, el Decret Llei 6/2013 de 23 de desembre que modificava la Llei 22/2010 
de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per invasió de competències exclusives de 
l’Estat, i atenent a que aquest Decret Llei anul·lat constituïa la principal eina legal en la lluita contra 
la pobresa energètica, la Llei 24/2015 és encara molt més important. 
 
Paga la pena recordar que el referit Decret Llei 6/2013, que ha anul·lat parcialment el Tribunal 
Constitucional, pretenia donar resposta a la situació d’extrema vulnerabilitat en què s’hi trobaven 
moltes famílies víctimes de la crisi econòmica, i constituïa una resposta normativa a una realitat 
que ja havia avançat el Síndic de Greuges de Catalunya en el seu “Informe sobre Pobresa 
Energètica a Catalunya” d’octubre de 2013: 
 
Punt 5.a. 

 
“Promoure, de manera immediata, les mesures necessàries – incloses les normatives, si cal – per 
tal que les empreses subministradores d’energia i aigua potable no interrompin el subministrament 
per impagament si no tenen un informe dels serveis socials bàsics i si la unitat familiar rep uns 
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ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o es troba en una situació econòmica d’estat de  
necessitat.” 
 
En definitiva, resulta evident que l’esforç de les administracions públiques ha d’anar acompanyat 
d’un marc legal que permeti aprofundir en aquests tipus de polítiques públiques de lluita contra la 
pobresa energètica, així com en les accions necessàries per a combatre l’especulació immobiliària 
i aquelles altres destinades  a la recuperació i activació del parc residencial desocupat dels grans 
tenidors d’habitatge. Aquest marc legal que cal protegir és la Llei 24/2015 de 29 de juliol. 
 

En conseqüència, 

 
ATÈS que el Ministeri d’Hisenda va notificar a la Generalitat, en data 7 d’octubre  de 2015, la seva 
voluntat de recórrer davant el tribunal Constitucional la Llei 24/2015 de mesures urgents per 
afrontar emergències habitacionals i pobresa energètica, 
 
ATÈS que el govern de l’Estat disposa de nou mesos per a fer efectiva la seva amenaça de recórrer 
dita llei davant del tribunal Constitucional, i aquest termini s’exhaureix el present mes d’abril de 
2016, 
 
ATÈS que el 26 de novembre de 2015, es va publicar al BOE (núm.283, Secció III, pàg. 111825, la 
Resolució de 30 d’octubre de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local per la qual 
es publica l’acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de 
la Comissió Bilateral Generalitat- Estat en relació amb la Llei de Catalunya 24/2015, de 29 de juliol, 
de mesures urgents per afrontar la emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
 
ATÈS que la referida Subcomissió va acordar, en la reunió celebrada en data 13 d’octubre de 2015: 
 
“Primer: 
 
Iniciar negociacions per a resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació als 
articles 2, 3, 4, 5, 6 i 7, així com la disposició addicional, la disposició transitòria segona i les 
disposicions finals segona, tercera i cinquena de la Llei 24/2015 de 29 de juliol... 
 
Segon: 
 
Designar un grup de treball per a proposar a la Subcomissió la solució que procedeixi. 
 
Tercer: 
 
Comunicar l’acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei 
Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional...” 
 
 
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS:  
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PRIMER.- Mantenir les polítiques públiques municipals que s’estan duent a terme per a combatre 
la pobresa energètica i la exclusió residencial a la ciutat, tot sense perjudici de les accions que 
contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, pugui emprendre el govern de l’Estat. 
 
SEGON.- Instar a l’actual Govern en funcions de l’Estat a no recórrer, davant el Tribunal 
Constitucional la Llei 24/2015, de 29 de juliol, atès que la mateixa és el marc legal vigent per a 
garantir les mesures necessàries en la lluita contra la pobresa energètica i la exclusió residencial. 
 
TERCER.- Instar al futur Govern de l’Estat, en el cas que l’actual Govern en funcions recorri la Llei 
24/2015 davant el Tribunal Constitucional, a retirar l’esmentat recurs a fi de que la Llei recuperi la 
seva plena executivitat. 
 
QUART.- Donar compte del present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a les 
diferents Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de l'Anoia. 

 
 
L’alcalde, Sr. Aleix Auber Álvarez proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Mantenir les polítiques públiques municipals que s’estan duent a terme per a 
combatre la pobresa energètica i la exclusió residencial a la ciutat, tot sense perjudici de les 
accions que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, pugui emprendre el govern de l’Estat. 
 
SEGON.- Instar a l’actual Govern en funcions de l’Estat a no recórrer, davant el Tribunal 
Constitucional la Llei 24/2015, de 29 de juliol, atès que la mateixa és el marc legal vigent per 
a garantir les mesures necessàries en la lluita contra la pobresa energètica i la exclusió 
residencial. 
 
TERCER.- Instar al futur Govern de l’Estat, en el cas que l’actual Govern en funcions recorri 
la Llei 24/2015 davant el Tribunal Constitucional, a retirar l’esmentat recurs a fi de que la Llei 
recuperi la seva plena executivitat. 
 
QUART.- Donar compte del present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com 
a les diferents Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de l'Anoia. 
 
 
INTERVENCIONS  
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. Aleix Auber Álvarez.- Des de la CUP no voldríem perdre 
l’ocasió de recalcar ara que estem veient l’espectacle de l’Estat espanyol i de nomenar  la llista  
de tot allò que ens vam trobar, davant del decret llei dels impostos als bancs, del decret llei 
contra la pobresa energètica, la llei de consultes populars, de la llei de consum, de l’agència 
tributària del procés constituent, de la conselleria d’ exteriors, de la llei d’igualtat efectiva, de 
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la llei de prohibició del freking, llei sobre matèries audiovisuals, decret llei sobre els horaris 
comercials... 
 
Aquesta llista cada vegada es va allargant més i cada vegada ens deixa més clar a què ens 
enfrontem, hem de tenir una posició clara per a totes aquelles polítiques que sorgeixin a 
Catalunya, fins i tot a les que és fan per atendre als més desfavorits i els que pateixen més a 
causa  d’aquesta crisi. 
 
Queda palesa la necessitat d’anar treballant en un procés capaç que ens pugui donar plens 
poders perquè ningú des de fora ens hagi de dir el que hem o no de fer. 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr.  Marcel·lí Martorell Font.- 
Nosaltres votarem a favor, l’argumentari és prou lògic i prou coherent. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo.-  ERC votarà a favor de la moció presentada pel grup 
Socialista de Capellades, és evident en unes de les mostres que acaba de manifestar el 
representant de la CUP i que no deixen de ser exercicis de sobirania, el nostre Parlament  ha 
de legislar el que cregui que ha de legislar, més enllà que desprès sigui acceptat o no acceptat 
per un altre tribunal  i per tant el nostre marc legislatiu a Catalunya en matèria de mesures 
urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i de pobresa, es la nostra sobirania, 
i per tant l’hem de defensar, i qualsevol moció en aquest sentit tindrà el nostre suport tot i que 
a ERC ens continua sobrant, com ell reivindica des que és regidor i d’això fa uns quants anys, 
que en els continguts de les mocions estem instant al govern espanyol a que compleixi certes 
coses. 
 
Hem de pensar en un marc legal nou, i és en aquesta moció i en  el vostre  plantejament  que 
tenim una prova contundent, estem dient que un Parlament sobirà ha escollit legislar i que 
unes persones d’altre lloc, per dir-ho suaument, acaben dient que això que nosaltres hem 
legislat sobiranament i democràticament no s’ha d’aplicar. 
 
Ens agrada que per part del partit socialista s’insti al govern espanyol perquè deixi de fer el 
que està fent, i es reconegui que el govern espanyol mitjançant un procediment dubtosament 
democràtic acaba interferint en les decisions democràtiques del poble català. 
 
Votarem a favor tot i que hi hagin aquestes dues instàncies que ens sobren, i ens congratulem 
d’aquest primer pas. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Carles Cuerva Claver.- Primer de tot agrair els vots favorables, 
evidentment sempre que hi ha unanimitat política tots hi sortim guanyant. 



                            AJUNTAMENT DE CAPELLADES 

 
  

   21 
   

 
Únicament fer una petita observació, no és una moció contra Espanya, sinó és simplement 
una moció a favor d’aquesta llei, ho diu perquè es pot pensar és que el govern espanyol en 
general està en contra i resulta que la llei catalana no és l’única llei que ha estat suspesa.  
 
A Cantabrià, La Rioja, i diria, sinó està equivocat, que aquesta llei s’ha suspès al País Basc i 
a Astúries també es va fer i va ser suspesa pel Tribunal Constitucional, i a principis de setmana 
el govern espanyol portava al Tribunal Constitucional l’aprovació d’uns canvis legislatius a 
Castella-La Manxa per l’aprovació d’uns canvis legislatius respecte a les trenta-cinc hores dels 
funcionaris. 
 
Per tant, no tot és en únicament contra de Catalunya en el Tribunal Constitucional, voldria 
deixar palès aquest detall. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).-  Sr.  Àngel Soteras Largo.- Aquest és el marc mental que hem de trencar, 
nosaltres el que estem defensant i més gent, i del que hem estat parlant abans de la 
desobediència és que el nostre marc mental no ha de ser si estem desobeint o no estem 
desobeint, si estem legislant o estem legislant de forma coherent, sinó que el nostre marc 
mental com a persones que democràticament escollim els nostres representants, doncs els 
nostre governants han de  governar en funció dels seus votants. 
 
Per tant, el nostre marc mental ha de ser que volem fer, que a Cantabrià els hi suspenguin, 
doncs mala sort per a Cantabrià, el que intento transmetre és que precisament l’estat espanyol 
pot fer tot això que estàs dient, contra o no contra, amb això no entrarà pas, perquè té 
estructures d’Estat, perquè és estat, i Catalunya, com si ho vol ser Cantabrià, sempre està 
exposat a que li suspenguin les seves decisions, les seves lleis, democràticament aprovades 
per governants democràticament escollits, precisament perquè no té estructures d’Estat. 
 
Sempre podem fer mocions i instar a governs superiors, no dic en contra sinó que governs 
superiors ens deixin de desautoritzar el que triem nosaltres utilitzant el Tribunal Constitucional. 
 
Nosaltres el que creiem  és que necessitem estructures d’Estat pròpies, i no estar pendents 
de si desobeïm o no desobeïm, nosaltres ens hem d’obeir a nosaltres mateixos, aquest és el 
plantejament, no entrem en cap moment en disquisicions de si algú ens va en contra. 
 
Crec que és un marc que des d’ERC ja el tenim superat, nosaltres fem per nosaltres, ni en 
contra, ni en favor de ningú de fora d’aquí, ni esperar que algú de fora d’aquí vagi en contra 
nostre.   
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Passada a votació la Moció en defensa de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, presentada pel grup 
municipal del PSC-CP de Capellades resta aprovada per la unanimitat dels/les tretze 
regidors/es assistents al Ple. 
 
 
 
 
8. APROVACIÓ MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACO RD ENTRE LA UNIÓ 

EUROPEA I L'ESTAT DE TURQUIA - PRESENTADA PER L'EQU IP DE GOVERN 
MUNICIPAL. 

 
 
El Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez,dona lectura al text de la moció 
 

MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA U NIÓ EUROPEA I 
L'ESTAT DE TURQUIA 

 
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que 
protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, que aglutinen els municipis catalans i institucions supramunicipals que treballen 
conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans, rebutgen aquest acord que no 
respecta el Dret Internacional.  

Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments i les institucions 
supramunicipals estan donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la 
campanya del Fons Català i estan treballant per a la seva integració quan arribin als municipis 
catalans, com expressa el president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles 
Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la 
qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats.  

A la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de trobar 
una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació dels estats 
d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar l’externalització de fronteres i la 
subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de 
Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori 
comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja 
assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i avançar en la negociació de l’adhesió de 
Turquia a la UE.  

La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de persones 
que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és triple. Primer, evitar que 
trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de control de fronteres exteriors amb la 
participació militar de l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin 
arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels 
Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.    
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L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les polítiques 
migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats valors fundacionals 
europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes 
les persones que arribin de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa 
quan no existeix una altra via que no sigui la irregularitat.  

Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa 
acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants 
a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, 
i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües 
frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, 
cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar 
l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 

Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen 
els estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca frontalment amb 
l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets 
Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. 

Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a 
totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a 
Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat 
civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i : 

Per tot això, des de l’Ajuntament de Capellades, es proposa l'adopció dels acords següents: 

• Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la 
Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a 
Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels 
drets humans i el Dret Internacional. 

• Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en 
països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat 
acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li 
corresponen. 

• Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

• Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel 
Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-
lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que 
en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat. 

• Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i protecció. 
Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones 
sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  
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• Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin 
en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

• Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les 
persones sol·licitants d’asil.  

• Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la 
integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per 
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.    

• Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  

• Finalment farem arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea.     

 

Barcelona, 6 d’abril de 2016 

Text basat en l'article L'acord UE-Turquia, una ver gonya més d'Europa, de Stop Mare 
Mortum 

 

 
L’alcalde, Sr. Aleix Auber Álvarez proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.- Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre 
la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a 
Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets 
humans i el Dret Internacional. 

Segon.- Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures 
en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant 
íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. 

Tercer.- Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

Quart.- Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel 
Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo 
del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en 
recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat. 
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Cinquè.- Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i 
protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones 
sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  

Sisè.- Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 
treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

Setè.- Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir 
les persones sol·licitants d’asil.  

Vuitè.- Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir 
la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per 
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.    

Novè.- Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  

Desè.- Finalment farem arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea.     

 
INTERVENCIONS     

 

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Des de la CUP votarem a 
favor, com no podria ser d’altra manera, és una moció que defineix prou bé el present i l’esperit 
en el dia d’avui de la Unió Europea en aquest desastre humanitari. 

La veritat és que poques coses més podríem afegir, sense aprofundir ideològicament, però sí 
que és una moció que resumeix clarament la situació que estan patint en el dia d’avui els 
refugiats i el caràcter que està prenent la Unió Europea. 

  

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Estem 
cent per cent a favor d’aquesta moció i votarem favorablement. 

 

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr.  Àngel Soteras Largo.- En aquests casos d’estranya d’unanimitat en que a 
través de l’Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis, tots els partits que 
aconseguissin posar-se d’acord en un redactat, és evident que acaben essent uns redactats 
en els que tots acabaríem afegint alguna cosa, perquè tots hem estat en algun moment 
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disposats a treure-la per aconseguir el consens, tot i que segurament cada un de nosaltres 
afegiria o trauria coses, reconèixer l’esforç i la bona traça dels que han arribat a un redactat 
de consens. 
 
Votarem a favor i fer palès a això que de l’esforç s’aconsegueixen textos en els quals tothom 
pot estar d’acord. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- Nosaltres votarem a favor, si no 
recorda malament nosaltres ens vam posicionar en contra del preacord  que es va signar el 
vuit o nou de març, de fet teníem la nostra pròpia moció entrada a l’ajuntament, però com ha 
comentat el portaveu d’ERC, entenem que una moció consensuada pels diferents grups 
polítics que estan presents a l’ ACM, FM, Fons de Cooperació, és motiu suficient perquè 
retirem la nostra moció i aprovem aquesta moció que està referendada pels diferents grups 
polítics i entitats. 
 
El que si és veritat que tal com vam comentar a les comissions informatives, demanaríem que 
a més a més d’aprovar la moció aprovéssim  signar el manifest  “Passatge Segur” que el que 
demana és que es creïn vies o rutes segures, tant terrestres com marítimes, per garantir que 
aquestes persones que han d’emigrar i fugir dels seus països ho puguin fer amb unes mínimes 
garanties, per tal d’evitar que caiguin en mans de les màfies a l’intentar creuar el Mediterrani. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (Vdc-CUP-PA).- Sr. Alcalde, Aleix Auber Álvarez.-  En aquest sentit, voldria dir 
abans de passar a votació aquesta moció, voldria recalcar que a les comissions informatives 
hi havia una moció presentada pel grup municipal del PSC, crítica amb aquest acord, la van 
retirar demanant-nos signar aquest manifest, que si no s’equivoca té origen a les Illes, no tenim 
cap problema i en aquest sentit passaríem a votar la moció. 
 
 
GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE 
PROGRÉS.- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- Aquest és un manifest que s’origina a les Illes però 
que està rectificat per entitats de tot el litoral mediterrani, a l’Estat espanyol, ONG i entitats de 
tota mena.  
 
 
Passada a votació la Moció del món local en contra de l’acord entre la Unió Europea i l’estat 
de Turquia, presentada per l’Equip de govern municipal resta aprovada per la unanimitat 
dels/les tretze regidors/es assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta 
corporació. 
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9. ASSUMPTE D’URGÈNCIA.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP  MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE LA BANDERA EUROPEA. 
 
 

El senyor Marcel·lí Martorell Font dóna lectura al text de la moció presentada pel seu grup 
municipal  

 
 

Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

La bandera d'Europa és la bandera i l'emblema de la Unió Europea  i el Consell d'Europa. 
Consisteix en un cercle de dotze estrelles daurades sobre un camp d'atzur. L'atzur representa 
l'Occident i el nombre d'estrelles representa la completesa, mentre que la seva distribució en forma 
de cercle representa la unitat. La quantitat d'estrelles no canvia segons el nombre de membres de 
cada organització, car representen tots els pobles d'Europa, incloent-hi els que encara no s'han 
unit al procés d'integració europea. 

La bandera fou dissenyada el 1955 com a símbol del Consell d’Europa, que n'encoratjà l'adopció 
per part d'altres organitzacions.  Organització que actualment agrupa a 47 estats d’Europa. 

El 1985, la Comunitat Econòmica Europea (CEE), que més tard esdevindria la Unió Europea, 
l'adoptà com a bandera pròpia a iniciativa del Parlament Europeu. Els tractats de la Unió Europea 
no mencionen la bandera, car es decidí no incorporar-la quan es descartà la Constitució Europea, 
però està consagrada a la legislació. 

La Unió Europea agrupa a 28 estats d’Europa. 

Tot i ser la bandera de dues organitzacions diferents, el perfil més prominent de la Unió Europea i 
el seu ús intensiu de l'emblema fa que se l'associï més sovint a la UE. També es fa servir per 
representar Europa en esdeveniments esportius i com a bandera pro democràcia a l'exterior de la 
Unió. Ha servit d'inspiració per altres banderes, com per exemple les banderes d'altres 
organitzacions europees i les d'estats on ha intervingut la UE com ara Bòsnia i Hercegovina i 
Kosovo. 

L’11 de setembre de l’any 2012, a Barcelona es va celebrar una manifestació sota el lema 
“Catalunya, nou estat d’Europa”, deixant clar el manifest sentit europeista de bona part de la 
població catalana.    Un sentiment que s’extén més enllà dels sectors manifestament sobiranistes 
o independentistes que suposen almenys la meitat dels catalans. 

Acords 

1. La restitució de la bandera d’Europa al balcó de l’Ajuntament i a la sala d’actes de la 
biblioteca municipal, actualment habilitada com a sala de Plens recuperant la 
institucionalitat que els hi pertoca. 

2. Que aquesta restitució es faci efectiva el proper dia 9 de maig de 2016 coincidint amb el dia 
d’Europa. 
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3. Que la restitució es faci de forma permanent. 

Capellades, 19 d’abril de 2016. 

 

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 

Primer.- La restitució de la bandera d’Europa al balcó de l’Ajuntament i a la sala d’actes de la 
biblioteca municipal, actualment habilitada com a sala de Plens recuperant la institucionalitat 
que els hi pertoca. 

Segon.- Que aquesta restitució es faci efectiva el proper dia 9 de maig de 2016 coincidint amb 
el dia d’Europa. 

Tercer.- Que la restitució es faci de forma permanent. 

 

INTERVENCIONS 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr.  Marcel·lí Martorell Font.- No 
podem dir que el projecte europeu és un projecte negatiu, no és pas veritat que hagi estat un 
projecte que no ens hagi beneficiat a nosaltres com a país, podríem fer una llarga llista dels 
fets positius, fins i tot a Catalunya, i a Capellades els recursos que ens han arribat, no solament 
de fons FEDER, etc. 

Desenes d’estudiants només de Capellades han pogut fer l’Erasmus a Europa, podríem parlar 
de centenars de projectes que s’han dut a terme gràcies al projecte europeu. 

El projecte europeu és un projecte de símbol d’unió entre europeus, és un projecte que ha 
garantit la pau entre els països europeus durant setanta anys . 

Malgrat les seves deficiències nosaltres entenem que les seves virtuts superen a les seves 
deficiències en escreix. 

Per tant el que demanem és que la bandera europea encara que no hi hagi un clam majoritari 
entre els veïns de Capellades, però tampoc ho és a l’inrevés perquè no ho sigui. 

Des el grup de convergència entenem que pot haver una majoria entre els grups municipals 
que formen aquest ple per restituir la bandera europea amb normalitat i amb institucionalitat. 

Per mirar de convèncer a l’alcalde i coincidint amb la setmana que ens ha precedit a Sant Jordi 
vol fer arribar al Sr. alcalde un llibre que és un manifest d’un dels pares fundadors del projecte 
europeu, el Manifesto de Ventetone, escrit per Altiero Espineli, autor italià,  polític antifeixista 
que a l’any 1939 va ser condemnat pel govern de Mussolini a deu  anys de presó per ser 
membre del Partit Comunista Italià. 
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En aquells anys de presó i de manera semiclandestina, a l’any 1943, en una illa davant de 
Nàpols, aïllat des de feia  anys a la presó, ell i un altre company d’ideologia marxista va escriure 
el manifesto de Ventetone. 

Això és una manera de fer-li veure al Sr. alcalde i ho fa també extensiu als que potser no 
podien estar d’acord amb les bondats del projecte europeu. 

 

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU.- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Li sap greu que aquest to simpàtic i 
desenfadat el trenqui, tot i així reconec que és el primer cop que rep un regal en un ple, no pot 
ser desagraït i per tant dóna les gràcies, i espera que no sigui el típic llibre que no ho volies 
llegir a casa i que te l’havien regalat. 

Fora bromes, ho agreix, un llibre sempre és un bon regal, encara que ideològicament no sigui 
afí, perquè un llibre sempre ens obre portes que a vegades desconeixem. 

Quant a la moció presentada per Convergència. Primer de tot, i des de Capellades- CUP, 
entenem que aquesta moció és força pobre en la seva part dispositiva i en els seus acords és, 
des del nostre punt de vista, ofensiva quant al que diu respecte a recuperar la institucionalitat 
que els hi pertoca, és una forma de menyspreu, espera que involuntari al que és la bandera 
que en el dia d’avui ens representa a tots i totes, que és la senyera i des del nostre punt de 
vista, la senyera és, ha estat i esperem que serà la que, més enllà de cap altra bandera 
representi als catalans i catalanes més que més enllà d’ideològicament algú pugui creure més 
en un o en un altre projecte, però creiem que és molt desafortunat el sentit el que aquesta 
moció integra. 

Entenem també que mira d’incidir en el que ha de fer o no l’equip de govern respecte a la seva 
representació institucional, més enllà de les diferents opcions que el conformen, puguin decidir 
posar en pràctica, des del nostre punt de vista un estil molt barruer  i de poc respecte a l’equip 
de govern. 

Des del nostre punt de vista  recalcar la intenció de ser representats en tot allò que ens uneix, 
no que ens desuneix, no que ens separa, la senyera és el símbol institucional que en tot cas 
dels que estem asseguts en aquesta taula ens representa. 

Quin símbol més enllà d’aquest, sense tendir a un debat ideològic, pot integrar més que la 
senyera, precisament d’aquí a diferents postures ideològiques, el que fa la bandera de la Unió 
europea és dividir-nos, sobre tot en moment i context polític molt dur, acabem de llegir una 
moció que relata la vulneració dels drets humans, i això no és poca cosa, podem parlar de 
llistes, però estem parlant de la vulneració dels drets humans en ple segle vint-i-u.  

Cal remarcar que la tradició de la bandera europea en aquest ajuntament tampoc és que sigui 
llarga i duradora, ha estat onejant durant aquests últims tres anys, més enllà d’alguns episodis 
puntuals, no ha tingut una llarga tradició. 
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Una de les qüestions més greus que triem d’aquesta moció i ens recorda les estratègies del 
Partit Popular  quant a les guerres de banderes i obrir aquesta caixa és dolent  per la institució 
i ens porta a discutir  a debatre i a discutir sobre aquesta bandera, qui governa que posi  la 
que cregui i així es veurà representat, nosaltres no hem dit mai a Convergència quan 
governava dient-li quina bandera havia de posar. 

Però és la contradicció a un equip polític que normalment, ja ho hem vist en mocions de fa 
una estona, sempre al·ludeix a la legalitat absoluta de les lleis i el seu compliment, però si 
parlem de banderes i de quadre, veurem que tampoc és així, no podem ser desobedients 
puntualment  amb el que creiem i agafar-nos a la llei quan ens interessa i quan no ens interessa 
no, al menys siguem clars i transparents, perquè hi ha una sèrie de coses que han passat a la 
democràcia i hi ha coses que el poble català ha d’acceptar o no acceptar. 

Obrir la guerra de les banderes és afegir el tema de la bandera espanyola, el retrat del rei que 
no heu posat, malgrat sou purament legalistes, això malauradament va obrint terreny  i 
nosaltres no volíem entrar aquí. 

Aquesta moció ha estat un mal pas per a tothom, seguim remarcant, a part del que cadascú 
voti lliurament, la casa està més que representada, cal treballar en comú, que és el que 
entenem que fem i amb la unitat que aquest equip de govern treballa, des del punt de vista de 
la CUP entenem que no hi havia millor representació institucional que la senyera i les dos 
estelades perquè representen, contextualitzen el moment polític concret que ens demana un 
compromís polític de primera línia. 

Un altre raonament pel que creiem que aquesta moció és desafortunada és precisament que 
ens trobem en un dels pitjors moments de la Unió Europea, i hi han passat uns quants, queda 
retratada de la pitjor manera, fins i tot poblacions que tenen penjada la bandera europea  la 
estan baixant a mig pal, fins i tot  molts ajuntaments no tenen la bandera europea i se senten 
feliçment representats per la senyera. 

El debat de la Unió Europea  és llarg i profund, a dia d’avui quan estem parlant de que la Unió 
Europea és acceptada majoritàriament, nosaltres ho posem en dubte perquè, i atenent amb el 
regal que m’acabeu de fer, no hi ha més ideologia a la Unió Europea que els mercats, els 
capitals i les grans empreses multinacionals d’aquest món. 

Precisament aquella gent que ha volgut que es democratitzes i avances s’ha quedat amb 
aquelles ambrones que poc a poc ens van quedant. 

Nosaltres creiem amb Europa, però no en aquesta, que s’ha fundat  amb un esperit fals, creiem 
en l’Europa dels pobles, creiem en aquesta solidaritat, creiem amb gestionar els diners 
solidàriament, creiem en l’Europa que reconegui la nostra llengua, que sigui capaç de no 
vulnerar els drets com ho està fent, creiem amb una Europa dels pobles, però no creiem en 
una Europa amb aquest organigrama orquestrat pels caps d’estat i pel Banc Central Europeu. 

Per tot això nosaltres no podem estar d’acord i menys  amb que la bandera europea ondegi i 
representi a l’ajuntament de l’equip de govern. 
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GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Àngel Soteras Largo.-  És evident que estem en un petit jardinet, creu que no 
ens el mereixem massa ningú, però com ha dit abans, aquesta moció hi és per la voluntat que 
sigui, per tant ens hem de posicionar tots. 

ERC és un partit amb vocació europeista de sempre i de fet es presenta a les eleccions 
europees de sempre i també és evident que es presenta precisament  perquè no està d’acord 
amb el model de governs europeus que hi ha, per tant considera que s’han de canviar i s’han 
de canviar des de la participació i així ho hem fet sempre, entre altres coses perquè s’ha 
comentat fa un moment, perquè no és una Europa dels pobles, és una Europa dels estats 
precisament en contra dels pobles, no ignorant als pobles o a favor dels pobles, sinó encontra 
dels pobles, i per tant perquè si que creiem en una Europa dels pobles que no és l’actual, hi 
participem amb la voluntat d’intentar-ho canviar. 

De la mateixa manera, entenem que no se és més o menys europeista, des del seu punt de 
vista, per tenir més o menys dies la bandera posada en més o menys espais. 

Per això entenem que aquesta moció ens acaba portant a una situació desagradable a tots 
perquè en ocasions sembla que es vulgui portar en contradiccions als membres de l’equip de 
govern. 

Per altra banda, tots tenim molt clar que som un equip de govern per governar Capellades, 
però que pertanyem a partits amb pensaments diferents en molts punts, fins i tot estem formats 
per persones amb pensaments diferents sobre cada un dels punts i això no suposarà en cap 
moment cap diferència de criteri amb les altres accions que realment s’han de portar a terme 
en el govern del nostre municipi i que és el que ens ha d’interessar més a tots. 

Per posar les coses en el seu context anem a recordar sobre la institucionalitat que s’ha 
recordat fa un moment de la bandera europea, recordar que aquesta bandera va ser instal·lada 
sense cap tipus d’acord, de la mateixa manera que va ser retirada sense cap tipus d’acord, no 
estic fent una pel·lícula de bons i dolents, sinó que és una bandera que cadascú se l’ha agafat 
amb una certa  llibertat sense plantejar a la resta de representants electes quina havia de ser 
la posició del municipi. 

Per tant trobem a faltar el que dèiem, una mínima voluntat de consens per part de tothom, per 
tant creiem, també, que és el menys oportú dels moments, la realitat concreta de la Unió 
Europea és molt desagraïda, però si que és veritat que nosaltres no tenim cap problema amb 
una idea d’Europa unida, defensora de certs drets, solidària etc. etc. 

Ara bé no volem alimentar aquesta dinàmica de què sembli que estem burjant la ferida uns als 
altres, nosaltres ens abstindrem, és el que hem estat intentant transmetre fa un moment, i si 
que trobem a faltar una certa voluntat de consens si realment el que busquem tots plegats és 
aquesta representativitat de tots en tot moment. 

Una altra opció que s’havia plantejat, que creiem que també seria raonable és la de ens els 
dies que tinguin significat europeista, aquesta bandera estigui visible al balcó de l’Ajuntament, 
com altres banderes tenen presència en altres dies assenyalats. 
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Ens semblava que aquesta opció podria generar consens, però pel que fos no s’ha pogut 
acceptar i per això estem en una situació de mala sortida, ens apartem d’aquesta petita trifulga 
que  crec que és pot arribar a extra dimensionar sense cap necessitat, ens plantegem si posem 
o no la bandera europea i ens tornem a les nostres ocupacions, que han de ser més 
prioritàries. 

Anuncia que el vot d’ERC serà d’ abstenció per aquesta doble raó. 

 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Carles Cuerva Claver.- Sincerament no creia que portés tanta 
cua el tema, però és evident que el Partit Socialista no serà menys, des dels inicis de la 
construcció de la comunitat europea, en el seu moment, doncs en el cas d’Espanya va 
participar i va ser un dels elements claus que creiem que ha portat al nostre país, estat o aquell 
àmbit territorial que cadascú cregui ha pogut pensar. 

La Unió Europea ha actuat i  segueix actuant, avui podíem llegir  al Periódico o La Vanguardia 
que el Tribunal europeu  de Justícia posa en dubte les clàusules sòl de les hipoteques, aquest 
és un tema que Europa ha estat treballant. 

És evident, doncs que en aquest context i desprès d’haver aprovat una moció que resulta que  
declararem que aquest acord entre la Unió  Europa i Turquia no és del nostre grat.   

No estem d’acord amb les coses que fa la Unió Europea ja siguin les polítiques neoliberals per 
sortir de la crisi econòmica, ja sigui l’austeritat que ha provocat en escala que els ajuntaments 
hagin de retallar, les administracions autonòmiques i estatals hagin de retallar, al final el que 
acaba patint és el ciutadà. 

Però com ha dit abans si que hi ha una part de la Unió Europea que si ens agrada, que és 
doncs la que està treballant per les persones en el tribunal europeu de justícia en temes 
mediambientals, en temes d’igualtat de gènere recollits en  alguns tractats, i una cosa que 
afecta molt més als joves, que ja  comencem a notar que hi ha  generacions de joves que han  
viscut Europa amb el programa Erasmus. 

Estem amb aquest model de la Unió i ens afegim amb el que comentava el portaveu d’ERC 
de què, evidentment, quan no t’agrada doncs el model de govern d’una institució, el que fas 
és presentar-te a les eleccions i el canvies, això és el que  hem intentat fer. 

Respecte al tema de la bandera sincerament criem que hauria de ser-hi i és per això que el 
nostre vot serà a favor, amb una certa critica, ens  afegim al comentari del portaveu d’ERC, 
en el sentit que es podria haver buscat més consens, per col·locar-la en dies festius, de marcat 
significat local o nacional. 

Evidentment cadascú té les seves preferències, igual que nosaltres ja ho vam manifestar al 
mes de setembre que si la senyera representa a tots, doncs aquesta és la bandera que ha 
d’ondejar a tots els espais públics, entre ells el pal de la bandera  que tenim al Tall de Meló i 
per tant això ho vam manifestar al mes de setembre, en aquell cas potser la bandera europea 
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no suscita tant d’unanimitat, però creiem que no anem en contra de ningú, sinó simplement a 
favor que aquesta bandera com a símbol, no del que es fa malament, sinó de les coses que 
es fan bé.  

 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) .- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Només 
un cert punt d’una certa critica dirigida al Sr. alcalde, i ja no parlo d’Europa, parlo de 
Capellades, això  és un símbol, no és un símbol del qui governa, no és un símbol de l’equip 
de govern, podem caure en un cert autoritarisme de l’alcalde i no vull pensar que sigui així 
però és clar el que representa és el Ple que està per sobre de l’equip de govern, i no sabria 
dir si sobre de l’alcalde. 

He sentit diferents vegades en aquest debat que representa a l’equip de govern o al partit que 
està governant, jo això ho he sentit tres vegades i voldria donar un toc d’alerta, que l’òrgan 
sobirà de l’ajuntament és el plenari. 

 

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA).- Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez. 

Ningú ha dit el contrari, hem dit que com tots els equips de govern que han passat per aquest 
ajuntament han posat una sèrie de banderes, el grup de Convergència va col·locar la bandera 
europea sense consultar-ho, també podria ser un acte d’autoritarisme, en tot cas t’ho vam 
respectar. 

Com s’ha dit, hi ha hagut un cert intent de negociació de  consens que permetia més o menys 
que en certs dies puntuals pugues estar penjada, ho hem parlat amb els socis de govern, que 
hem passat als diferents grups de l’oposició, però no ha estat acceptada, nosaltres creiem que 
seria la comoditat de quedar-nos en aquest punt de consens, perquè d’aquesta manera tots 
arribàvem els nostres objectius. 

El ple sobirà és el que decidirà sobre aquesta bandera, i rés més. 

El Sr. alcalde  fa lectura del discurs del Sr. Òscar Camps, Català de l’any 2016 que concedeix 
el diari El Periódico: 

Camps es va preguntar si mereixia el guardó. ‘Tant de bo no me l’hagués merescut mai. A 
Lesbos, el meu equip i jo mateix hem vist la gran passivitat d’Europa respecte d’un drama que 
succeeix a les seves costes’, va dir. Va assenyalar que ells, amb uns pocs voluntaris, havien 
fet més per la crisi que vint-i-vuit governs del segle XXI plegats. Va lamentar que a l’Egeu 
haguessin mort centenars de persones i que la UE hagués esmerçat els recursos en l’expulsió 
ostentosa i desproporcionada dels refugiats. Així mateix, va assenyalar que ignorava el motiu 
l’èxode i que segurament les guerres obligaven la gent a fugir de la mort. ‘Hem salvat vides 
cada dia, fem el màxim que un ésser humà pot fer per un altre: salvar-li la vida’, va afegir. 
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Passat a votació: 

Vots a favor 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, 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 . 

S’abstenen Srs.: 
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM): 
Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol. 

 
 
 

10. PRECS I PREGUNTES 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Arribats 
a aquest punt parlarem de coses de Capellades, que és el que més importa a la gent que ens 
escolta. 
 
 
TALLAMENT D’AIGUA 
 
El dia dos d’abril vam tenir un desafortunat episodi en la gestió de l’aigua, i és que a prop de 
dos-cents habitatges es van quedar sense aigua tot un cap de setmana. 
 
El nostre prec és que de la manera que es va produir no és torni a repetir, ens sembla que no 
és de rebut que en un cap de setmana normal, d’un mes normal uns habitatges es quedin 
sense aigua, i que a més a més s’hagin fet servir les xarxes socials per anunciar-ho. 
 
Com sabeu, mesos enrere, farà un any vam tenir un episodi d’aigua i una de les crítiques a la 
crisi va ser la manera de comunicar-se, tinc la sensació que no vàrem aprendre d’això. 
 
Per tant prega que prenguéssim nota de com gestionem episodis com aquest i que no podem 
deixar, insisteix dues-centes famílies, dissabte i diumenge, sense aigua fins dilluns. 
 
Voldria saber quines van ser les raons d’aquest fet.  
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Comparar la intoxicació per excés de clor amb  el tall 
d’aigua li sembla una comparació desafortunada per part de Convergència i Unió. 
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Per puntualitzar el tall d’aigua va ser de dia i mig, no és la voluntat de l’Ajuntament que ningú 
es quedi sense aigua, la gravetat dels fets ens va fer prendre una decisió que malauradament 
va deixar sense aigua. 
 
En aquest cas el regidor en qüestió i l’empleat de la brigada que estava de guàrdia estaven 
allà, podem parlar de si la decisió que es va prendre va ser bona, entenem que es va optar 
per la millor. 
 
A partir d’aquí l’equip de govern està pensant en trobar més eines per quan puntualment 
passin aquestes coses a la nostra vila.  
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. Sergio Pérez Castillo.- En aquest cas no estem dient que no puguis dir la teva opinió, 
segurament comparteixo que es podien fer les coses millor, o d’altra manera. 
 
En decisions que s’han de prendre al moment, segur que algú és més àgil, una persona pot 
decidir per un camí o per un altre, nosaltres en aquell moment vam triar aquell, hi havien  forces 
veïns amb els que vam arribar a un consens davant de la urgència que hi havia, i sobre tot 
preveient el que es podrien allargar les obres. 
 
Això va succeir al mig dia del dissabte, teníem per davant únicament la tarda per arreglar una 
possible fuita, es va escollir aquesta opció, es podria haver fet d’altra manera, no t’ho nego, 
però dir que únicament vam informar per xarxes socials, això és mentida, es van escollir les 
xarxes socials, com també es va escollir informar als veïns in situ i a través de cartells, la 
policia ho va fer així el diumenge. 
 
 
 
 
JARDINETS DE LA BASSA 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Tres 
coses: 
 
El tobogan de formigó, potser ara esta arreglat, però si no us demanaríem que reviseu el 
planxat final i fiqueu la sorra pertinent que va marxant i alguna criatura hi podria prendre mal. 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- En aquest cas s’està  posant aquest cautxú que es posa 
els jardins infantils. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Sí és 
cautxú encara millor i celebrem que s’hagi decidit per aquesta idea. 
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Demanaríem que també en aquell arenal que hi ha i que a causa de l’ús la sorra està més fora 
que dins, requeriria una certa compactació per tornar anivellar les terres i que tornes la sorra 
a dins, igual que el lloc central que estava fet malbé. 
 
 
PARC HORT DE LA VILA 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Per part 
d’alguns veïns se’ns ha fet arribar que aquest parc que sempre es tancava a la nit i s’obria al 
matí, ara està obert, i algú fuma alguna cosa més que tabac, demanaríem que aquell grafit 
que es va pintar es pogués restaurar, però sobre tot per no anar malmetent que l’espai que a 
la nit es tanqui i al mati s’obri. 
 
Si la política d l’equip de govern és una altra això no ho sé. 
 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Respecte a la pintada s’està buscant un tipus de pintura 
que no agredeixi a la pintura original. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRE REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Jaume Solé Carol.-  Quants cops s’ha quedat obert l’Hort de la Vila.  
 
  
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Ho 
desconec. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRE REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Jaume Solé Carol.-  Cada matí veig com el policia l’obre, potser ha sigut un 
cas puntual, potser és en un sol accés. 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Mirarem d’informar-nos, des del nostre punt de vista 
creiem que deuen ser fets puntuals i en aquest cas agafem el prec d’estar més a sobre. 
 
 
RACÓ DE SANT JORDI 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- No sap 
si és obra de l’equip de govern o d’algun veí, ho desconeix, però en tot cas felicitar a qui sigui 
per com es va arreglar el Racó de Sant Jordi, per Sant Jordi, els sembla que hauria d’estar 
així tot l’any, i també demanaríem en aquest sentit que les baranes que estan una mica 
rovellades es pintessin.  
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VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Voldria informar que des de fa unes setmanes s’està 
fent la  campanya dels gats, per descolonitzar  aquella zona, la que han portat a terme els 
regidors senyors Sergi Pérez i Salvador Vives ha ajudat a dignificar a aquella zona, que no és 
podia fer si no es solucionava abans la colònia de gats que hi havia. 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Quan 
les coses estan ben fetes també ho diem i en aquest cas ha estat així.  
 
 
RESIDÈNCIA CONSORTS GUASCH 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Voldrien 
saber en quin punt està la sol·licitud que va entrar per registre d’un informe que es va fer en 
el seu moment desestimant un model de gestió dels medicaments dels interns de la 
Residència Consorts Guasch. 
 
Vàrem veure, el nostre grup municipal  forma part de la Fundació, que el model que  ara 
s’utilitzarà és el model que es va desestimar anteriorment  pels tècnics de la Residència, això 
ens va sorprendre moltíssim i demanaríem que se’ns fes arribar. 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM).- Sr. Salvador Vives Alari.-  Ens vas presentar aquesta instància, però com avui hi 
havia un ple molt dens, hem pensat passar-ho pel proper ple, hi ha l’informe tècnic, però hem 
tingut una baixa de la persona que havia d’acabar de lligar tot aquest tema, el tema està lligat 
i en el proper ple tindrem l’informe tècnic en el que s’explica perquè en unes circumstàncies 
no es va poder fer i ara si.  
 
Dir-te que des del dia d’aquest mes està funcionant repartir la medicació per plantes, i en 
principi no hi ha cap queixa per part de la Residència. 
 
Pensa que s’ha desbloquejat una situació tensa d’un moment molt puntual  i nosaltres com 
equip de govern estem molt contents perquè ara aquest tem és una bassa d’oli.  
 
 
VALORACIÓ DE L’ACCÉS NORD DE CAPELLADES  
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Volíem 
saber com està el tema de la valoració de l’accés nord de Capellades, i d’una part que 
correspondria  a Madoge, perquè aquí ens juguem molts diners de l’administració, si no s’ha 
fet ho entrarem per registre. 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- En aquets moments m’està dient la secretària que s’està 
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fent la liquidació del finançament d’aquesta actuació, en tot cas un cop les tinguem us donarem 
la informació. 
 
SEMÀFOR DE L’AV.MATIES GUASCH A L’ALÇADA DEL CARRER PORTAL 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Una 
vegada més voldria saber com està el tema del semàfor de l’Av. Maties Guasch a l’alçada del 
carrer Portal, davant del mercat Condis. 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Hi ha un aspecte tècnic amb el que no comptàvem que 
fins que no estigui publicada l’aprovació definitiva del pressupost no és pot realitzar aquesta 
actuació que està consignada al pressupost 2016, aquesta setmana es publicarà i per tant es 
desbloquejarà la realització d’aquesta actuació, tenim l’empresa i el pressupost i en breu es 
podrà realitzar l’actuació.  
 
GOTERES DEL POLIESPORTIU 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- No sé 
si és per la mateixa causa però voldria saber com estan les goteres del poliesportiu, si s’ha fet 
alguna actuació. 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Per les eines que tenim, des de l’Ajuntament s’ha anat 
efectuant cada vegada i aplicant mesures diferents, des de posar  silicona a parts de la teulada, 
s’han fet algunes actuacions per part de la brigada, però el poliesportiu segueix patint goteres. 
 
S’ha demanat a la Diputació  que els seus tècnics facin una valoració de l’estat de la teulada 
del poliesportiu, i també estem treballant  per valorar  la necessitat  de contractar a una 
empresa especialitzada per  treballar sobre les deficiències de la teulada del poliesportiu per 
veure que es pot fer. 
 
 
 
QUADRE OFICIAL DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Amb el 
canvi de President vam veure que es va despenjar molt ràpid el quadre del Molt Honorable 
Artur Mas, però no s’ha penjat el quadre del Molt Honorables Carles Puigdemont. 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Fa poc vam rebre el correu electrònic i ens emplaçàvem 
a tractar-ho a la pròxima Junta de Govern local. 
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GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell Font.- 
Nosaltres per posar-vos ho fàcil hem portat la foto aquí demanant que tant pugui ser possible, 
us la fem arribar per donar un valor institucional com es mereix  aquesta casa. 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Valorarem aquest detall que heu tingut amb el ple de la 
Corporació i valorarem també el que se’ns fa arribar des dels organismes oficials que potser 
també ens el donen amb marc, és qüestió de tenir el president de la Generalitat, que ens 
agradi més o menys... és el President de la Generalitat . 
 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).-  Sr.Aarón Alcázar Gutiérrez 
 
HORT DE LA VILA.- 
 
A l’Hort de la Vila hi havia una caixa de telefònica que a inici de mes encara estava oberta i de 
qualsevol manera, no sap si s’ha pogut parlar amb Telefònica o encara estem a l’espera. 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA), Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez.- Com moltes coses que depenen d’aquesta empresa, 
se’ls ha avisat en diferents ocasions, però precisament veient que no venien  van donar l’avís 
a la brigada perquè al menys assegurés la zona 
 
Jo, ara, no et podria dir si aquesta actuació està feta o no, però les gestions a nivell  d’equip 
de govern s’han fet lo millor possible, però demà mateix puc comprovar si la brigada ho ha fet. 
 
Contínuament ens trobem amb qüestions que malauradament depenen dels professionals de 
les empreses que han de tenir en bon estat les seves instal·lacions i que no les tenen  i 
nosaltres hem d’anar darrere perseguint-les i anar arreglant els seus desperfectes. 
 
 
 
ESTAT DEL PARC DE LA FONT CUITORA. 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).-  Sr.Aarón Alcázar Gutiérrez.-  El parc de la Font Cuitora, se’ns han 
queixat perquè és un lloc que va la canalla, que van els diferents col·legis quan van al museu, 
pel seu estat, amb els clots que hi han força importants. 
 
Penseu realitzar alguna actuació al respecte? 
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VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA DUNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA) Sr. Sergio Pérez Castillo.- Com ja sabeu a la Font Cuitora passejant  animals de quatre 
potes que els hi agrada fer forats. 
La brigada, periòdicament ja va ficar sauló, ara fa dies que no passa per la Font Cuitora i no 
sap com està, i si dius que tornen a haver-hi forats, tornarem a reposar el sauló. 
 
Per això demanaria que els propietaris dels animals tinguin cura i evitin que els animals, 
gossos, sobre tot, facin forats. 
 
 
GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA.- CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP) .- Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- Fa poc ens va arribar que una nena d’un 
col·legi havia caigut en un d’aquests clots i s’havia fet mal. 
 
 
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA DUNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA) Sr. alcalde, Aleix Auber  Álvarez.- Voldria recalcar el fet que encara que la brigada vagi 
treballant regularment reparant aquests treballs, també entenem que el treball que s’està fent, 
i que s’ha fet arribar, de l’ordenança d’animals de companyia ha de permetre en certa mesura 
regular el comportament de certs amos en el comportament d’ells i dels animals que els hi 
pertanyen. 
 
 
 
COSTA LES CREUS. 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (PSC-CP).-  Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez.- Un suggeriment, a veure si és pot 
aplicar aquesta norma, baixant per la Costa de les Creus, que hi ha semàfor, en xamfrà amb 
l’Av. Maties Guasch, quan aquest es posa en verd i taronja a la vegada, hi ha gent que ens ha 
dit, que dóna lloc a la confusió perquè entenem que el verd és per tirar recte i tirar cap el 
passeig, així com l’altre és per girar, demanaríem que amb una fletxa s’indiqués que el verd 
és simplement per tirar recte. 
 
   
VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA DUNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (VdC-CUP-
PA) Sr. alcalde, Aleix Auber  Álvarez.- Indicarem als serveis tècnics i a la regidoria d’Urbanisme 
que s’ho mirin per estudiar-ho, per senyalitzar-ho millor. 
 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL.- Sr. Salvador Vives 
Alari.- Content pel que ha dit el Sr. Marcel·lí Martorell del Racó de sant Jordi, però no es mira 
el butlletí, des de la regidoria de Sanitat i de Governació estem fent una campanya per tot el 
tema del control de les colònies dels gats, i el primer pas és el Racó de Sant Jordi, que 
realment estava com estava. 
 
Hi hauran diferents passos fins arribar a un control de tot el tema de les colònies de gats però 
amb criteri. 
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No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, del contingut de la qual 
com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde, 
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