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 27 D’OCTUBRE DE 2021
El ple, que compta amb l’assistència de tots el regidors i regidores de l’Ajuntament, s’inicia amb la
votació de la inclusió de dos punts d’urgència, i tot seguit, s’aproven les actes anteriors i es dóna
compte dels decrets d’alcaldia del darrer mes.
A continuació es presenta i s’aprova una proposta de canvi de representants de la corporació en
organismes col·legiats que son competència del ple: al Museu Molí Paperer i a la Societat La Lliga,
s’intercanvien els càrrecs entre el regidors Jordi Xaubet i Aaron Alcazar. Tots els regidors del ple
hi voten a favor, excepte C’s que s’absté.
XARXA DE TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL
La regidora d’educació, Susanna Moreno de VdC-VUP, explica en
què consisteix la Xarxa TET, una organització intermunicipal que
dóna resposta a diverses necessitats educatives i socials de la
població juvenil, sobretot aquelles que tenen a veure amb la manca
de recursos formatius postobligatòris, tant en formació reglada
com en no reglada i professionalitzadora. Aquesta xarxa es divideix
en petites agrupacions que donen servei a diferents municipis,
Capellades forma part de la Xarxa TET Anoia Sud. La regidora
exposa que es porten a ple dos punts, que es votaran per separat:
un conveni de col·laboració entre els ajuntaments de la Xarxa TET
Anoia Sud i el conveni marc de continuïtat de la xarxa. La regidora
diu que, des de l’equip de govern, pensen que és positiu mantenir
aquesta col·laboració i seguir donant sortida i opcions formatives al col·lectiu de joves que han
finalitzat l’ensenyament obligatori, però que no han obtingut el graduat en ESO, i que aquesta és
una opció més per facilitar als joves a iniciar un itinerari formatiu i professional. Els diferents
grups s’hi mostren favorables i els dos punts s’aproven per unanimitat.
CONVENI “ANEM AL TEATRE”
Es porta a ple el convenis de col·laboració per acostar els alumnes d’educació infantil, primària,
secundària i batxillerat de la vila a diferents activitats d’arts escèniques i musicals. Es tracta de
tres convenis diferents, destinats a l’escola “Mare del Diví Pastor”, l’escola “Marquès de la Pobla” i
l’institut “Molí de la Vila”, i per tant, es presenta en tres punts diferents. La regidora d’educació,
Susanna Moreno de VdC-VUP, presenta el punt i explica que l’Ajuntament de Capellades
col·labora econòmicament subvencionant una part del cost del preu de l’entrada de cada infant.
Enguany hi ha un increment de 80 cèntims d’euro per entrada, ja que el preu de l’entrada
estipulat per la Diputació de Barcelona s’ha incrementat de 5,20 a 6€. Els diferents grups s’hi
mostren favorables i els dos punts s’aproven per unanimitat.
Tot seguit s’aprova, també per unanimitat, un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
en matèria de joventut. Es tracta només d’una formalitat, ja que al conveni aprovat anteriorment
hi havia un error en el seu redactat. També s’aproven dues modificacions de crèdit: una per
l’Ajuntament (amb els vots a favor d’ERC i VdC-CUP, JxC en contra i l’abstenció del PSC i C’s) i
una altra pel Museu Molí Paperer (amb tots a favor excepte l’abstenció de C’s).

APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 2022
El regidor d’hisenda presenta les ordenances fiscals de Capellades per l’any 2022, la normativa
que regula els impostos, taxes i preus públics municipals. Explica que en general es mantenen
totes les taxes, però que s’augmenten entre el 2,5 i el 3% per l’augment de l’IPC, després d’estar
uns anys congelades. També explica que enguany, com a novetat, s’incorporen bonificacions com
la reducció del 50% de l’IBI pels habitatges que disposin de sistemes d’aprofitament de l’energia
solar, la reducció del 70% de l’impost d’obres pels edificis que implementin nous sistemes
d’aprofitament de l’energia solar, la reducció del 25% de l’impost de circulació pels vehicles amb
etiqueta blava o zero i els 50% pels vehicles amb etiqueta ECO. Finalment, diu que per la taxa de
l’aigua s’ha demanat un estudi a la Diputació de
Barcelona per tal de posar-la al dia l’any vinent.
Els grups de l’oposició s’hi mostren en contra i no
estan d’acord amb les pujades que s’han realitzat.
En canvi VdC-CUP s’hi mostra a favor i diu que
enguany hi ha una continuïtat en fer unes
ordenances fiscals de caire més socials, una tasca
començada l’any 2015, coincidint amb l’inici de
l’anterior legislatura. Passat a votació, el punt
s’aprova amb els vots a favor d’ERC i VdC-CUP,
mentre que la resta de grups hi voten en contra.
Després dels punts que conformaven inicialment l’ordre del dia es porten a ple els dos punts
afegits com a urgència: l’adjudicació de les obres del Parc Prehistòric i la modificació del pla
general d’Ordenació Urbanística per dur a terme l’ampliació del parc de bombers. Es tracta de
punts que ja s’havien tractat i discutit en anteriors plens, i per tant els punts només suposen una
continuïtat en el procés de tramitació. El primer punt s’aprova amb tothom a favor excepte el
regidor de C’s i el segon punt s’aprova per unanimitat.
PRECS I PREGUNTES
Al torn de precs i preguntes, C’s torna a preguntar per l’estat de les negociacions amb la
Generalitat per la millora del servei de bus a l’estació i se li explica que hi va haver una reunió la
setmana anterior on s’han fet arribar totes les reclamacions: la millora del voral de la carretera
per arribar a l’estació i la millora de l’horari del servei; en dues o tres setmanes es tindrà una
resposta. C’s també demana estudiar una alternativa al sistema de recollida d’escombraries i diu
que li han fet arribar que pel sistema actual l’empresa concessionària podria demanar un sobre
cost, ja que no li és rentable. Des de l’equip de govern es defensa el model actual, ja que en el
temps que porta implantat s’ha demostrat que és el millor model per la vila i funciona
correctament. Pel que fa al possible sobre cost se li respon que és un fet puntual i que amb
l’anterior sistema sovint també hi havia extres. Tots els grups excepte C’s es mostren favorables al
sistema “porta a porta” i es dóna per tancat el debat.
El PSC demana fer una actuació a la vegetació del voral de la plaça Catalunya, ja que sembla que
hi ha una petita plaga d’insectes i insisteixen en que s’ha d’arreglar el semàfor del poliesportiu. Se
li respon que s’han demanat pressupostos i que s’espera poder resoldre-ho en breu. JxC demana
reparar definitivament l’averia d’aigua que hi ha a l’Av. Matías Guasch, ja que hi ha oberta una
rasa des de fa molts dies. També torna a aconsellar a l’equip de govern que desmanin les
subvencions energètiques que dóna l’IDAE.
Finalment, ja des del públic, el Sr. Ramón Roca també pregunta per la reparació del semàfor del
poliesportiu, es dona per contestat ja que el PSC havia preguntat el mateix. Arribats a aquest
punt, es dóna per finalitzat el ple.

