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 29 D’ABRIL DE 2020 (TELEMÀTIC)
Degut als efectes del COVID-19 i l’estat de confinament, excepcionalment el ple municipal del
mes d’abril es celebra de forma telemàtica, emès pel canal de YouTube. Compta amb la totalitat
de regidors i regidores, excepte la regidora Núria Bonfill del PSC, que malauradament va patir la
mort del seu marit la setmana anterior. Abans de començar el ple, l’alcalde de Capellades, en
nom de tota la corporació, mostra el condol per aquest fet i proposa un minut de silenci.
El ple s’inicia amb l’aprovació de la
celebració de la sessió plenària per
videoconferència, i tot seguit es
passa a l’aprovació de l’acta
anterior. A continuació, s’informa
dels decrets d’alcaldia aprovats
durant les darreres setmanes; i
també es dóna compte del
nomenament com a representant
de la corporació, representant a les
comissions informatives i les
delegacions de l’alcaldia que
corresponen a la Sra. Marta Alarcón
Chillón,
regidora
d’ERC,
en
substitució de l’anterior regidora, la Sra. Esther Ramos Gimeno.
En els següents punts s’aproven, per unanimitat, els convenis de col·laboració 2020 entre
l'Ajuntament de Capellades i l'associació per a la promoció de l'espectacle infantil 1 juvenil "La
Xarxa" i el conveni amb la Comissió de Reis. Els dos convenis mantenen unes condicions
similars a les dels anys anteriors.
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNT. DE CAPELLADES I L'ASSOCIACIÓ
COMPANYIA DE BOMBERS DE CAPELLADES.
És el primer conveni de col·laboració que es fa entre l’Ajuntament i els Bombers de Capellades,
tot i que anteriorment ja s’havia fet alguna aportació econòmica. El regidor de governació, Jaume
Solé, explica que la companyia de bombers es manté activa des de l’any 1985 i destaca la sort
que suposa per Capellades disposar d’un parc d’aquestes característiques. El conveni suposarà
una aportació de 2000€ per dotar al parc de material; i com a contrapartida, els bombers
col·laboraran amb la revisió d’algunes instal·lacions municipals, com poden ser els hidrants,
camins forestals, etc. Es farà una comissió de seguiment anual per avaluar aquestes tasques. El
PSC s’hi mostra favorable i diu que fan una feina molt necessària. JxC es mostra a favor de que
la col·laboració es faci mitjançant un conveni. Finalment, VdC-CUP posa en valor la tasca
desenvolupada pels bombers, no només en la feina d’extinció, sinó també amb la de prevenció,
educació, etc. El punt s’aprova per unanimitat.

DEVOLUCIÓ I SUSPENSIÓ DE COBRAMENT DE LES TAXES EXIGIBLES PER RAÓ DE SERVEIS I
ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC MUNICIPAL DURANT EL PERÍODE D’ESTAT D’ALARMA
OCASIONAT PEL COVID -19.
L’equip de govern porta a ple un seguit de mesures econòmiques, ja anunciades fa uns dies per
diferents mitjans, per tal d’alleugerir la càrrega fiscal als ciutadans durant la crisi provocada pel
COVID-19. El regidor de governació, Jaume Solé, explica algunes de les mesures proposades
com l’augment de la partida econòmica destinada a serveis socials, l’ajornament del cobrament
de l’IBI i la taxa de vehicles a motor (fins a nova data per determinar), l’ajust de la taxa de la llar
d’infants, l’ajust del preu de les terrasses dels bars i restaurants, l’ajust del preu de les parades
del mercat municipal, etc. Comenta que s’està
treballant amb més mesures, algunes d’elles ja
preparades, que s’aplicaran o no en funció de
com avanci la crisi. També explica que estan
buscant tots els ajuts econòmics i de recursos
possibles, a través de la Diputació i la
Generalitat. Finalment comenta que hi haurà un
desajust pressupostari, sobretot amb el de
l’Escola Bressol, que s’està treballant per poder
ajustar-lo.
El PSC s’hi mostra favorable, considera que son
mesures que s’havien de prendre. JxC també
s’hi mostra favorable, però es mostra preocupat
pel desajust pressupostari. La regidora Susana
Moreno de VdC-CUP, com a regidora
d’educació, explica que estan valorant les
repercussions econòmiques que hi haurà a
l’Escola Bressol, i que estan treballant per
revertir-les. Aprofita la intervenció per agrair
públicament la feina feta per les treballadores
de l’escola, que ha suposat un suport molt
important a les famílies. Finalment, com a socis
de govern, també explica que estan treballant
amb noves mesures per fer front a la crisis i
demana el recolzament de tots els grups
municipals. El punt s’aprova per unanimitat.
MOCIÓ DEL GRUP DE CIUTADANS (C’S) D’AGRAÏMENT ALS PROFESSIONALS QUE REALITZEN
TASQUES PER FER FRONT AL COVID-19 I DE PROTECCIÓ DE L’ASSETJAMENT QUE REBEN
MENTRE DESENVOLUPEN AQUESTES TASQUES.
El representant de C’s llegeix la moció, que pretén defensar els professionals que treballen per
fer front al COVID-19. Al text introductori, entre d’altres manifestacions relacionades amb les
tasques per fer front al Coronavirus, la moció sobretot es mostra contrària a les persones que
critiquen la intervenció dels cossos policials de l’estat espanyol i de l’exèrcit. Als acords, es
proposa el reconeixement dels diferents professionals i la persecució dels qui els assetgen.
El PSC diu que no està del tot d’acord amb l‘exposició, però sí que està a favor dels acords, i per
tant hi votarà a favor. JxC explica que els hauria agradat debatre la moció abans del ple, però tot i
que no s’hi sent còmode, comparteix la part dels acords i hi votarà a favor. VdC-CUP diu que
aquesta moció els sembla una trampa, ja que intenta posar al mateix sac als professionals
sanitaris i d’altres serveis essencials, que s’estan jugant la vida per salvar vides, amb els cossos
policials i l’exèrcit de l’estat espanyol, que estan aprofitant la crisi per dur a terme un abús de

poder desmesurat sobre la població. Diu que durant l’estat d’alarma s’ha agredit a persones que
s’han saltat el confinament d’una manera impune i injustificable, i que el control social s’ha
convertit en el tarannà d’aquesta crisi. Comenta que en l’exposició es fa una barreja intencionada
per tal de que prosperi la moció. En canvi, als acords ja no fa referència als cossos de seguretat
de l’estat. Finalment, diu que és una llàstima perdre l’oportunitat de fer un reconeixement, des de
l’Ajuntament, a les persones que lluiten contra el COVID-19, per culpa que no s’hagi fet una bona
moció. ERC diu que la moció busca un perfil propi enlloc de buscar un consens i es mostra en la
mateixa línia que el què ha exposat VdC-CUP i hi votarà en contra.
Un cop acabades les intervencions, C’s torna a prendre la paraula i diu que no li estranya la
posició de l’equip de govern i fa referència a una piulada a la xarxa social Twitter feta per VdCCUP, en la que es criticava la visita de la Guàrdia Civil a la vila. La regidora Susana Moreno de
VdC-CUP respon que el haver tractat aquest tema a través de la moció reforça la seva posició
mostrada a la piulada, ja que precisament els que han de rebre el suport són els sanitaris i
treballadores dels serveis essencials, no les forces de seguretat. No s’aprova, ja que els vots
favorables de JxC, el PSC i C’s sumen menys que els vots contraris d’ERC i VdC-CUPPRECS I PREGUNTES
Al torn de precs i preguntes, C’s pregunta per la data d’obertura del CAP; l’alcalde li respon que
s’estan fent tràmits per tornar a obrir-lo aviat. També pregunta si s’augmentarà la desinfecció
dels carrers; se li respon que està previst fer-ho cada tres dies, aproximadament. Finalment,
pregunta si davant de la jubilació del cap de brigada hi ha substitut; se li respon que encara no,
però que s’hi està treballant.
El PSC exposa que al solar de l’edifici esfondrat del carrer Abat Muntades hi ha rates. Des de
l’equip de govern se li respon que està detectat i s’actuarà en la propera setmana.
JxC pregunta quan es jubila el cap de la brigada i se li respon que hi haurà dues fases: una
primera de provisional i una segona de definitiva. Per la segona es farà un concurs públic. També
pregunta per la plaça de recursos humans; l’alcalde li respon que ara no es pot fer la fase
d’exposició pública. Finalment, pregunta per l’obertura de la piscina municipal i la regidora
d’esports li respon que ara mateix no es pot saber, que s’està a la espera del pla de
desconfinament.
Tot i que el ple és telemàtic, es permet rebre preguntes del públic a través del xat del canal de
YouTube. Els Bombers de Capellades aprofiten aquest fet per agrair públicament a l'Ajuntament
de Capellades l'aprovació del conveni de col·laboració. També des del xat, el Sr. Ramón Roca
pregunta si es podrà obrir la piscina i des de l’equip de govern se li respon que ja s’ha comentat
anteriorment. Finalment, el Sr. Joaquim Fabrés pregunta per la planificació turística del municipi i
la certificació Biosphere. El regidor Àngel Soteras li respon que s’ho miraran i li donaran resposta
en el proper ple.
Un cop finalitzades les intervencions del públic, l’alcalde de Capellades, mostra el condol per la
recent mort de l’antic Jutge de Pau de Capellades, el Sr. Fernando Casals, que va dur a terme
aquesta tasca durant 40 anys.
Arribats a aquest punt, es dóna per finalitzat el ple.

