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 22 DE SETEMBRE DE 2021
Després d’uns quants mesos realitzant-se de forma telemàtica degut a la COVID-19, el ple es
torna a celebrar a la sala d’actes de la biblioteca, ja que ha millorat la situació de la pandèmia.
Amb l’assistència de tots el regidors i regidores del consistori, comença amb l’aprovació de l’acta
anterior i també es dóna compte dels decrets d’alcaldia del darrer mes.
APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
L’equip de govern porta a ple el
Pla d’Actuació Municipal (PAM),
una eina de planificació estratègica
que pretén posar sobre la taula un
resum de l’acció de govern que es
portarà a terme en la present
legislatura. L’alcalde explica que el
pla ha estat elaborat en base a
l’acord de govern entre ERC i VdCCUP al principi de la legislatura,
però que s’ha modificat tenint en
compte la realitat del municipi,
així com també pels efectes de la crisis derivada de la COVID-19. Els diferents grups de l’oposició
s’abstindran, ja que tot i no estar-hi del tot en contra, no estan d’acord amb tots els punts del
document. JxC afegeix que el pla arriba una mica tard. VdC-CUP diu que és una bona eina de
transparència davant de l’oposició, però sobretot davant dels Capelladins i Capelladines. Explica
que es tracta d’un document realista, que plasma tot allò que tenen previst treballar, però que és
un document viu que es podrà ampliar. S’aprova amb els vots favorables d’ERC i VdC-CUP,
mentre que JxC, PSC i C’s s’abstenen.
PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL PARC PREHISTÒRIC
El regidor de promoció econòmica explica que és un projecte tècnic que serveix per executar les
obres de reforma del parc. Fa un repàs de les diferents actuacions que formen part del projecte,
que a grans trets es poden resumir en: posada al dia de la zona d’accés, adequació de les zones
d’excavació (Abric Romaní i Abric de la Consagració), reforma del petit edifici de la zona de la
cabana, actuacions a la cinglera (adequació de la reforma de la passarel·la inferior i actuacions en
la vegetació), substitució de la barana superior, habilitació d’un nou accés a la meitat de la Ronda
del Capelló i adequació de l’edifici de dotacions. Fora del parc pròpiament dit, el projecte també
inclou una zona d’aparcament de caravanes a l’esplanada. El regidor comenta que amb l’execució
d’aquest projecte es pretén deixar llest el parc per la seva posterior obertura. Els diferents grups
de l’oposició s’hi mostren favorables.
VdC-CUP diu que amb l’aprovació d’aquest projecte s’està fent un gran pas, segurament el més
important per poder fer realitat una de les demandes històriques d’aquest municipi, ja que
permet veure com una realitat molt propera l’obertura del NEAN-Parc Prehistòric i per fi donar el
valor que es mereix aquest patrimoni. Comenta que en aquesta legislatura s’està avançant en
grans projectes per la vila com és el futur Espai Jove, la reforma de part del casc antic, les obres

de l’Ajuntament o el mateix Parc
Prehistòric, i que això es deu a
diversos factors, entre els que hi ha la
feina realitzada per VdC-CUP la
passada legislatura. El punt s’aprova
per unanimitat.
A continuació s’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració amb l’Associació de Capellades
Comerç, amb unes condicions similars a les dels darrers anys. L’any passat el conveni incloïa una
aportació important per part de la Diputació de Barcelona, però enguany no s’ha ofert aquesta
subvenció. No obstant, l’Ajuntament mantindrà la mateixa aportació econòmica que va fer l’any
passat, d’un total de 4.500 €. Tot seguit, també s’aprova per unanimitat una modificació de crèdit
que permetrà dur a terme diverses actuacions. La Regidora d’Educació, Susana Moreno de VdCCUP, destaca que aquesta modificació permetrà dotar la partida fer el servei de psicomotricitat i
de música a infantil de l’Escola Marquès de la Pobla.
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA
L’equip de govern, format per ERC i VdC-CUP, presenta la moció promoguda per la Plataforma
per la Llengua. El regidor de cultura, Àngel Soteras, explica que la moció reclama que el català
sigui considerat com una única llengua, tant al principat, al País Valencià, les Illes Balears, la
Catalunya Nord i la resta de zones de parla catalana. Comenta que tot i que es presenta ara, la
moció és anterior a l’estiu; no obstant això, es tracta d’una reclamació molt vigent, i més després
de les declaracions d’alguns membres del Partit Popular aquest estiu. C’s votarà en contra, ja que
consideren el valencià o el balear com una llengua diferent del català. En canvi, el PSC hi votarà a
favor, ja que per exemple, la mateixa Acadèmia de la Llengua Valenciana reconeix que la llengua
que es parla al País Valencià és el català. JxC també s’hi mostra favorable. VdC-CUP diu que la
moció defensa una cosa que ja està reconeguda acadèmicament: la llengua catalana, compartida
des de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, disposa de diverses variants però està
reconeguda com una única llengua. No obstant, comenta que a nivell polític no sempre s’escolta
les universitats, i és per això que s’ha de reclamar mitjançant aquest tipus de mocions. S’aprova
amb els vots favorables d’ERC, VdC-CUP, JxC i el PSC. C’s hi vota en contra.
PRECS I PREGUNTES
Al torn de precs i preguntes, C’S reclama millorar el servei de neteja a la zona de la Plaça Espanya.
Demana millorar la il·luminació peatonal a la Ronda del Capelló, ja que els arbres tapen la llum i
la vorera queda molt fosca; se li respon que és un problema puntual i que està detectat, es farà
una actuació a l’arbrat. També pregunta si hi ha novetats en les negociacions de millora el servei
del bus de l’estació i se l’hi indica que s’està pendent d’una nova reunió a FFCC, que s’està
reclamant. Finalment, ja que ve tots sants, demana arranjar el camí del cementiri. El PSC
pregunta si enguany es faran cursos de català per nouvinguts i es respon que si, que està previst.
També pregunta pels problemes de pressió que hi ha hagut els darrers dies a la xarxa d’aigua.
L’alcalde li diu que s’està reparant. JxC reclama fer una regularització dels comptadors d’aigua, ja
que hi ha edificis d’habitatges en que només hi ha un comptador per tot el bloc. Pregunta per què
el semàfor fa dies que no funciona i el Regidor de Governació li respon que hi ha hagut una averia
i que s’ha de substituir tot el mecanisme. Finalment suggereix a l’equip de govern que es
presentin a les convocatòries de subvencions energètiques del IDAE. VdC-CUP no té cap prec ni
cap pregunta, però aprofita la paraula per presentar un nou projecte de reinserció anomenat
“Noves Oportunitats”, destinat a joves entre 16 i 25 anys. Es tracta d’un projecte d’àmbit
comarcal, però que es farà a Capellades. La Regidora d’Educació, Susana Moreno, explica que es
farà una xerrada de presentació el 27 de setembre.
Ja des del públic, el Sr. Ramon Roca pregunta si enguany es farà el Saló de la Infància i des de
l’equip de govern se li respon que, si tot va bé, s’intentarà recuperar. Arribats a aquest punt, es
dóna per finalitzat el ple.

