Amb aquesta publicació, Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular vol acostar a la ciutadania el què es parla
en el Ple Municipal, tot transmetent-vos-ho de forma resumida i lleugera. amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el
que en ells es debat i les postures preses per tots nosaltres. Alhora, volem animar-vos a assistir-hi i participar-hi
activament en el torn obert de paraula.
Pots trobar tots els plens a: www.viladecapellades.cat

SESSIÓ DE PLE ORDINARI. 25 DE NOVEMBRE 2015
PLE ORDINÀRI DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2015 – ASSISTÈNCIA: Tots els regidors i regidores de la
corporació.
1.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA NÚM. 17 del 4/11/2015

S’aprova per unanimitat.

2.

DECRET D'ALCALDIA 445/2015

L’Alcalde (VdC-CUP) passa la informació referent a la contractació d'una nova treballadora del servei de neteja
per suplir la baixa de la persona encarregada de la màquina que neteja els carrers.
El punt és informatiu i, per tant, no passa a votació.
3.

DECRET D'ALCALDIA 452/2015

L’Alcalde (VdC-CUP) comenta que en línia a l'anterior punt aquest decret fa referència a la baixa d'urgència
d'una treballadora del servei de neteja que obliga a cobrir aquesta plaça de forma urgent. La plaça no seria de
xofer de la màquina sinó d'escombriaire.
El punt és informatiu i, per tant, no passa a votació.
4.

MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE CAPELLADES

L’alcalde (VdC-CUP) dóna la paraula al PSC.
PSC explica que a petició del grup de CIU han fet un canvi a la part expositiva per tenir el màxim consens a
l'hora d'aprovar la moció. Aquest canvi planteja que les retallades en aquest tema van ser per necessitat. A
continuació es passa a llegir la moció.
CUP comenta que és una satisfacció rebre propostes disposades a combatre la violència masclista. Tanmateix
creuen que no pot ser només una otorgació a la voluntat política, sinó que aquest fet ha de ser reconegut a
l'històric moviment feminista que ha sigut sempre qui al llarg del temps a vetllat per la igualtat entre sexes així
com també per la desconstrucció del sistema patriarcal. En aquesta consciència feminista és on no podem
acceptar les retallades que s'han originat a la xarxa de recursos d'atenció a les dones fins a dia d'avui.
Retallades que afecten al servei d'atenció a les dones que originen una situació de vulnerabilitat
davant la possibilitat de sortir de les mans dels seus agressors. També és aquesta consciència feminista la que
ens mostra que les dades oficials de dones assassinades tan sols recullen les morts a mans de les seves
parelles i/o ex-parelles, deixant en un buit de drets a les persones assassinades per haver sortit en defensa
d'aquestes davant d'una agressió... a les transsexuals, a les prostitutes, així com també als fills i filles
assassinats per a castigar la mare. Totes elles son víctimes de violència masclista. Comenten que cal encarar
aquest problema social en el dia a dia i no tan sols en les dates assenyalades com en el dia d'avui. Per
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finalitzar es convida a tots els regidors i regidores de l'Ajuntament a fer-se una foto amb el lema de la
campanya que s'ha impulsat des del consistori municipal.
CiU comenten que la proposta cap al PSC era que es retiressin les dues línies esmentades anteriorment.
Exposen que el motiu és quedi palès que les retallades son les causants del patiment de les persones més
vulnerables.
ERC avancen que hi votaran a favor independentment del canvi de redactat. Exposen que tal com s'ha anat
dient aquests darrers dies en la preparació de la commemoració del 25N qualsevol tipus de violència masclista
és inacceptable, ja sigui física o psicològica. Per finalitzar la intervenció rebutgen l'ús partidista d'aquesta
situació per qualsevol partit o col·lectiu i que no volen jugar els d'Esquerra Republicana.
PSC entenen les aportacions de CIU com a positives sempre i quan donin com a resultat una aprovació
unànime d'aquesta moció. Creuen que el més important d'aquesta moció és posar sobre la taula el problema
de la violència de gènere, xacra per aquesta societat i que cal eradicar més enllà de un ús partidista del
problema.
L’alcalde (VdC-CUP) comenta que des de la CUP són crítics amb aquest canvi entenent que els que valen són
els acords i que aquest canvis exposats en directe distorsionen la capacitat de debatre i d'analitzar realment
una moció amb un contingut com aquesta.
S’aprova per unanimitat.

5.

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I
PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L'ACCÈS A LA CULTURA EN L'AMBIT LOCAL PRESENTADA
PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE CAPELLADES

L’alcalde (VdC-CUP) dóna la paraula al PSC.
PSC llegeix la part expositiva i els acords de la moció.
L’alcalde, el nom de VdC-CUP, exposa que estan d'acord amb la moció i en la argumentació que s'hi fa, tot i
que hi fan observacions pel que fa al tema de l'IVA cultural i les polítiques que s'hi han anat fent.
PSC argumenten que la moció proposa un 10% fruit d'un consens entre d'altres grups del PSC i que per ells és
més aviat un punt de partida per a començar a lluitar per trams inferiors diferenciant entre activitats de gran
escala o de petit format.
CiU avancen que hi votaran a favor i que no tenen res més a dir.
ERC avancen que hi votaran a favor ja que suposa una millora respecte de la situació actual. Alhora exposen
que en un futur aspiren a poder tractar el tema de la fiscalitat com a un tema propi.
Vots a favor: CIU, ERC i PSC. Abstencions: VdC-CUP,

6.

MOCIÓ DE SUPORT PER LA RESOLUCIÓ 1/11 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA DE L'AMI I
L'ACM PRESENTADA PER L'EQUIP DE GOVERN

L’alcalde (VdC-CUP) explica que tal i com es va explicar en comissió informativa, aquesta és una moció que
s'ha presentat a diversos ajuntaments del principat de Catalunya impulsada per l'AMI i l'ACM. A continuació es
passa llegir els acords.
CiU hi votaran a favor i argumenten que cada dia que passa hi han més arguments per a recolzar-ho i tirar-ho
endavant.
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ERC hi votaran a favor per un tema de convenciment ja que la moció recull els acords de la declaració del
Parlament que han estat llargament treballats des de fa anys i aquesta declaració és un primer nivell de
concreció amb un ampli acord parlamentari.
PSC hi votaran en contra. Consideren que l'encaix de Catalunya amb Espanya ha d'arribar amb un pacte entre
institucions polítiques catalanes i espanyoles i aquesta moció no porta aquest esperit. Defensen l'impuls d'una
reforma de la Constitució espanyola que amplii els conceptes federalistes que ja te incorporats.
Vots a favor: VdC-CUP, ERC i CIU. En contra: PSC

7.

MOCIÓ EN DEFNSA DEL DRET DE VOT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTELECTUAL
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE CAPELLADES

L’alcalde (VdC-CUP) dóna la paraula al PSC.
PSC explica que el regidor de benestar social va demanar afegir dos paràgrafs i comenta que la part expositiva
acceptava aquesta modificació. Es passa a llegir els acords de la moció.
L’alcalde (VdC-CUP) dóna la paraula al regidor de benestar social. Avança que des d'ERC li donaran suport .
Exposa que a les darreres eleccions municipals a l'estat espanyol no van poder participar 95.000 persones amb
discapacitat a causa d'aquesta llei tan cruel i que a Catalunya varen ser unes 15.000 persones.
S’aprova per unanimitat

8.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ,
INSPECCIÓ I CAPTACIÓ DELS INGRESSOS DEL DRET PÚBLIC MUNICIPAL DE L'ORGANISME
DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HAURÀ DE REGIR PER
L'EXERCICI 2016 I SEGUENTS AIXÍ COM EL SEU TEXT REFÒS

La secretària municipal explica que suposa l'aprovació de la modificació en el seu articulat.
CiU pregunten si el canvi de pressupost ha vingut imposat des de la Diputació
La secretària municipal respon els criteris tècnics de la qüestió.
CiU argumenten que és una qüestió molt tècnica i que es refien dels criteris dels tècnics de la diputació.
Avancen el vot favorable.
ERC exposen que tot el que suposi simplificar el redactat dels documents de l'administració i fer-los més
comprensibles els sembla bé. Expressen que més enllà dels aspectes més tècnics creuen que també hi ha un
aspecte de més comoditat per part de l'executor del cobrament.
PSC hi votaran a favor.
L'interventor de l'Ajuntament aclareix que les modificacions de les quanties és simplement per una qüestió
d'economia processal.
S'aprova per unanimitat.
9.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE GUALS, ENTRADES DE VEHICLES I
RESERVA D'ESTACIONAMENTS

L’alcalde (VdC-CUP) exposa els motius del canvi de l'ordenança reguladora per tal d'adaptar-la a la realitat
actual de la vila.
CiU pregunta si en aquest canvi normatiu existeix algun informe tècnic. Demanen que en cas contrari es deixi
en suspensió i que es demani un informe tècnic que argumenti la idoneïtat de fer aquest canvi.
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Alcalde diu que recullen el prec sobre l'informe tècnic.
ERC comenta que no acaben d'entendre l'aportació que es fa des de CIU. Explica que els tècnics són els qui
han fet aquesta proposta de redactat des del coneixement professional i des de la consciència que això no
suposo cap problema.
PSC puntualitzen a la documentació existeix un punt repetit. S'aclareix que es tracta d'una errada de redactat,
però que no canvi el sentit de la modificació.
Es genera un debat al voltant de la idoneïtat de la ubicació sobre la placa de gual.
Vots a favor: VdC-CUp, ERC i PSC En contra: CIU
10. Precs i preguntes
Des de l'equip de govern expliquen que donat que avui és 25N conviden tots els representants polítics així els
veïns i veïnes a seguir la campanya que s'ha impulsat des del consistori contra la violència masclista més enllà
d'aquesta data concreta.
També informen que s'ha instal·lat la pilona del carre Pilar.
CIU felicita l'equip de govern per celeritat en la instal·lació de la pilona del carrer del Pilar.
Per altre banda donen un toc d'atenció a l'equip de govern pel comunicat que es va fer arrel de l'atemptat de
Paris argumentant que aquest estava signat com a equip de govern i no com a Ajuntament.
El regidor Jaume Solé, responsable de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament, que comenta que ha estat una
errada causada per les presses no haver instat a la resta de grups a sumar-s'hi i assumeix l'error.
Seguidament pregunten si en la nova Taula de Dones de capellades s'hi ha convidat a participar a tots els
centres educatius.
La regidora Adela Morera (VdC-CUP) explica que en una segona trobada s'ha convidat a participar a totes les
entitats, escoles i AMPES, a banda de la convocatòria mitjançant cartells als carrers que convida a la
participació de qualsevol veí o veïna.
CIU ho comenten pel fet que els hi han fet arribar que algun centre no s'havia sentit cridat a participar.
La regidora Adela Morera (VdC-CUP) respon que tots els centres han estat convidats a participar, i que tret
d'un, la resta ha estat assistint.
CIU un altre prec que exposen és sobre l'àrea de governació, pel qual expressen que algun membre del cos de
policia ha estat parlant amb algun alcalde d'un altre població, i emplacen a l'equip de govern a que aquest tipus
de trobada ha de realitzar-se entre representants polítics i no amb treballadors de l'Ajuntament.
El regidor Sergi Pérez (VdC-CUP) explica que no s'ha enviat cap tècnic a vendre un projecte de mancomunar
serveis. Exposa que és una idea que va sorgir d'un empleat de l'Ajuntament i que s'estan seguint els passos
legals ja que el projecte encara està en procés de ser presentat i que ell mateix s'està encarregant de parlar
personalment als d'altres representants polítics d'altres municipis.
L'Alcalde (VdC-CUP) explica alhora que a partir d'un primer contacte s'ha trasllat la idea del projecte a dos
alcaldes més de viles adjacents, per a seguir amb els passos adequats i correctes.
CIU pregunta sobre la situació de la figura del tresorer de l'Ajuntament, ja que en la comissió de traspàs de
govern que es va dur a terme al juny, des de el seu punt de vista, requerien un canvi de forma per a que
aquesta figura no recaigues en un dels regidors de la corporació. Adverteixen que la situació actual no deixa de
tenir certa irregularitat, en el sentit que no està ben fet.
L'Alcalde (VdC-CUP) explica que davant la irregularitat amb la qual acabava l'anterior gestió de govern s'estan
fent passes per a tenir personal de la casa per a que assumeixi aquestes funcions esperant resoldre-ho el més
aviat possible.
CIU comenten als voltants de 11 de setembre és va fer una pintada a un edifici públic, concretament a la
façana de l'Escorxador, signada per un grup polític. Comenten que des de CIU estan en contra que es facin
aquests tipus de murals a l'espai públic.
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L'Alcalde (VdC-CUP) argumenta que en anteriors legislatures diverses entitats han pogut realitzar murals de
diverses temàtiques a parets que pertanyen a l'espai públic sense que això suposes cap problema. Recorda
que el govern de CIU ha autoritza't en diverses ocasions expressions artístiques com murals a entitats
capelladines en parets públiques com les de la paret de la piscina al carrer Garbí. Comenta que agafen el prec
però alhora recorda que des de fa 15 anys es realitzen aquest tipus de murals i que mai hi ha hagut cap
oposició en que les entitats els puguin realitzar.
CiU el darrer prec és sobre la demanda de posar un semàfor a la cruïlla del carrer Portal amb l'avinguda Maties
Guash. Demanen que als propers pressupostos contemplin aquesta possibilitat.
L'Alcalde (VdC-CUP) comenta que ara fa dos setmanes van arribar els permisos per a poder instal·lar aquest
semàfor, que des de l'estiu s'estava treballant amb els serveis tècnics per tal d'accelerar el procés d'instal·lació
del semàfor.
PSC felicita l'equip de govern pels actes en motiu del 25N i en especial a la regidora responsable, així també
per la instal·lació de la pilona del carrer Pilar.

Es dóna per finalitzat el Ple.
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