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.

TRAORDINARI. 7 DE JUNY DE 2017.
PLE EXTRAORDINARI. 7 DE JUNY DE 2017.
PLE ORDINARI 2 DE DESEMBRE DE 2020
Amb la presència de tots el regidors, el ple comença amb l’aprovació de l’acta anterior i tot seguit
es dóna compte de diferents decrets d’alcaldia aprovats el darrer mes.
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRERS D'OLÓ, CANALETA, MAGÍ CARME,
ONZE DE SETEMBRE DE 1714 I PLAÇA SANT JAUME
L’alcalde explica que l’objectiu principal d’aquesta obra és
facilitar el pas dels vianants i reduir el protagonisme del
transit rodat, deixant pas només a veïns i càrrega i
descàrrega. La reforma consisteix en una nova pavimentació i
la creació de noves voreres, així com la renovació dels serveis
i instal·lacions. El pressupost de l’obra és de 418.000 €. El
PSC i JxC s’hi mostren favorables, però diuen que han trobat
a faltar la participació dels partits polítics. VdC-CUP comenta
que és un projecte que s’havia començat a valorar a la
passada legislatura i que ara finalment veu la llum. S’aprova
per unanimitat.
A continuació s’aprova la modificació del lloc de treball
d'auxiliar de biblioteca.
APROVACIÓ PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL MAGATZEM I LOCALS D'ENTITATS
L’alcalde explica que es proposa l’aprovació inicial del projecte executiu d’aquest espai, més
conegut com a “Cal Poch”. La reforma pretén adequar els locals a la normativa de riscos laborals i
altres normes relatives a la seguretat, així com la renovació de les instal·lacions. Els diferents
grups s’hi mostren favorables, però des l’oposició es critica que no se’ls hagi deixat fer aportacions
al projecte. El PSC explica, per exemple, que els vestidors no són paritaris. L’equip de govern
accepta l’esmena i proposa que el projecte es voti incorporant-la. S’aprova per unanimitat.
Tot seguit s’aprova el conveni entre l’Ajuntament i la representació sindical de treballadores per
regular els honoraris d’emergències del servei de subministrament d’aigua. Es tracta d’un
conveni que permet garantir aquest servei els 365 dies de l’any, habilitant un telèfon
d’emergència. També s’aprova l’adhesió del Museu Molí Paperer a la Xarxa de Museus Locals.
MOCIÓ DE JxC PER DOTAR DE BANDERA MUNICIPAL A CAPELLADES
El representant de JxC explica que la proposta es presenta amb l’objectiu de reforçar el sentiment
de pertinença local. Comenta que la creació de la bandera, que inclouria l’actual escut municipal,
no es vol contraposar a cap altre símbol (en referència a la senyera) i afegeix que molts municipis
de l’Anoia ja han fet aquest tràmit. C’s s’hi mostra a favor, però fa esment que junt amb la bandera
municipal hi hauria d’haver totes les banderes reglamentàries, inclús la espanyola. El PSC s’hi
mostra favorable, ja que no suposa cap cost, però demana que el disseny s’aprovi amb un
referèndum. VdC-CUP diu que no hi votarà a favor i fa esment a la moció que es va presentar
l’any 2008, que pretenia portar a debat el disseny de l’escut actual format per elements religiosos,

i que reivindicava l’escut de la república amb el Capelló, el Molí Paperer i les quatre barres. En
aquest sentit, comenten que si s’ha de fer una bandera, abans s’hauria de debatre els altres
símbols municipals i valoren que ara mateix aquest tema no és una prioritat tenint en compte el
moment actual. ERC explica que tampoc hi votarà a favor i comenta que engegar aquest procés
fins i tot pot generar rebuig per part de la població. No s’aprova, ja que només JxC, el PSC i C’s hi
voten a favor, mentre que ERC i VdC-CUP hi voten en contra.
MOCIÓ DE VdC-CUP DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA
MILITAR AL SÀHARA OCCIDENTAL
La regidora Adela Morera explica que el poble
Sahrauí, expulsat de les seves terres, porta vivint
als campaments del desert argelí des de fa quatre
dècades. Són unes 180.000 persones en cinc
campaments, en un territori dividit per un mur
construït als anys 80 pel Marroc. Després de 45
anys d'incompliment de les resolucions de les
Nacions Unides, desenes de civils sahrauís van
decidir manifestar-se pacíficament des del passat
21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la
bretxa del Guerguerat, utilitzada per camions de
mercaderies. Els manifestants reclamen la fi de
l’ocupació marroquina i la celebració del referèndum d’autodeterminació pactat l’any 1991. El
passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona per trencar el bloqueig i la resposta
del Front Polisari va ser denunciar aquests fets i enviar efectius militars a prendre posicions
davant un eventual enfrontament armat. La moció es presenta per solidaritat i perquè l’Anoia
sempre ha estat vinculada al programa d’acollida d’infants del Sàhara. Els diferents partits s’hi
mostren favorables, tot i que C’s diu que dona suport a les mesures que estan prenent les
institucions europees. S’aprova amb els vots favorables de tos els partits, excepte C’s que s’absté.
MOCIÓ DE C’S REFERENT AL SERVEI DE BUS A L’ESTACIÓ DE TREN
C’s explica que l’any 2008 es va doblar la freqüència de trens al seu pas per Capellades, però que
en canvi no es va doblar la freqüència del servei bus (cotxe del “Tino”). Tan sols es van cobrir
alguns trens extra, a compte de la mateixa empresa adjudicatària. La moció insta a la Generalitat
a ampliar el servei de bus i a fer-se càrrec del cost, però també demana que l’ajuntament pagui el
servei fins que no ho faci la Generalitat. El PSC diu que el servei s’hauria de millorar per què fos
més atractiu i rentable i proposa fer una nova proposta conjunta. JxC diu que hi votarà a favor, no
hi afegeix res més. VdC-CUP explica que la moció està en la línia d’una moció que van presentar
l’any 2011, tot i que les reclamacions difereixen una mica. Diu que son conscients que hi ha una
demanda en aquests sentit i comparteixen el què s’exposa, però no estan d’acord amb el fet que el
cost hagi d’estar cobert per l’Ajuntament. ERC es mostra en la mateixa línia que el què ha exposat
VdC-CUP i proposa retirar la moció per estudiar-la millor. Finalment, C’s accepta retirar la moció
i posposar-la fins al proper ple. No passa a votació.
PRECS I PREGUNTES
Al torn de precs i preguntes el PSC torna a comentar que els parcs infantils estan malmesos i
demana millorar la senyalització del carrer d’Oló, ja que han rebut una queixa per la circulació de
camions. També recorda que el 3 de desembre és el dia municipal de les persones amb
discapacitat i demana fer-ne esment a la web municipal.
No hi ha cap altra intervenció per part de la resta de partits ni per part del públic i per tant, es
dóna per finalitzat el ple.

