
SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI. 26 DE SETEMBRE DE 2007 
 
El ple extraordinari del 26 de setembre només constava de 2 punts:  
 
El punt 1, l'APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE. Tant VdC-CUP, com ERC, com PSC, declaren que 
no aproven la urgència si no es deixen fer precs i preguntes. L'equip de govern respon que tot i que 
no és habitual i que hi haurà un ple al cap de 15 dies ho accepten. S'aprova per unanimitat. 
 
El punt 2, APROVACIÓ FESTES LOCALS A CAPELLADES PER L'ANY 2008. Es proposa com a festes 
locals el 6 de febrer i el 18 d'agost. VdC-CUP proposa que el 6 de febrer es modifiqui pel 8 de febrer, 
que cau en divendres i així hi ha la possibilitat de recuperar la festa major d'hivern amb tres dies 
d'actes. PSC fa notar que no hi està d'acord, vol mantenir les tradicions. Des de l'equip de govern es 
contesta que aquest any les escoles, comerciants i fàbriques ja han posat el dia 6 com festiu, que 
cara l'any vinent es pot  obrir el debat amb més temps. D'altra banda ERC proposa el canvi del dia 
18 pel 14, ja que el 18 desenquadra dels torns de vacances de les fàbriques. Des de l'equip de 
govern es comenta que el dia 18 festiu afavoreix els comerciants i que per altra banda, les fàbriques 
poden substituir el dia si així els hi convé, de totes maneres es tindrà en compte per propers anys. 
Es posa a votació la proposta inicial, s'aprova per unanimitat. 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
VdC-CUP: 
 
1.- P: Com està la memòria valorada del projecte escorxador jove. R: La memòria ja està feta, 
estan pendents de fer una reunió amb els tècnics i la presentaran a la resta del ple. 
 
2.- P: Com està el tema de la contractació del tècnic municipal de joventut? Serà diferent al 
monitor? R: Si, és una persona diferent. Han trobat la persona adient, estan esperant que respongui 
a l'oferta econòmica que se li ha fet. Esperen contractar-la a finals d'octubre. 
 
ERC: 
 
1.- P: S'arribarà a temps de presentar el projecte escorxador jove a la convocatòria del PUOSC? R: 
Si, està oberta la convocatòria, però encara no hi ha plaç de tancament, que s'espera que sigui a 
mitjans de novembre, principis de desembre. 
 
2.- P: És el projecte escorxador jove un projecte prioritari per l'equip de Govern? R: Si, per darrere 
de l'Abric Romaní i com altres projectes que hi ha actualment oberts a la vila 
 
Després d'aquesta pregunta finalitza la sessió. 
 

 


