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El ple, que compta amb la presència de tots el regidors i regidores, comença amb l’aprovació de 
les actes anteriors. També es dóna compte dels darrers decrets d’alcaldia. 
 
A continuació s’aprova el padró, que actualment és de 5.315 habitants. També es ratifica la 
modificació del Pla General per ampliar el Parc de Bombers (punt ja tractat en un ple anterior). 
 
TAXES PISCINA MUNICIPAL 
 

Es porta a ple l’aprovació dels preus de les entrades a 
la piscina, recuperant les taxes de l’any 2019 (l’any 
passat es van suspendre, ja que l’activitat de la piscina 
es va veure afectada per les limitacions derivades de la 
COVID-19). Aprofitant que es fa l’aprovació de la taxa, 
s’afegeix un descompte a persones que acreditin tenir 
una discapacitat. D’altra banda, es manté la gratuïtat 
per a menors de 4 anys i persones que pateixen 
insuficiència econ0mica, previ informe dels serveis 
tècnics. Els diferents grups s’hi mostren favorables i 
s’aprova per unanimitat. 

 
Tot seguit s’aproven, també per unanimitat, les bases pels ajuts al transport al desplaçament 
d’estudiants fora del municipi. Es tracta d’uns ajuts que es vénen donant als darrers anys i per 
tant, les bases aprovades son similars a les anteriors. 
 
CONVENI FESTES DEL CARRER 
 
El regidor de cultura explica que es renova el mateix conveni que s’ha fet els darrers anys, tot i 
que l’any passat no es va arribar a celebrar cap acte. Enguany, tot i les mesures de seguretat 
derivades de la COVID-19, es recuperen les 
festes i es tornarà a ballar amb aforament 
limitat. El conveni inclou un ajut econòmic de 
3.000€, a més de la col·laboració en 
l’organització. Els diferents grups s’hi mostren 
favorables, posen en valor la importància de les 
festes i agraeixen l’esforç de l’organització. VdC-
CUP afegeix que enguany la celebració de les 
Festes del Carrer serà especial, ja que no ha 
estat un any gens fàcil per associar-se, trobar-se 
i animar-se a tirar endavant activitats com 
aquesta; en aquest sentit, la celebració té una 
rellevància especial. S’aprova per unanimitat.   
 
A continuació es presenta i s’aprova per unanimitat una moció, presentada per l’equip de govern, 
de suport al dol perinatal, que reclama ajudes i recolzament a les famílies que han patit la mort 
prematura d’un nadó acabat de néixer. 

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. 
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MOCIÓ EN REBUIG DELS MACROPARCS EÒLICS I/O FOTOVOLTAICS 
 
El regidor de VdC-CUP, Miquel Sabaté, 
explica que aquesta moció a priori pot 
semblar que s’està en contra de les energies 
renovables. No obstant exposa que és tot al 
contrari, que l’equip de govern recolza aquest 
tipus d’energies, però que s’ha de veure com 
es poden implantar de forma endreçada, 
sense afectar el medi. Diu que es tracta d’una 
moció promoguda per un Consell d’Alcaldes 
de l’Anoia, celebrat el dia 21 d’abril. El text 
confronta el Decret Llei 16/2019, que es va fer d’esquenes a l’ecologisme i al territori, amagant 
interessos polítics i econòmics, i que promou la liberalització del sector de les energies 
renovables, afavorint a les grans corporacions i posant en risc la conservació d’activitats 
econòmiques tradicionals i d’espais naturals (protegits o no) i estratègics del territori català. 
Aquest decret, per tant, acaba afavorint la concentració de parcs eòlics i/o fotovoltaics en unes 
zones molt concretes que, a més a més, són lluny de les zones on es concentra més el consum 
energètic. Finalment, el regidor dona les gràcies a les entitats ecologistes i a les plataformes 
veïnals com Salvem Maçana i Serra Morena o Salvem Tous, que han sigut les primeres en alertar 
d’aquesta situació i que han treballat de base per tal que ara, des de les institucions es pugui 
recollir aquest debat i arribar a acords que beneficiïn el territori. Els diferents grups s’hi mostren 
favorables i s’aprova per unanimitat. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes el grup de C’S comenta que l’any que ve s’acaba el contracte del 
sistema de recollida de residus “porta a porta” i pregunta si està previst renovar-lo o bé si s’està 
estudiant una alternativa. L’equip de govern li respon que s’estan fent diferents estudis per 
optimitzar el sistema actual, per tal de millorar-lo, però que de moment en cap cas es preveu 
substituir-lo. El regidor de C’S fa diferents comentaris qüestionant la idoneïtat del sistema i s’obre 
un debat al voltant del funcionament del “porta a porta”. Tots els grups, excepte C’S, es mostren 
favorables al sistema de recollida actual, ja que a més de funcionar de forma correcta, ha suposat 
un gran increment dels índex de reciclatge a la vila, ajudant al medi ambient. Expliquen a més, 
que el sistema permet tenir els carrers lliures de contenidors, millorant la imatge del poble; i que 
el fet de que es reculli a cada casa suposa una comoditat i és més fàcil per persones amb 
problemes de mobilitat. D’aquesta manera doncs, el diferents grups s’oposen als dubtes plantejats 
per C’S i es reforça el suport del consistori al sistema de recollida actual. 
 
El PSC diu que a la pujada de la Font del Llangardaix hi ha un punt on s’hi acumulen molts 
residus, amb el perill de convertir-se en un petit abocar incontrolat. També reclama una neteja 
dels embornals i la poda de les plantes del Rec del Corronaire.  
 
JxC posa sobra la taula les queixes d’alguns veïns de la zona de la Vinya Alta per manca de neteja i 
denuncia una pintada a la paret de l’edifici de dotacions del Parc Prehistòric. Pregunta per la 
realització de cursos de català per nouvinguts i reclama la retolació d’establiments en català. 
 
No hi ha cap intervenció per part del públic i per tant, es dóna per finalitzat el ple. 
 
 
 


