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 30 DE SETEMBRE DE 2020
El ple, que compta amb la totalitat de regidors i regidores, es torna a celebrar telemàticament degut
a les noves mesures de restricció de la COVID-19. S’inicia amb l’aprovació de les actes anteriors i a
continuació s’informa dels decrets d’alcaldia de les darreres setmanes.
Amb el primer punt s’aprova l’últim padró d’habitants del municipi, que passa a ser de 5.432
habitants.
CONVENI “ANEM AL TEATRE” AMB LES ESCOLES
La regidora d’educació, Susana Moreno de VdC-CUP,
explica el conveni que s’ha signat amb les escoles
“Marquès de la Pobla” i “Mare de Diví Pastor” per l’any
2020, que permet l’assistència dels seus alumnes a
diferents espectacles teatrals mitjançant la subvenció
econòmica d’una part del preu de les entrades. Recorda
que a l’anterior ple ja es va aprovar l’adhesió al pla
promogut per la DIBA i que ara s’aprova l’aplicació
mitjançant un conveni amb les dues escoles. Els diferents
grups s’hi mostren favorables i el conveni s’aprova per
unanimitat.
A continuació s’aprova una modificació de crèdit degut a noves despeses de diferents partides del
pressupost municipal, sobretot per fer front als efectes de la COVID-19. ERC i VdC-CUP hi voten a
favor, C’s en contra i JxC i el PSC s’abstenen.
CONVENI CENTENARI DEL CLUB DE FUTBOL CAPELLADES
La regidora d’esports, Anna Xaus d’ERC, explica el conveni que s’ha signat amb el C.F. Capellades
per tal de subvencionar els actes de commemoració del centenari de l‘entitat. La celebració
consisteix amb un acte celebrat al camp de futbol i l’elaboració d’un llibre. L’aportació de
l’Ajuntament és de 3.600 €. Els diferents grups s’hi mostren favorables i feliciten l’entitat. S’aprova
per unanimitat.
MOCIÓ EN SUPORT A L'ADRIÁN SAS
Es tracta d’una moció que presenta VdC-CUP en nom de les entitats “Grup de suport Sas absolució”
i “La Baula xarxa solidària”, que dóna suport a l’Adrián Sas. El jove vilafranquí va ser acusat de
desordres públics, atemptat contra l’autoritat i lesions durant les protestes pel primer aniversari del
referèndum d’autodeterminació de Catalunya davant del Parlament, el passat 1 d’octubre de 2018.
Va ser detingut pels Mossos d’Esquadra d’una manera poc ortodoxa mentre passejava amb els
seus pares i sense cap mena d’explicació. El regidor Miquel Sabaté de VdC-CUP manifesta que no
s’entén que la mateixa Generalitat, que ha patit directament la repressió de l’estat espanyol, en
alguns casos també participi activament en aquesta repressió. També denuncia l’actuació dels
Mossos d’Esquadra. Explica que la moció demana que la Generalitat es retiri de l’acusació d’aquest

cas i que les autoritats estatals i autonòmiques aturin la persecució de totes aquelles persones i
col·lectius que lluiten per defensar els drets fonamentals i aspiracions nacionals fent ús del seu dret
de protesta.
El grup de C’s s’hi mostra totalment en contra,
tot i que no dóna gaires arguments. El PSC
diu que no comparteix alguns aspectes de la
moció, però comparteix l’estupefacció davant
l’actuació del govern de la Generalitat. JxC es
mostra favorable amb els acords, però no
amb la part expositiva pel fet de criticar la
Generalitat i el cos de Mossos d’Esquadra.
ERC s’hi mostra favorable tot i que potser hi
ha alguns aspectes de la part expositiva que
no comparteix. Davant dels comentaris dels
diferents grups, VdC-CUP recorda que la
moció tan sols denuncia que la Generalitat es personi contra aquells independentistes que van ser
cridats pel mateix govern català a exercir el seu dret de protesta. La moció s’aprova amb el vots
favorables de VdC-CUP i ERC i l’abstenció de PSC i JxC. C’s vota en contra.
MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’alcalde de Capellades, Salvador Vives d’ERC, explica la moció presentada conjuntament per ERC,
VdC-CUP i JxC, que rebutja la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitar al president Quim Torra,
escollit democràticament pel Parlament de Catalunya, per haver penjat una pancarta demanant la
llibertat dels presos i les preses polítiques i el lliure retorn de les persones exiliades. La moció
exigeix respecte absolut pels drets fonamentals, condemna la repressió contra el moviment
independentista i rebutja la sentència que inhabilita al 131è president de la Generalitat de Catalunya
per uns fets que no constitueixen cap delicte. El grup de C’s rebutja la moció i en contra del què s’hi
exposa, diu que s’ha fet justícia. El PSC considera lamentable el desenllaç, però creu que el
president Quim Torra va cometre un delicte i que és just que s’hagi inhabilitat. En canvi, JxC
considera desproporcionada la sentencia i per tant, explica que hi votarà a favor. VdC-CUP s’hi
mostra favorable i diu que és un clar atac contra la llibertat d’expressió i la sobirania popular del
nostre poble. Explica que aquest atac forma part de la causa general contra l’independentisme i
denota l'essència autoritària dels aparells de l’estat. També manifesta que la única sortida justa al
conflicte és l’amnistia i l’exercici de l’autodeterminació. Finalment, ERC també s’hi mostra favorable i
comenta que no entén que hi hagi partits polítics que s’hi mostrin contraris. S’aprova amb el vots a favor
d’ERC, VdC-CUP i JxC, mentre que el PSC i C’s voten en contra.
PRECS I PREGUNTES
Al torn de precs i preguntes, C’s fa esment a les modificacions de la pintura vial que s’ha fet les
darreres setmanes i demana un nou pas de vianants a la avinguda Matías Guasch, a la alçada del
carrer Sant Ramon. L’alcalde respon que s’estudiarà. EL PSC demana una actuació per netejar la
part baixa del Capelló, ja que hi ha moltes deixalles. També denuncia la proliferació de gats i coloms
als carrers, així com els excrements de gossos. L’equip de govern li respon que degut a les
restriccions de la COVID-19 s’ha aturat el tema de les esterilitzacions, però s’està recuperant. I que
també s’ha iniciat una campanya amb la Policia local pel tema dels gossos. JxC demana que no es
pugui aparcar al carrer d’Oló. També crítica la celebració del 11-S, ja que ara no hi van tots els
regidors; demana que enlloc de l’estelada s’hi posi la senyera. ERC li respon que el format no és el
motiu de la poca assistència. Finalment, JxC demana actualitzar l’escut d’acord a la normativa
catalana i explica que presentarà una moció.
Finalment des del públic, el Sr. Joaquim Fabrés pregunta per les mesures per tal de minimitzar
l'ascens de l'atur així com evitar la marxa del jovent de la vila. L’alcalde explica que Capellades té un

servei d’inserció que funciona molt bé, però que més enllà d’això, aquestes mesures s’escapen de
l’àmbit de l’Ajuntament. Arribats a aquest punt, es dóna per finalitzat el ple.

