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.

PLE EXTRAORDINARI. 7 DE JUNY DE 2017.
PLE ORDINARI 28 DE NOVEMBRE DE 2018
El ple, que compta amb l’assistència de tots els regidors, excepte Eduard Iglesias del PdECAT,
comença amb l’aprovació de l’acta de l’anterior ple, que s’aprova per unanimitat.
MOCIO A FAVOR DE L'ABSOLUCIO DELS PRESOS POLITICS.
Es tracta d’una moció presentada per l’equip de
govern, format per VdC-CUP i ERC, tot i que un cop
presentada, el PdECAT també s’hi ha afegit.
L’alcalde de Capellades, Aleix Auber, explica la
moció, que rebutja la petició de presó que pesa
sobre els presos polítics catalans i en demana
l’absolució. La moció també denuncia la separació
de poders de la justícia espanyola, reclama
l’alliberament immediat de les persones preses i, a
més, demana el retorn de les persones exiliades.
El PdECAT està d’acord amb tot el que s’exposa a la moció i es mostra favorable amb tots els
acords. ERC també s’hi mostra favorable, i recorda que la moció es genera a partir de que es fa
pública la sol·licitud de les penes. El PSC explica que considera desproporcionades les penes, però
que cal deixar a la justícia que faci la seva feina, respectant la separació de poders. En general, no
està d’acord amb el que s’exposa a la moció, i per tant, hi està en desacord. Passada a votació, la
moció s’aprova amb els vots favorables de VdC-CUP, ERC i el PdECat. EL PSC hi vota en contra.
A continuació es dóna compte de diferents decrets d’alcaldia duts a terme durant el darrer mes.
CREACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ALLOTJAMENT SOCIAL
TEMPORAL PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL O
PELS SUPÒSITS D’EMERGÈNCIA SOCIAL.
La regidora d’habitatge, equitat i participació, Adela Morera, explica el punt, que serveix per
aprovar el reglament que regularà el servei, el primer pas per la creació de nou habitatge social al
municipi. Explica també, que per la redacció del projecte, s’ha rebut suport de diferents tècnics de
la Diputació de Barcelona.
El PdECAT s’hi mostra favorable i pregunta si hi ha projectes similars a altres municipis de la
comarca. Des de l’equip de govern es respon que s’ha consultat al Consell Comarcal de l’Anoia, i
que seria interessant crear una xarxa d’habitatge protegit amb altres ajuntaments. ERC afegeix
que el primer objectiu és regular un espai ja existent, donat que Capellades ja disposa d’un
habitatge d’aquestes característiques. el PSC fa esment a alguns errors tipogràfics als informes
passats junt amb l’expedient, però s’hi mostra favorable. S’aprova per unanimitat.

Tot seguit, s’aprova per unanimitat la proposta de canvi de representants de la junta de govern de
l’AMPA de l’escola Llar d’Infants “Vailets” per al curs 2018.
CONVENI PER LA ORGANITZACIÓ DEL SALÓ DE LA INFÀNCIA 2018.
La
regidora
d’educació,
joventut i festes, Susana
Moreno, explica que el conveni
formalitza la col·laboració
entre
l’Ajuntament
de
Capellades i l’Associació de
Capellades Comerç, per tal
d’organitzar un dels esdeveniments més concorreguts pels
nens i nenes de la vila: el Saló de la Infància. La regidora comenta que, a part de Capellades
Comerç, el Saló de la Infància rep l’ajuda desinteressada de l’Associació Esplai Aliret, que
s’encarrega de coordinar tots els monitors.
Tot els grups municipals, sense excepció, es mostren totalment d’acord amb el què ha exposat la
regidora i no fan cap comentari al respecte. S’aprova per unanimitat.
A continuació, es porta a votació una modificació de crèdit, proposada per l’equip de govern, que
pretén dur a terme diferents inversions a la vila. S’aprova amb els vots a favor de VdC-CUP i ERC,
mentre que el PdECAT i el PSC s’abstenen.
PRECS i PREGUNTES
En el torn de precs i preguntes, el PdECAT pregunta per l’inici de les obres de la teulada de Casa
Bas, ja que consideren que és urgent fer l’actuació quan abans millor. L’equip de govern explica
que ja s’ha iniciat la redacció del projecte executiu, el termini d’entrega del qual és de dos mesos.
Un cop estigui fet, es licitaran i s’iniciaran les obres amb la màxima urgència.
També el PdECAT, pregunta per la creació de la plaça de tècnic de recursos humans. Aleix Auber
explica que està previst, però que primer s’està treballant per cobrir altres llocs de treball vacants
que són més urgents. A continuació, posen sobre la taula els talls d’aigua ocorreguts durant les
darreres setmanes, i pregunten a què son degut. L’alcalde respon que es deuen a les obres de
modernització de l’equipament del sistema de captació d’aigua. Comenta que es preveu que
mentre es facin les obres s’aniran produint petits talls, tot i que en el futur, els problemes a la
xarxa s’aniran resolent i per tant, cada cop se n’esperen menys. Per últim, el PdECAT pregunta
per les goteres al poliesportiu i se’ls hi respon que s’està mirant de fer una actuació conjunta que
ho resolgui definitivament.
El PSC comenta que l’enllumenat del carrer del Call estan en mal estat. I també fa un prec
demanant que es tingui més cura de la neteja dels carrers, ara que hi ha un excés de fulles per la
temporada de tardor. L’equip de govern en pren nota. Finalment, el PSC demana dades de la
sol·licitud de beques de transport escolar.
No hi ha cap intervenció del públic i per tant, es dóna per finalitzat el ple.

