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 animarvos 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 5 DE MARÇ DE 2014

ASSISTÈNCIA: Tots els regidors de la corporació, excepte el PSC.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.
ERC observa que en el punt de precs i preguntes, no s’ha transcrit bé la pregunta que va formular
el mateix grup d’ERC sobre les mesures de seguretat al Teatre de La Lliga, ja que aquesta parlava
de com prevenir riscos i no pas si s'hi ha d'enviar algú a vigilar o no.
Després de les observacions, s'aprova per unanimitat.
2. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I LA LLENGUA DAVANT ELS
NOUS ATACS JUDICIALS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU.
Des de l’equip de govern es llegeix els punts més destacats de la moció. Des de VDC-CUP s'està
d'acord amb la moció tot i que es troba a faltar en el punt 5è fer extensiu el suport amb les
comunicats educatives del País Valencià i les Illes Balears. Es proposa que hi consti, i tant des
d’ERC com des de CiU s'està d'acord amb la l'afegitó proposat per VdC-CUP.
S'aprova per unanimitat.
3. PRESENTACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL DE
LA LLEI LRSAL (LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL) AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
S'exposa la part expositiva i els acords. S'explica que s'han d'arribar a l'aprovació de la moció en
1.200 ajuntaments per a què prosperi la iniciativa. Des de la CUP s'hi està d'acord i anticipen que
hi votaran a favor, i també s'explica que des d'altres pobles ha sigut la pròpia CUP qui l'ha
proposat. S'argumenta que com a país i ens local ens veiem afectades per aquesta llei i que no cal
oblidar que el que arriba del govern central és una ofensiva contra la pròpia autonomia local. Per
part d'ERC anticipen que votaran a favor. No creuen que sigui la millor via la d'aplicar recursos
d'inconstitucionalitat però respecten qui ho faci. Argumenten que el que hauríem de tenir és la
nostra pròpia llei de regim local que seria pensada per nosaltres i feta per nosaltres.
S'aprova per unanimitat.

4. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT PER A L'ATENCIÓ
DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DE L'ANOIA.
Aquest punt tracta sobre la inclusió dels municipis de la Pobla de Claramunt i Sant Martí de
Sesgueioles a a aquesta entitat que treballa a nivell comarcal. Per poder fer-ho, és necessari que
tots els membres hi estiguin d’acord, i com que Capellades en forma part, és necessari que ho
aprovi per ple.
S’aprova per unanimitat.
5. PRECS I PREGUNTES.
Abans de començar amb el torn de precs i preguntes, i en representació del tot el consistori, la
regidora Bàrbara Pons, llegeix el manifest institucional del 8 de març, dia internacional de la
dona treballadora.
-

VdC-CUP: anima a participar a les mobilitzacions del 8 març, enllaçant amb la lectura del
manifest.

-

VdC-CUP: pregunta sobre la petició de revisió dels horaris actuals del pavelló, recordant
que ja es van demanar i que encara no han tingut resposta. Tornen a demanar al govern de
seure i mirar tots els papers i el que sigui necessari per desencallar el tema. Des de l’equip
de govern, s’emplaça a parlar-ho en una comissió informativa, i VdC-CUP respon que el
prec ve per a la impossibilitat de saber alguna cosa.

-

VdC-CUP: es fa un prec sobre la Escola Bressol antiga, on s'exposa que es coneix que s'hi
realitzen algunes activitats (Càritas, classes pre-part...), però que en canvi, l’espai no està
prou condicionat per realitzar aquestes tasques, ja que s’han rebut queixes de que l’edifici
ha quedat descuidat i brut. Es demana que s’actuï des de l’Ajuntament per posar-hi remei,
i recorda que precisament, a l’últim pressupost aprovat, hi ha una petita partida pel
manteniment d’aquest espai. Des de l’equip de govern es reconeix que no s’ha actuat bé i
demana disculpes, explica que es va cedir l’espai per fer classes pre-part i no es va pensar
en el tema de la neteja. Des d'ERC es comenta que aquestes classes a l'escola anaven justes
d'espai i caldria un espai més adequat.

-

ERC: pregunten per la il·luminació de la coberta de la Biblioteca, ja que els hi han
comentat que la il·luminació de l'edifici de la biblioteca funciona tota la nit. Des de l’equip
de govern es respon que funcionen com l'enllumenat públic i es paren a les 12 de la nit.

-

ERC: recorden una vegada més, que s’han de pintar els passos de vianants.

Arribats a aquest punt, es dóna per finalitzat el ple.

