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 30 DE JUNY DE 2021
Amb l’assistència de tots el regidors i regidores de l’Ajuntament, el ple s’inicia amb l’aprovació de
les actes anteriors i es dóna compte dels decrets d’alcaldia del darrer mes. Tot seguit es presenta
l’adhesió de l’Ajuntament de Capellades a l’Associació de Municipis i entitats per l’Aigua Pública
(AMAP), una associació que posa en comú l’experiència de diferents municipis que tenen o volen
tenir municipalitzat el servei de subministrament d’aigua. Aquesta adhesió permetrà reafirmar
l’aposta per la gestió pública de l’aigua, a més de millorar-ne la gestió. S’aprova amb els vots
favorables d’ERC, VdC-CUP i el PSC. C’S s’absté i JxC hi vota en contra.
REMODELACIÓ DE PART DELS VIALS DEL CASC ANTIC
L’equip de govern porta a ple un projecte de
remodelació dels carrers d’una part del casc antic de la
vila, en concret el Carrer d’Oló, el Carrer Amador
Romaní, la Plaça Sant Jaume, el Carrer de la Canaleta,
el carrer Magí Carme i part del Carrer Onze de
Setembre. El què es vota és la creació de la mesa de
contractació i la publicació del projecte per tal de ferne la posterior licitació. El pressupost de les obres serà
de 345.808,53€ i la durada es preveu que sigui de 6
mesos. Es tracta d’un projecte que estarà subvencionat
pel Programa General d’Inversions (PGI) de la
Diputació de Barcelona (DIBA). Els diferents grups
s’hi mostren a favor i s’aprova per unanimitat.
A continuació s’aprova també per unanimitat la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre
el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Capellades en matèria de seguretat viària.
APROVACIO DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIO I ABORDATGE DE
L'ASSETJAMENT I VIOLÈNCIA EN EL TREBALL
La regidora d’Equitat, Adela Morera de VdC-CUP explica que aquest text és una de les mesures
transversals recollides dins el Pla Intern d’Igualtat. És un document marc que defineix què
s‘entén per assetjament i violència en el treball des d’un àmbit genèric. També de forma més
concreta contempla l’assetjament discriminatori per raó d’origen, sexe, religió o diversitat
funcional, així com també l’assetjament sexual. La regidora diu que és un pas més per protegir a
les treballadores de l’Ajuntament davant de les situacions abusives que es puguin trobar, ja sigui
per part de companys o companyes com per part de càrrecs superiors. Els diferents grups s’hi
mostren favorables i feliciten a la regidoria i demanen que aquest document sigui viu i no quedi
en l’oblit. S’aprova per unanimitat.
Tot seguit, després d’una detallada exposició del regidor d’hisenda, Jaume Solé d’ERC, es dona
compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms: el
Museu Molí Paperer i l’Escola Bressol Vailets. També s’aprova per unanimitat una modificació de
crèdit per tal de millorar la dotació econòmica d’algunes partides del pressupost actual.

MOCIÓ SOBRE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
El representant de JxC, que presenta el punt, explica que es porta la moció a ple per
complementar la dels parcs eòlics que es va presentar fa un mes. En aquest sentit, es demana fer
una aposta per la sobirania energètica tant a nivell nacional com a nivell local. Com a acords,
s’insta a la Generalitat a desenvolupar la llei del canvi climàtic, crear una nova àrea de transició
ecològica i crear un pla per la gestió forestal, per tal de fer una aposta per la biomassa. A nivell
municipal, demana crear una taula per tractar el tema de forma periòdica. El regidor reconeix que
l’Ajuntament està treballant en aquest sentit, però demana que se’n faci més seguiment. Els
diferents grups s’hi mostren favorables. VdC-CUP celebra que s’entri una moció que aposti per la
transició energètica, però diu que son escèptics amb les esperances o l’optimisme del “capitalisme
verd” que es dóna a entendre en aquesta moció. S’aprova per unanimitat.
MOCIÓ PER A LA REORGANITZACIÓ DE LA ZONA TARIFÀRIA A L’ANOIA
El regidor de VdC-CUP, Miquel Sabaté, presenta la moció que
reclama que tots els pobles de la comarca formin una única
zona, per tal de que els desplaçament entre pobles veïns no
suposi un canvi de zona. Diu que es tracta d’una demanda
històrica del territori i que unificar la zona de transport farà la
vida una mica més fàcil a les persones que hagin d’accedir a
algun dels serveis bàsics que es troben en punts concrets com a
Igualada, cohesionarà una mica més el territori i fomentarà el
transport públic. Tot i que es fa alguna petita esmena en el
redactat per fer-lo més entenedor, els diferents grups hi estan d’acord i s’aprova per unanimitat.
PRECS I PREGUNTES
Al torn de precs i preguntes C’S pregunta per l’estat del “pipi can” i la licitació del servei de neteja.
També pregunta pels acords de la moció sobre el servei del bus de l’estació presentada pel seu
grup fa uns mesos i se li respon que s’han fet varies reunions amb FGC i la Direcció de Transport
Públic i Mobilitat i se n’ha pogut extreure un compromís per la millora del servei, aviat hi haurà
respostes concretes. Finalment, pregunta per l’ocupació per part d’un grup de joves de la vila d’un
local del Carrer Major (l’antic BBVA), i diu que s’ha generat una alarma al poble. L’Alcalde explica
que en tenen constància, però que és un espai privat que no afecta a l’ajuntament i que per tant no
s’hi pot intervenir. També explica que no hi ha hagut cap queixa formal per part de cap veí. No ho
vol valorar a nivell personal, però diu que no és cert que hi hagi desordres, i tampoc és cert que
s’hagi generat un estat d’alarma a la població. Explica que no hi ha hagut cap incident relacionat,
a part d’alguna trucada advertint de l‘ocupació al principi, per la qual la policia local en va
prendre nota, però que com que és espai privat no hi poden actuar.
El PSC diu que l’espai de jocs infantils del “Tall de Meló” es troba en mal estat. També pregunta
per quin tipus de Festa Major es farà enguany i se li respon que es faran més activitats que l’any
passat per tal de recuperar el màxim de normalitat, però sempre seguint les mesures actuals.
JxC pregunta per Radio Capellades, proposa fer una crida de recollida de fotos del 1-O per una
web, demana acollir-se a unes subvencions d’ajudes al comerç i comenta que hi ha un “grafiti” a
dintre de la Bassa que s’hauria de netejar. En el mateix sentit que C’S, també pregunta per
l’ocupació de l’espai de l’antic BBVA i diu que l’alcalde hi ha passat molt de puntetes. Comenta
que entén que hi hagi gent que ho recolzi, però que l’ajuntament s’hi ha d’oposar més fermament.
L’alcalde repeteix els mateixos arguments explicats anteriorment i recalca que l’ajuntament no hi
pot fer res, ja que es tracta d’un espai privat.
No hi ha cap intervenció per part del públic i per tant, es dóna per finalitzat el ple.

