Amb aquesta publicació, Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular vol acostar a la ciutadania el què es parla
en el Ple M unicipal, 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. 29 DE JUNY DE 2016
Assistència: totes les regidores del consistori. Comença el ple a quart de nou.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 4 I 5
Es passa a l’aprovació de l’acta número 4 del 25/05/2016, el grup ERC abans d’aprovar aquest punt fa constar dos
errors sobre la transcripció d’aquesta acta n°4 un cop matisades les qüestions s’aprova per unanimitat.
L’acta núm. 5 del 31/05/2016 s’aprova per unanimitat.

2. DECRET D’ALCALDIA 2016/188.
L’Alcalde de Capellades, Aleix Auber, explica que es tracta del interinatge d’una plaça de policia, mentre es preparen
les bases pel procés de selecció per aquestes i altres vacants, es dona a conèixer el nom de la persona que realitzarà
aquest interinatge, s’obre el torn de paraules, CiU pregunta sobre la data de sortida de la convocatòria definitiva
d’aquesta plaça l’alcalde respon que no hi ha cap ànim de retarda aquest tema i que seguirà el curs normal d’aquest
tipus de convocatòries. No hi ha cap mes intervenció
El punt és informatiu i per tant, no passa a votació.

3. DECRET D’ALCALDIA 2016/226.
Aleix Auber exposa la substitució per baixa de una funcionaria del ajuntament per altre funcionaria interina. Cap grup
te res a dir.
El punt és informatiu i per tant, no passa a votació.

4. DECRET D’ALCALDIA 2016/218.
Aprovació d’unes bases reguladores per formar una bossa de treball als llocs de, peó d’obres, de jardineria i d’auxiliars
administratius, amb el fi de que aquests processos de selecció es realitzin de una manera efectiva, objectiva i
democràtica.
Es dona pas als regidors de CiU que pregunten que si l’alcaldia es l’únic òrgan que pot convocar aquestes
convocatòries, la secretaria confirma que alcaldia es qui te el poder de fer-ho.
CiU afegeix que per places administratives s’hauria d’exigir el Anglès.
L’alcalde es mostra obert a la participació de tots els grups per millorar al màxim el funcionament d’aquests processos
de selecció sota els paràmetres abans exposats d’igualtat, objectivitat, etc.
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ERC, esta a favor de la creació de aquesta bossa de treball, enumerant les virtuts que comportarà disposar d’aquesta
bossa de treball.
PSC, vol fer aportacions a aquest tema, i pregunta sobre el nombre de places que s’ofereixen, i que proposen requisits
que per ells són importants que compleixin els candidats.
Torna l’Alcalde després de la intervenció socialista a mostrar el seu desig de que els grups aportin les seves idees per
afinar al cent per cent aquesta bossa de treball.
5. APROVACIÓ REVISSIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS .
Indicant el número del decret d’on prové aques ta revisió del padró l’alcalde posa en coneixement que a dia 01/01/ 2016
la xifra d’habitants de Capellades es de 5227.
S’aprova per unanimitat.
6. MOCIÓ D’ERC “PER UN PAIS LLIURE DE CORRUPCIÓ”
La moció ve donada per la reunió duta a terme pel ministre d’interior, Fernàndez Diaz i el fiscal antifrau, i tot en el
que aquesta trobada es va abordar, fent referencia a la campanya de assetjament del estat espanyol vers Catalunya, per
aquest fet, ERC demana que es recolzi des de els ajuntaments la proposta de demanar la dimissió dels actors implicats ,
ministre i fiscal, després de la exposició dels fets per part de l’Angel Soteras, es dona pas a la votació
VdC, votarà a favor i detalla altres casos de assetjament al independentisme per part del estat.
CiU, volen aclarir que qui presenta la moció era la totalitat dels grups no només ERC, aclarit aquest punt no té cap
més cosa a dir.
PSC, volen aclarir el perquè no s’ha presentat davant de la taula del parlament espanyol una moció de comparecencia
del ministre, un cop fet es passa a votació.
S’aprova per unanimitat.

7. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS N° 24
Es tracta d’aprovar les taxes de la prestació del servei de l’escola bressol i el servei de visites a museus.
Per la part de l’escola bressol, es tracta de reflectir unes bonificacions que s’apliquen a l’hora de la matriculació a
la casella que correspon, ara s’aplica a un apartat que no es correcte.
Pel que fa referencia a la visita a museus, es refereixen a la pujada no gaire significativa del preu d’entrada al
museu paperer. El regidor de cultura explica el sentit de la pujada del servei del museu paperer, explicant els
supòsits a que responen.
S’aprova per unanimitat.

8. PRECS I PREGUNTES.
Abans de passar a aquest punt, l’alcalde felicita a ERC pel resultats electorals al congrés espanyol e insta a treure la
propaganda electoral, cartells...quan abans millor.
- CiU: pregunta quan sortirà l’ordenança d’animals El regidor Sergi Pérez respon que encara no ha sortit degut a la
gran quantitat d’esmenes i apreciacions que han fet els ciutadans. Que el tex definitiu te previst de sortir al juliol.
- CiU: pregunta sobre l’aigua que surt de font cuitora a la vinya de cal Guasch. El regidor d’urbanisme confirma la
seves primeres sospites de que es tractava d’una surgència natural com així s’ha confirmat.
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- CiU: el regidor de convergència explica que fa un any per unes pluges torrencials el col·lector del carrer divina
pastora es va fer malbé, si s’ha fet cap actuació. Torna a contestar el Sergi Pérez per dir que efectivament s’han fet
actuacions sobre el col·lector i a mes s’ha demanat una subvenció per rehabilitar camins històrics a la diputació de
Barcelona per mirar d’a condicionar la zona del camí ral que pateix les conseqüències del mal estat d’aquest col·lector.
-CiU: pregunta si s’han fet actuacions pel tema del aigua. Com per exemple la instal·lació de comptadors als blocs i
cases del poble.
Respon l’Aleix Auber que fa un any es va fer un acte explicatiu degut sobretot al aspecte de la bassa, però no només
s’ha fet això, i està d’acord amb el regidor de CiU que els comptadors haurien d’instal·lar-se per totes les llars del
municipi per aquest motiu ja s’estan fent contactes amb blocs de pisos amb un sol comptador per posar d’individuals.
Parlant de la bassa l’alcalde comenta la baixada de nivell del aqüífer als últims mesos, fet que a posat en alerta al
ACA, amb les posteriors reunions que això va provocar amb l’esmentat organisme i amb els responsables del aqüífer
Carme-Capellades, fa un resum de diversos temes tractats amb aquestes entitats i conclou que es responsabilitat del
ACA garantir el perfecte estat del aqüífer.
-CiU: pregunta si l’escola bressol obrirà més aules de lactants degut a la demanda, i si cap ’Escola Bressol s’han
quedat famílies sense plaça. La regidora Susana Moreno diu que cap família s’ha quedat sense, i que de fet sobren
places, les enumera, i afirma que al 2017 es preveu un augment de demandes i que s’està preveient i treballant en
aquest sentit.
-CiU: com a últim prec es dirigeix a la regidoria d’equitat e igualtat de genera, a propòsit del canviador d’homes de la
piscina i de la no col·locació d’un canviador de bolquers .
Respon l’alcalde que es una molt bona aportació que entre tots trenquem la mentalitat que ens ha portat a crear aquesta
regidoria.
-CiU: vol afegir que com demanava a l’anterior ple se li va fer entregar d’un document sobre la residencia i es queixa
de que no venia signat per ningú. El regidor d’ERC Salvador Vives es mostra d’acord que l’informe hauria d’anar
signat.
Abans de continuar lÀngel Soteres matisa alguns temes exposats pel grup de CiU. I acaba emplaçant a tots a participar
del Liceu a la fresca.
-

PSC: comenta que ells comparteixen la preocupació per l’estat de la bassa, reconeix converses amb l’alcalde per
la implantació de comptadors i de contactes amb el ACA, amb la mateixa resposta que va rebre l’alcalde, la solució
passa per el desestresament del aqüífer. S’ofereix per fer pressió davant l’ACA per trobar solucions al tema.

-

PSC: enumera que hi ha equipament urbà molt malmès.. El regidor Sergi Pérez pren nota dels desperfectes que en
tenia constància i es compromet a treballar per corregir les deficiències.

-

PSC: pregunta per l’estat del parquet del teatre de “LA LLIGA”. Després de les queixes per alguns dels usuaris.
El regidor Sergi Pérez respon que coneix el problema i que ja s’han posat en contacte amb l’empresa que el va
col·locar per que el repari.

-

PSC: pregunta pel pla sobre l’arranjament d’habitatges , . Li respon Salvador Vives sobre la subvenció de la
diputació, i del numero de persones beneficiades del pla.

-

PSC: pregunta sobre l’excés de vegetació d’alguns parcs del municipi, l’Alcalde li respon que després de les
últimes pluges i la baixa d’un jardiner reconeix aquest estat dels parcs i que ja s’hi està al cas . Per acabar pregunta
sobre el pressupost de la cuina del marques i l’alcalde li respon que del pressupost disposat de 60000 euros es
gastaran gairebé en la seva totalitat. El grup demana si poden fer arribar al ajuntament una sentencia sobre un
contenciós d’un ajuntament amb una operadora de telefonia, que segons ells il·lustra el problema que te el
consistori de la vila. Demana també al consistori que cooperi amb el pla de transport de la comarca de l’Anoia.

No hi ha cap intervenció per part d’ERC, ni tampoc per part del públic.
Es dona per finalitzat el ple
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