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 2 DE JULIOL DE 2020
Primer ple que es torna a celebrar a la sala d’actes un cop aixecat el confinament de la COVID-19,
que compta amb la totalitat de regidors i regidores. S’inicia amb l’aprovació de l’acta anterior i a
continuació s’informa dels decrets d’alcaldia de les darreres setmanes. Els dos primers punts
proposen l’aprovació de les festes locals per l’any 2021 i el nomenament del representant de la
corporació en la comunitat d’usuaris de l’aparcament situat al soterrani de la Plaça de Catalunya.
Ambdós s’aproven per unanimitat.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS
Es presenta la modificació de l’ordenança aprovada
l’any 2016, per tal d’actualitzar-la a la nova realitat. Els
canvis proposen que es permeti donar menjar a
animals, en llocs no habilitats, per persones
autoritzades. També es proposen sancions lleus a les
persones no autoritzades que donin menjar als animals
en llocs no habilitats. El PSC demana un reforç de la
campanya de sensibilització. JxC diu que després de
quatre anys el problema persisteix i que la ordenança
no funciona; demana més multes. VdC-CUP respon
que no és cert que l’ordenança no funcioni i explica que fa quatre anys ja es va dir que seria una
ordenança oberta, que s’aniria adaptant a les noves realitats. Finalment, ERC comenta que és bo
revisar les normes. S’aprova per unanimitat.
Tot seguit s’aproven, també per unanimitat, la convocatòria per l’atorgament d’ajuts d’urgència
social per l’any 2020, la convocatòria pels ajuts de transport als joves estudiants d'ensenyaments
postobligatoris i la convocatòria de subvencions destinades al jovent.
A continuació s’aprova, amb el suport de tots el grups excepte el PSC que s’absté, la modificació de la
taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal. L’equip de govern aprofita per explicar les
diferents mesures preses per fer front a la COVID-19 en aquest servei i comenta que s’ha hagut de fer
una gran inversió. Des de VdC-CUP es valora que és molt important poder disposar d’un espai de
lleure d’aquestes característiques al poble, tenint en compte que aquest estiu moltes famílies no
podran gaudir de vacances degut a les circumstàncies actuals.
MOCIO SOBRE INFERMERIA ESCOLAR PERMANENT
La regidora d’educació, Susana Moreno de VdC-CUP, presenta la moció que s’ha treballat entre
l’equip de govern i l’escola Marquès de la Pobla, que demana una plaça d’infermeria permanent a les
escoles. Explica que en aquesta escola hi ha un sis alumnes que necessiten atenció especial, dos d’ells
amb malalties cròniques. Els diferents grups s’hi mostren favorables i s’aprova per unanimitat.
MOCIO DE REBUIG A L’OCUPACIO IL•LEGAL D’HABITATGES
El regidor de JxC, Jordi Xaubet, explica la moció que demana la modificació de la legislació actual
per tal d’accelerar els desnonaments. Criminalitza les persones que ocupen habitatges, comenta que
aquest problema afavoreix el tràfic de drogues i que suposa un perill degut a les connexions il·legals

dels subministrament energètics. C’s recolza la moció i demana un registre de pisos ocupats. El PSC
diu que estan en contra de les màfies que promouen algunes de les ocupacions; però per contra hi ha
moltes famílies que hi estan obligades per la seva situació econòmica. VdC-CUP diu que la moció té
una intenció tendenciosa de criminalització de la pobresa, que fomenta i genera un discurs de la por
i de desconfiança cap als veïns, posant a la mateixa alçada el tràfic, el consum i els negocis il·legals
amb la cobertura de necessitat residencial. Exposa que està totalment en contra de les màfies
organitzades, però no accepta sota cap concepte equiparar aquesta delinqüència amb les ocupacions
per necessitat degut a la manca de recursos, un problema provocat per una crisi econòmica que a dia
d’avui encara perdura i que s’ha agreujat amb l’actual pandèmia. La regidora dóna xifres que
desmenteixen els arguments de JxC i per contra explica que l’ocupació de pisos buits s’ha convertit
en l’única alternativa per a milers de famílies que només intenten tenir un sostre on viure. Conclou
dient que cal fer accions concretes que vagin dirigides a la defensa del dret a l’habitatge. ERC també
es mostra contrari a la moció i comparteix els arguments de VdC-CUP. La moció és rebutjada ja que
només JxC i C’s hi voten a favor, mentre que ERC, VdC-CUP i el PSC voten en contra.
MOCIO DE SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE NISSAN
El regidor Miquel Sabaté de VdC-CUP explica la
moció presentada per l’equip de govern, que pretén
donar suport a les treballadores de l’empresa
Nissan, que estan en vaga com a protesta per la
decisió de la direcció de tancar les seves
instal·lacions catalanes. Aquest tancament suposa
deixar sense feina a un important número de
famílies, de manera directa o indirecta. La moció
insta als diferents agents implicats a trobar una
solució consensuada. Els diferents grups s’hi
mostren favorables, però C’s diu que el govern de la
Generalitat no ha fet res per tal d’evitar la marxa.
Des del PSC es comenta que és un problema que fa
anys que dura i que el president Montilla ja va
evitar-ho en el seu moment. JxC afegeix que hi ha moltes empreses a la comarca que hi treballen
indirectament. Responent a les exposicions dels diferents grups, la regidora de VdC-CUP Susana
Moreno, afegeix que la única manera d’evitar la marxa és la derogació de la reforma laboral del 2012,
que permet acomiadaments massius d’aquesta mena. Diu que no sembla que això hagi de passar a
curt termini, ja que justament el dia anterior es va veure com al congrés espanyol C’s, PSOE, PP i JxC
van votar en contra de la derogació. Finalment ERC explica que és una bona moció, ja que recull les
reclamacions dels sindicats majoritaris. S’aprova per unanimitat.
L’últim punt del dia proposa l’aprovació de la liquidació dels comptes de l’Ajuntament de l’any 2018.
S’aprova amb els vots favorables de tots els grups, excepte C’s que s’absté.
PRECS I PREGUNTES
Al torn de precs i preguntes, C’s pregunta per la modificació del sentit de circulació del carrer
Catalunya, si està previst instal·lar un altre “pipi-can” i pel servei neteja a les escoles. Des de l’equip
de govern se li dóna resposta als diferents punts. També pregunta per l’incompliment de la llei de
banderes i se li respon que la política municipal no canviarà en aquest sentit. El PSC pregunta per les
diferents fuites d’aigua dels darrers dies i fa un prec per millorar la neteja als solars desocupats de la
vila. JxC demana fer un inventari de bens immobles de la vila, millorar l’estat dels corriols dels
boscos dels voltants i endreçar el cablejat aeri de diferents carrers. També pregunta si s’ha estudiat
l’obertura del Poliesportiu per la temporada següent. Des de l’equip de govern se li respon les
diferents qüestions. No hi ha cap intervenció del públic i per tant, es dóna per finalitzat el ple.

