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 EXTRAORDINARI. 7 DE JUNY DE 2017.
PLE ORDINARI 10 D’OCTUBRE DE 2019
El ple compta amb l’assistència de tots el regidors i comença amb l’aprovació de l’acta anterior.
INDEMNITZACIONS PER ASSISTENCIA DE REGIDORS A ORGANS COL·LEGIATS.
Es porta a ple una revisió de les indemnitzacions o “dietes” que rebran els regidors per
l’assistència a plens, comissions informatives i de govern, etc. S’explica que s’ha fet un petit
augment respecte l’anterior legislatura, equiparant-les a altres poblacions similars. També
s’explica que, tot i l’augment, el capítol de despeses del pressupost relacionades amb càrrecs
institucionals es inferior a anys anteriors, ja que l’alcalde no rebrà cap sou. JxC explica que hi
votarà en contra, ja que creuen que s’han quedat curtes (sobretot de cara als grups de l’oposició) i
no dignifiquen la feina dels regidors. En canvi, VdC-CUP s’hi mostra favorable, ja que es segueix
el model de les darreres legislatures, de fer pujades graduals. S’aprova amb els vots a favor d’ERC
i VdC-CUP, l’abstenció del PSC i els vots en contra de JxC i C’s.
A continuació es dóna compte dels últims decrets d’alcaldia.
APROVACIO PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2020.
El regidor Jaume Solé explica les diferents modificacions que s’han fet respecte l’any passat. JxC
s’hi mostra en contra degut a l’augment de l’IBI per habitatges desocupats i també reclama que es
faci un estudi més acurat de la taxa de l’aigua. VdC-CUP s’oposa a la crítica de JxC i defensa
l’augment de l’IBI per habitatges desocupats, ja que permet lluitar contra els habitatges buits i fer
front a l’especulació. Comenta que en cap cas es tracta d’una mesura recaptatòria. S’aprova amb
els vots favorables d’ERC, VdC-CUP i PSC. JxC i C’s hi voten en contra.
Tot seguit s’aprova l’adjudicació de la contractació del servei de neteja dels edificis municipals i
els centres públics d’ensenyament de Capellades.
Després d’uns quants punts tècnics es discuteix una moció de C’s que demana la concessió de les
antigues oficines de la caserna de la Guardia Civil, per tal que puguin ser utilitzades pel cos de
Policia Municipal. La majoria de grups municipals es mostren en contra de la moció, ja que estan
en desacord que el retorn es faci en forma de cessió i que aquesta sigui parcial. VdC-CUP
considera que l’espai que ocupa la caserna hauria de ser retornat completament. En canvi, JxC es
mostra favorable amb la moció de C’s, encara que es tracti d’un acord transitori. No s’aprova, ja
que C’s i JxC hi voten a favor, però ERC, VdC-CUP i PSC hi voten en contra.
A continuació es rebutgen dues noves mocions de C’s: una d’elles de promoció de l’ús del castellà
a la institució municipal i una altra de condemna de l’independentisme dintre dels diferents
estaments polítics. En les dues mocions els diferents grups s’hi mostren en contra i denuncien que
C’s pretén crear polèmica portant a ple uns problemes que no existeixen. VdC-CUP diu que la
majoria d’arguments exposats son totalment falsos.

MOCIO EN SUPORT A LES PERSONES DETINGUDES PER "L'OPERACIO JUDAS"
EL 23S I CONTRA LA REPRESSIO AL MOVIMENT INDEPENDENTISTA.
L’alcalde, Salvador Vives, explica la moció en suport
de les persones detingudes dintre d’aquesta
operació, que han estat acusades de terrorisme,
rebel·lió i sedició. La moció es solidaritza amb tots
els afectats per la repressió política, demanant la
llibertat de les persones preses i condemnant tot el
muntatge mediàtic que suposa aquest tipus
d’operacions. C’s s’hi mostra en contra, ja que
pensen totalment el contrari. JxC diu que votarà a
favor, però explica que no està d’acord amb molts
punts i que si haguessin estat a l’equip de govern no l’haurien presentat. VdC-CUP s’hi mostra
totalment a favor, i diu que l’Ajuntament no pot mirar cap a un altre costat davant la repressió de
l’estat i que l’Ajuntament ha d’estar al costat dels afectats. ERC explica que la moció s’ha redactat
de forma curosa. S’aprova amb els vots a favor d’ERC, VdC-CUP i JxC. PSC i Cs voten en contra.
Tot seguit s’aprova, amb el suport de tots els grups excepte C’s, una moció en suport a la llei
24/2015 contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute. I abans de passar als
precs i preguntes, s’aprova per unanimitat la liquidació del pressupost de l’any 2017.
PRECS I PREGUNTES
A torn de precs i preguntes C’s demana per què no hi ha penjada la bandera espanyola i diu que si
no es penja en els propers dies prendran mesures legals. El PSC demana fer reunions de
seguiment del sistema de recollida porta a porta i més control del trànsit en horari d’entrada i
sortida dels recintes escolars. L’equip de govern en pren nota. Finalment JxC demana que als
actes municipals s’utilitzin gots de plàstic i se li respon que amb actes importants ja es fa així.
També pregunta pel Pla d’Igualtat Municipal i se li respon que aquest està fet i es portarà al
proper ple. També demana modificar la vorera d’accés de la deixalleria.
Arribats a aquest punt, es dóna per acabat el ple.
PLE EXTRAORDINARI. 7 DE JUNY DE 2017.
PLE EXTRAORDINARI 17 D’OCTUBRE DE 2019
Es convoca d’urgència un ple extraordinari per donar resposta a la sentència del procés, amb un
únic punt a l’ordre del dia. Compta amb l’assistència de tots el regidors, excepte el de C’s.
MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER
DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES
I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ
La moció reclama la llibertat immediata dels presos i preses polítiques i l'amnistia per a tots ells, a
més de mostrar el compromís amb el dret d'autodeterminació. El text ha estat impulsat des de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Les formacions que li han donat suport han denunciat “la repressió de l’Estat” i han reclamat
l’alliberament dels líders independentistes condemnats. S’aprova amb el vots a favor d’ERC, de
VdC-CUP i de JxC. El PSC s’ha abstingut.

