
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PLE EXTRAORDINARI.  7 DE JUNY DE 2017. 
 
 
El ple, que compte amb la totalitat de regidors i regidores, s’inicia amb l’aprovació de l’acta 
anterior. A continuació, s’informa dels decrets d’alcaldia aprovats durant el darrer mes. 
 
NOMENAMENT DE LA SRA. ADELA MORERA COM A PRESIDENTA DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE DONES I PERSONES LGTBI DE CAPELLADES.  
 
El Consell Municipal de Dones i Persones LGTBI de 
Capellades és un espai creat la passada legislatura 
pel govern encapçalat per VdC-CUP i que pretén 
apropar aquests col·lectius a l’administració per tal 
d’incidir transversalment, i en perspectiva de 
gènere, en diferents projectes de l’Ajuntament. 
L’alcalde de Capellades explica que el reglament 
indica que el president d’aquest organisme ha de 
ser el mateix alcalde, però que per agilitzar-ne el 
funcionament, es proposa cedir el lloc a la regidora 
d’equitat, la Sra. Adela Morera de VdC-CUP, que 
precisament és la regidora que va promoure el projecte a la passada legislatura. S’aprova amb els 
vots favorables d’ERC, VdC-CUP i el PSC, mentre que JxC i C’s s’abstenen.  
 
Tot seguit s’aprova, per unanimitat, l’increment de sous del personal de l’Ajuntament de 
Capellades i els seus organismes autònoms, segons el què ha estat establert el nou govern de 
l’estat espanyol.  
 
També s’aproven, per unanimitat, els convenis amb l’entitat organitzadora de les Festes del 
Carrer i l’entitat Caritas per l’any 2020, amb termes similars als dels anys anteriors. 
 
APROVACIO BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS 
DESTINADES AL JOVENT DE CAPELLADES 2020.  
 
El regidor de joventut, Miquel Sabaté de VdC-CUP, explica les bases reguladores d’aquestes 
subvencions que pretenen promocionar activitats encarades al jovent capelladí. Remarca la 
importància de consolidar aquest tipus de subvencions, i posa com a exemple, una de les 
subvencions atorgades l’any anterior, que va permetre al Grup Teatral de Capellades 
desenvolupar una obra encarada al públic juvenil. Comenta que enguany s’han modificat les 
bases, per les quals s’exigeix l’ús de suport digital. Els diferents grups s’hi mostren favorables, tot 
i que comenten que els hi agradaria que hi haguessin més participants. El punt s’aprova per 
unanimitat. 
 
A continuació s’aprova una modificació del reglament regulador del Consell Municipal de Dones i 
persones LGTBI de Capellades, motivat per la presentació del primer consell el proper 3 de març i 
que estarà representat per una tècnica del Consell Comarcal de l’Anoia. 
 
 
 

Amb aquesta publicació us volem informar d’allò que es parla en el Ple Municipal, de manera més resumida i lleugera. 
Alhora, us volem animar a assistir i participar activament en els plens, i a que feu ús del torn obert de paraula. Podeu 
trobar totes les publicacions del “Ple al Carrer” a la nostra web, www.viladecapellades.cat, així com els vídeos dels 
plens al canal de YouTube de l’Ajuntament. 

PLE ORDINARI 26 DE FEBRER DE 2020



MOCIO PER DEMANAR UN BAIXADOR D'ALTA VELOCITAT AL PENEDES.  
 
Es tracta d’una moció presentada pel grup municipal de Junts per Capellades, que demana la 
construcció d’una estació d’alta velocitat a Vilafranca del Penedès, amb l’objectiu de millorar la 
connexió de tota la zona del Penedès. El regidor Jordi Xaubet explica que això suposaria un 
impuls econòmic a la regió, i per tant, Capellades també se’n beneficiaria. Al PSC li sembla bé la 
moció, però posa en dubte els possibles beneficis, ja que a Capellades li cauria molt lluny aquesta 
estació. A continuació VdC-CUP explica que actualment l’alta velocitat només representa un 0,1% 
del usuaris del Penedès i que per tant, el què s’ha de reclamar és més inversió pels altres 
transports més utilitzats: els Ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de RENFE, 
aquests últims amb unes infraestructures molt deteriorades i un servei amb moltes incidències. 
Explica que l’alta velocitat, amb un nombre d’usuaris molt inferior a la resta de transports, 
actualment representa el 90% de la inversió en transport de l’estat, quan aquesta hauria de ser el 
contrari: que la major inversió fos pels transports amb més usuaris. Comenta també que des de 
Capellades no té sentit reclamar una a Vilafranca, ja que no hi ha cap connexió directe amb 
transport públic des de la vila. És per tot això, que VdC-CUP no dona suport a la moció. 
Finalment, ERC explica que tot i que està d’acord amb algunes idees exposades per VdC-CUP, 
votarà a favor de la moció per tal de donar suport a la reivindicació de la gent del Penedès. 
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups, excepte VdC-CUP que hi vota en contra.  
 
L’últim punt previst a l’ordre del dia és informatiu i exposa la renuncia d’una de les regidores 
d’ERC, la Sra. Esther Ramos Gimeno. Ella mateixa explica que ho deixa per que no té 
disponibilitat per dedicar-hi el temps necessari. Els diferents grups li desitgen sort i l’alcalde 
enuncia que està previst que sigui substituïda per la Sra. Marta Alarcón, la següent persona que 
estava a la llista. Abans del torn de precs i preguntes, s’afegeix un punt d’urgència: l’aprovació 
definitiva del contracte dels serveis de neteja, ja tractat en un ple anterior. S’aprova amb els vots 
favorables d’ERC, VdC-CUP i el PSC a favor, mentre que C’s hi vota en contra i JxC s’absté. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes el PSC demana que es repari, quan abans millor, un fuita d’aigua que 
ha aparegut davant de l’edifici de la Policia Local; i una altra fuita a la rotonda de Cal Munné.   
 
JxC reclama que es faci un inventari municipal i comenta que els hi ha arribat que es donen 
poques bosses de fracció orgànica per la recollida “porta a porta”. També pregunta per l’estat del 
gimnàs del poliesportiu, l’habitatge municipal de Cal Simeón, la reparació de l’ascensor de l’edifici 
de l’ajuntament i, encara que no formi part del terme municipal, pregunta quins passos farà el 
consistori davant de la recollida de signatures per estudiar les vibracions provocades per la 
pedrera de davant de l’estació. L’alcalde li respon que pren nota dels diferents punts comentats i 
que se’ls hi donarà resposta en breu. 
 

ERC explica que té previst fer una reunió per demanar una 
subvenció a la Diputació de Barcelona per endreçar l’arxiu 
municipal. A continuació anima als capelladins a anar al 
Mercat Figueter que es celebrarà el proper diumenge i 
explica que enguany coincideix amb el 8 de març i la dona 
en serà l’eix central. Comenta que enguany hi haurà 
diverses novetats com les activitats prèvies del dissabte, 
destinades al jovent i que es recuperaran els passeigs en 
barca per La Bassa. Finalment explica que degut al mal 
estat d’un del edificis del carrer Abat Muntades, per 

seguretat aquest carrer estarà tancat i bona part de les parades es traslladaran al carrer Garbí. 
 
No hi ha cap intervenció per part del públic i per tant, es dóna per finalitzat el ple. 
 
 
 


