
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PLE EXTRAORDINARI.  7 DE JUNY DE 2017. 
 
 
El ple, que compta amb l’assistència de tots els regidors i regidores que en formen part, comença 
amb l’aprovació de l’acta anterior.  
 
Tot seguit s’aprova el padró d’habitants i a continuació, es dóna compte al ple de diferents decrets 
d’alcaldia, accions dutes a terme per l’equip de govern que no passen a votació.  
 
APROVACIÓ DEL PROTOCOL CONTRA LES VIOLENCIES SEXISTES 
 
La regidora d’igualtat, Adela Modela, explica es pretén 
aprovar un document que permetrà lluitar contra les 
violències sexistes que afecten sobretot a les dones i el 
col·lectiu LGTBI. Aquest document analitza la seguretat en 
espais públics i defineix diferents protocols d’actuació, 
sobretot en actes públics i festes populars. El protocol 
funciona com una guia, ja que es pot adaptar a cada acte o 
festa, i proposa accions com campanyes, programació, 
desenvolupament de materials, etc. S’ha fet d’acord amb el 
protocol comarcal de violències sexistes. L’alcalde de 
Capellades, Aleix Auber, destaca l’avenç que suposa aprovar 
aquesta eina. El PDeCAT s’hi mostra a favor i felicita a la 
regidora d’igualtat per la feina feta. ERC també destaca la 
importància del document i comenta alguns punts del 
protocol. El PSC destaca que al pla s’hi indica la inseguretat de l’accés a la estació de tren, i en aquest 
sentit, reclama que es millori la il·luminació d’aquest tram. L’equip de govern en pren nota i el punt 
s’aprova per unanimitat. 
 
BASES D’AJUDA PER L’ÚS DE TRANSPORT PÚBLIC PELS ESTUDIANTS 
 
La regidora de joventut, Susana Moreno explica el punt, que pretén aprovar les bases d’ajuts 
destinades a joves de la vila que necessiten l’ús de transport públic per dur a terme els seus estudis. 
Es tracta d’un treball combinat entre la regidoria d’educació i joventut i la regidoria d’igualtat, 
d’acord amb serveis socials i els diferents grups municipals de l’Ajuntament. El PDeCAT s’hi mostra 
favorable però comenta que la quantitat aportada és molt petita; en aquest sentit, demana que 
s’intenti apujar durant els propers anys. ERC també s’hi mostra favorable i el PSC coincideix amb 
que la partida és molt petita. El punt s’aprova per unanimitat. 
 
A continuació es fa l’aprovació definitiva dels comptes generals de l’any 2016 de l’Ajuntament i els 
seus organismes autònoms, amb els vots favorables de VdC-CUP i ERC, mentre que el PDeCAT i el 
PSC s’abstenen. Finalment, abans de passar al torn de precs i preguntes, s’aprova la correcció 
d’errors d’un punt aprovat el passat 28 de febrer, en relació al servei de gestoria de l’Ajuntament. 
 

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 ORDINARI 27 DE JULIOL DE 2018



PRECS I PREGUNTES 
 

El torn de precs i preguntes comença amb l’explicació, 
per part de l’Alcalde de Capellades, de les converses que 
s’han tingut amb la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en relació a 
la reforma de la carretera comarcal C-15. El 
projecte pretén desdoblar el tram entre Capellades i 
Igualada, passant d’un a dos carrils en cada direcció; així 
com d’augmentar un carril en el tram entre Capellades i 
Vilafranca del Penedès, alternant-lo en les dues 
direccions. El projecte, que ha d’estar acabar l’any 2022 i 
tindrà un cost d’un 90 milions d’euros, s’ha detallat al 

portal de noticies de la web municipal. En aquesta trobada també es va demanar la millora del 
transport públic en aquest eix, que a dia d’avui és molt precari i pràcticament inexistent, cosa que 
acaba revertint en un increment del trànsit. Des de la Conselleria es va acordar contemplar millores 
de servei de bus, que es presentaran en breu. A continuació, l’Alcalde convida a les regidores i al 
públic del ple a participar dels actes de la Festa Major de Capellades, que es celebrarà els 
propers 14, 15, 16 i 17 d’agost.  
 
El PDeCAT pregunta si hi ha hagut alguna queixa en relació a la recollida de vidre, ja que han copsat 
que molts veïns i veïnes han posat de manifest aquest fet. Aleix Auber explica que si que s’ha detectat 
i que s’ha fet arribar al Consell Comarcal. S’està estudiant la possibilitat de modificar l’horari de 
recollida d’aquesta fracció. D’altra banda, el PDeCAT demana que es reforci la poda d’arbres a la 
Ronda del Capelló. L’equip de govern respon que s’ha reforçat aquest servei a tota la vila, ja que 
enguany, degut a les pluges, la vegetació ha crescut més que en anys anteriors.  
 
El regidor de comerç Àngel Soteras d’ERC, convida a participar a la Nit del Comerç de 
Capellades, que es celebrarà el proper dissabte 28 de juliol. 
 
En relació a la recollida d’escombraries porta a porta, el PSC pregunta si està previst fer alguna 
comissió de seguiment i l’Alcalde, Aleix Auber, respon que es preveu fer-ho un cop al mes. El PSC 
també pregunta si es tenen dades d’una possible plaga d’una nova espècie de mosques que provoca 
picades a la població. El regidor Salvador Vives respon que no han rebut cap comunicació al 
respecte, però que ho han vist per les xarxes socials i que per tant, s’està estudiant. Explica que a 
través de l’enginyera municipal s’ha consultat a una empresa especialitzada. 
 
Una persona del públic explica que viu en un edifici on hi ha un transformador elèctric a l’interior 
que es troba en mal estat; el volen treure i no saben a qui adreçar-se. Aleix Auber en pren nota i diu 
que l’Ajuntament ho estudiarà. Explica que hi ha altres edificis que es troben en la mateixa situació i 
diu que l’Ajuntament té la intenció de reunir-se amb l’empresa distribuïdora d’electricitat per 
estudiar- ho conjuntament.  
 
També des del públic s’explica que al carrer Dr. Fleming hi ha un local molt gran que està en desús i 
que està en molt mal estat. Pregunta si l’Ajuntament en té coneixement i si té previst fer-hi alguna 
actuació. L’equip de govern en pren nota i comenta que requerirà als propietaris que es facin càrrec 
del seu manteniment. 
 
Arribats a aquest punt, i donat que no hi ha cap més intervenció, es dóna per finalitzat el ple. 
 
 


