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 24 DE MARÇ DE 2021
El ple, que compta amb la presència de tots el regidors i regidores, comença amb l’aprovació de
diferents actes anteriors, tant de l’últim ple ordinari com dels darrers plens extraordinaris.
Tot seguit, s’aprova el compte general de l’any 2019 de la corporació municipal i dels seus
organismes autònomes. Es tracta d’un document tècnic que recull la liquidació, ja aprovada
anteriorment, i també un recull d’altres documents estadístics que fan referència al balanç
econòmic d’aquest exercici.
APROVACIO DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
CAPELLADES I L'ENTITAT CARITAS PER A L'ANY 2021
La regidora Marta Alarcón d’ERC
explica el punt, que tracta la renovació
del conveni amb l’entitat. Comenta que
l’afectació de la COVID-19 n’ha
augmentat els usuaris i que a mitjans
de l’any passat es va fer una aportació
extra. És per aquest motiu que enguany
es proposa un augment ajustant-lo al
nombre d’usuaris totals que l’han
acabat utilitzant, tot i que si la situació
empitjora, es preveu tornar a fer una
aportació extra. Els diferents grups s’hi
mostren favorables i feliciten al
voluntaris. VdC-CUP diu que les entitats socials com CARITAS afronten tots aquells casos de
pobresa que queden fora d’un sistema regular d’ajuts socials. Exposa que ja fa temps que posen
l’accent en el risc de pobresa que portem arrossegant des del 2008 i que s’ha acarnissat
especialment amb persones que ja estaven en una situació de vulnerabilitat com dones, joves,
persones migrades, etc. A diferència de la crisi sanitària, la social no ha fet més que continuar i
créixer i les conseqüències de la pandèmia assenyalen que seran pitjors que la crisi econòmica del
2008. Així doncs, cal fer-hi front i estar preparades i dotar de tot el que estigui a les nostres mans
com a administració tal i com es fa amb aquest conveni. S’aprova per unanimitat.
A continuació, es dóna compte dels decrets d’alcaldia aprovats les darreres setmanes.
PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT D’ADHESIÓ AL CONTRACTE MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB ENDESA
L’Alcalde de Capellades, Salvador Vives, explica el nou acord amb l’empresa subministradora
ENDESA per tal de regular la situació contractual del subministraments elèctric que té contractat
l’Ajuntament de Capellades. Es tracta d’un nou contracte que es signa a través d’un acord marc
amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local. Aquest contracte permetrà regularitzar la
situació, ja que l’anterior contracte estava caducat. També explica que compromet a ENDESA a
que l’energia subministrada provingui totalment de sistemes renovables. Els diferents grups s’hi
mostren favorables. VdC-CUP diu que amb aquest contracte es posa ordre a una de les anomalies

històriques d’aquest ajuntament pel que fa al subministrament de l’energia elèctrica que mai
abans havia estat “endreçat” a nivell de contractació pública, i ho fem de moment de manera
temporal, per un any. Exposa que aquesta és una acció que no pot quedar aquí, ja que la voluntat
de l’equip de govern és teixir una estratègia de sostenibilitat que ens permeti anar avançant cap a
un desenvolupament molt més sostenible i l’aplicació de criteris més ecològics i també socials. El
punt s’aprova amb el vot favorable de tots els grups excepte C’s, que s’absté.
Tot seguit, s’aprova un conveni amb la Parròquia de Santa Maria per dur a terme el Festival
d’Orgue de l’any 2021.
MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA
El regidor Àngel Soteras presenta la moció en
nom d’ERC, VdC-CUP i JxC. Explica que el text fa
un repàs del conflicte de Catalunya amb l’Estat
Espanyol des de l’any 2010 i posa sobre la taula la
injustícia que suposa l’empresonament i l’exili
dels diferents líders polítics, així com la
persecució judicial d’altres polítics, membres de la
societat civil o simplement de persones que han
intervingut a títol individual en les mobilitzacions.
També analitza la situació actual dels represaliats,
que són un total de 2.800 persones,
aproximadament. El text conclou que les
denuncies venen determinades per actes d’arrel
política que no suposen cap delicte que vagi
encaminat en el lucre de cap persona, i és per aquest motiu que la moció reclama l’amnistia de
tots els represaliats i represaliades pel procés polític català. C’s s’hi mostra totalment en contra, ja
que considera que si que hi ha hagut delicte en aquests fets. El PSC s’absté de fer cap comentari.
JxC s’hi mostra favorable i afegeix que fins i tot abans del 2010 diferent líders polítics ja van
alertar de la desafecció de Catalunya vers Espanya. VdC-CUP diu que aquest conflicte s’ha de
poder resoldre des del diàleg i no des de la confrontació, perquè votar mai ha de ser un delicte.
Afegeix que no comparteixen l’aposta d’un indult, ja que implica el reconeixement de que s’ha
comès un delicte i resol només una situació individual. És per això que, mitjançant l’amnistia,
reivindiquen la posada en llibertat dels presos i preses polítiques i la tornada de les persones
exiliades, així com també una solució per tots els represaliats i represaliades del procés. S’aprova
amb els vots a favor d’ERC, VdC-CUP i JxC. C’s hi vota en contra, metre que el PSC s’absté.
PRECS I PREGUNTES
Al torn de precs i preguntes C’s demana diverses dades econòmiques sobre la gestió del cementiri
municipal i pregunta si s’ha fet algun tràmit en referència a la parada del servei de bus a l’estació
(cotxe del “Tino”). El PSC comenta que la porta d’accés al safareig està malmesa i trasllada el
neguit de diferents veïns i veïnes pels problemes de convivència que hi ha al parc públic de l’Hort
de la Vila. Comenta que habitualment està ocupat per un grup d’adolescents que no respecten les
normes bàsiques de convivència Se’n pren nota. Finalment, JxC demana estudiar ajudes a nivell
europeu per donar suport a reformes de millora de l’eficiència energètica a les instal·lacions
municipals.
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.

