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 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. 03 D’AGOST DE 2016
Assistència: totes les regidores del consistori.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR NÚM. 6/2016
Es passa a l’aprovació de l’acta número 6 del 29/06/2016, l’alcalde, abans d’aprovar aquest punt, fa
constar que aquesta acta ha arribat amb molt poc temps pel seu estudi i proposa traslladar-la al següent
ple. CiU. L’Aleix Auber, comunica també que el punt 10, som 27 i mes, presentat per Vila de CapelladesCUP (VdC-CUP) es retira pel ple de setembre per afinar mes la moció. CiU també convé que es retiri el
punt onze, moció presentada per ells mateixos, l’alcalde no te inconvenient en traslladar aquests dos
punts al proper ple. Amb tots el grups d’acord es passa al punt dos.

2. APROVACIÓ FESTES LOCALS DE CAPELLADES 2017
L’Alcalde de Capellades, proposa les dues dates festives per l’any 2017, els dies 6 de febrer Santa
Dorotea, i 14 d’agost, tots dos cauen en dilluns. CiU considera que la proposta es correcta i votaran a
favor. Així com ERC i PSC.
El punt és aprovat per unanimitat.

3. MOCCIÓ PER ACONSEGUIR EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA OPTICA AL MUNICIPI
Moció presentada pel grup ERC, per tant es en Jaume Solé qui exposa la mateixa, llegeix les accions
que es pretenen dur a terme per dotar a la vila de banda ampla i fibra òptica, com per exemple, emplaçar
a les empreses de telecomunicacions a presentar els plans de treball sobre aquest punts per disposar
d’aquests serveis el més aviat possible. Que l’ajuntament creï les inèrcies amb el Consell Comarcal,
amb el consorci Localred i altres entitats del sector per veure de assolir aquest desplegament, que la
Generalitat també s’impliqui en el desplegament del servei de xarxes, que el consistori contacti amb
operadors locals per estudiar la possibilitat de que formin part d’aquest projecte.
Per part de VdC-CUP, l’alcalde matisa que l’únic apunt que han remarcat es la necessitat de no posar-se
unes dates molt rígides en el compliment dels objectius perquè en aquests temes el consistori no es
l’únic actor, i que no es fàcil de dur a terme, entenen que es una declaració d’intencions, un propòsit de
fer una sèrie de tasques perquè això sigui possible. CiU i PSC no tenen cap objecció.
El punt és aprovat per unanimitat

4. DECRET D’ALCALDIA 270/2016.
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Decret sobre la necessitat de crear una bossa de treball per la plaça provisional de un/a cuiner/a i un/a
professor/a a la escola bressol Vailets. Enllaçant amb l’anterior ple i buscant que aquests processos de
selecció es realitzin de una manera efectiva, objectiva i democràtica, s’ha decidit posar en marxa la
esmenada bossa de treball oferint les places esmenades, reiterant la oferta de diàleg amb la resta de
forces per millora las bases d’aquesta i altres convocatòries de treball.
CiU esta d’acord amb la iniciativa i demana que s’ampliï a altres àrees del consistori, com per exemple la
residència, i anima a que així sigui.
ERC també veuen de la necessitat d’aquesta bossa.
I el PSC per la seva banda reitera la disposició de treballar per la millora de les bases de la bossa de
treball.
Després de recollir el prec de CiU sobre la residència, l’alcalde dóna pas al punt número cinc.
5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA ASSOCIACIÓ DE
COMERÇ PER LA DINAMITZACIÓ EN UN CENTRE COMERCIAL URBÀ.
Aquest conveni amb l’associació de Comerç i l’Ajuntament es de tipus subvencionat, en aquest cas de
6000 euros, subvencionats a parts iguals entre l’Ajuntament i la diputació.
El regidor Àngel Soteras explica més detalladament com es distribueixen els diners i qui els aporta,
tanmateix a que els destinarà la associació de comerciants.
CiU celebra les subvencions, i desitgen que les subvencions ajudi a l’associació a la seva
professionalització que d’ aquí a un any es podrà valorar.
PSC també està d’acord amb el conveni i aposta per Capellades com a referència comercial dels
voltants.
S’aprova per unanimitat.
6. APROVACIÓ DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMESTICS
L’Aleix Auber, explica que ja està acabada la ordenança esmentada, que regula sobretot les obligacions
dels propietaris d’animals, el àmbit del mateix es centra en els animals de companyia, i dels deures que
comporten aquesta responsabilitats dels propietaris d’aquests animals, i alhora pena el maltracta i la
deixadesa d’algunes persones respecte als animals. Observa l’alcalde que aquesta ordenança és un
document sensible degut a les diferents sensibilitats abocades.
Degut a aquesta sensibilitat el Ajuntament va haver d’ ampliar el termini de sol·licitud de esmenes a
aquesta ordenança, que a comptat amb el assessorament de propietaris, grups polítics i professional del
sector, i del que l’Ajuntament està molt satisfet de la forma en que s’abordà aquesta ordenança amb el
debat i l’aportació de no poques persones. Destacar per últim que no es tracta d’una ordenança
agressiva que busqui perseguir indiscriminadament els amos d’animals, sinó d’assolir un grau de
convivència entre propietaris d’animals i els que no ho son, també permet actuar sobre les persones que
no respectin aquest reglament, aportant les eines perquè això sigui possible.
Es dóna veu a les diferents forces del consistori, per part de CiU Marcel·lí Martorell reconeix que es una
bona ordenança i que vetllaran pel seu compliment.
ERC apunta que amb aquesta ordenança es dóna solucions concretes a problemes concrets, i té un
règim sancionador clar.
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PSC, està d’acord amb l’ordenança i que s’haurà de fer un seguiment i una valoració del seu
funcionament, demana si hi ha un pressupost per la seva aplicació.
L’Aleix Auber respon que s’aplicarà una partida per fer campanya d’informació, sensibilització a la
població, senyalització dels espais, així com una comunicació a la guàrdia urbana que es la que haurà de
vetllar per l’aplicació del decret. Un cop feta la exposició d’aquest punt es passa a votació.
S’aprova per unanimitat.

7. NOMENACIÓ DE MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL DE CAPELLADES

Es tracta de nomenar les persones que formaran part del servei de protecció civil de Capellades, potestat
que correspon a l’Ajuntament.
L’alcalde explica que al poble disposem de tres voluntaris d’aquesta associació que ja està creada, i que
a part de l’elecció de les persones es permetrà l’actuació d’aquest grup d’una manera reglada, ressalta
també que aquest personal ha fet el curs corresponent per desenvolupar aquesta tasca.
CiU té el dubte de si aquesta associació ha de ser acceptada com a tal per l’Ajuntament, i no tenen clar
si aquesta associació es formalitza a traves del Ajuntament, en definitiva si l’aprovació de les tasques i
serveis d’aquesta entitat a de passar pel ple, o es farà mitjançant un decret de alcaldia o un acord de la
junta de govern, demanen perquè han d’acceptar als voluntaris. La secretària intervé per aclarir que es
obligatori tenir protecció civil a la vila.
El regidor Sergi Pérez parla sobre els passos ha seguir per formar una associació i continua la explicació
de la norma per part de la secretaria per aclarir la pregunta de CiU, que continua per demanar qui es el
cap de protecció civil. L’Aleix respon que l’alcalde es qui passa a ser el cap de protecció civil.
PSC, pregunta si tots el voluntaris han aprovat el curs i si l’associació està inscrita com a tal, se li respon
que tenen la relació dels que han passat el curs i consta el nom de tots tres i que certificaran que l’entitat
estigui registrada.
Queda aprovat per unanimitat
8. VALORACIÓ PROJECTE FESTE JOVE-KP

Subvenció destinada al jovent de la vila. Un cop rebudes les sol·licituds per optar a la subvenció per part
de l’ajuntament pel jovent de Capellades s’aprova l’adjudicació de 1590 euros a un únic projecte
presentat durant el procés, que també es explicat per part de l’alcalde.
CiU pregunta si no s’ha presentat cap altre sol·licitud i que ho lamenta. La regidora Susana Morena
replica la intervenció de CiU argumentant que les bases de la convocatòria estan a l’abast de tothom, i
que gràcies a la elaboració del pla local de joventut esperen conèixer millor les necessitats de la gent
jove.
ERC també lamenta les poques ofertes que ha rebut el consistori per optar a aquesta subvenció, és de la
mateixa opinió el portaveu socialista Aaron Alcázar.
S’aprova per unanimitat.
9. COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA ASSOCIACIÓ CULTURAL “LA XARXA”.
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Aquesta col·laboració que es porta realitzant durant els últims temps amb aquesta associació es torna a
editar destinant una subvenció de 1500 euros, de cara a oferir espectacles culturals per infants i joves. A
tots els grups del consistori estan d’acord en destacar la bona feina que fa aquesta associació.
S’aprova per unanimitat.

10. PRECS I PREGUNTES.
Abans de passar a aquest punt, l’alcalde recorda la proximitat de la festa major, repartint un programa de
festes, polseres de la campanya a favor d’unes festes no sexistes, repetint l’experiència de l’any passat, i
desitjant que es participi passa a donar veu als grups del consistori. No sense abans comunicar la baixa
per jubilació del interventor de l’ajuntament el senyor Lluis Llauradó.
CiU: es queixa de que aprofitant la jubilació del interventor es podria haver fet un resum de com queda el
consistori en aquesta àrea. L’Aleix reconeix que es va oblidar de comentar a les sessions informatives el
fet de la jubilació del interventor, i que dilluns va comunicar a la resta del consistori el fet.
CiU: pregunta sobre l’estat de la bassa i el seu entorn, i mostra preocupació pels arbres de la entrada de
la piscina. Sobre el tema de la bassa reitera la preocupació que ja va expressar en el anterior ple, i acaba
dient que l’ajuntament després d’un any de mandat no ha fet res en el tema de l’aigua. El alcalde li
respon que no es cert que han mantingut reunions amb el gerent del ACA, amb les entitats responsables
del aqüífer,etc, agafant la proposta de CiU es compromet a crear una taula, una comissió o un grup de
seguiment del tema aigua.
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 desitjar bones vacances i bona festa major.
ERC: l’Àngel Soteras desitja una bona jubilació al fins ara interventor. Agraeix la retirada de les dues
mocions per part de VdC i de CiU. Recolza a l’alcalde amb el tema de l’aigua, dient que no es cert que
no s’hagi fet res i enumera una sèrie de reunions i contactes amb diferents organismes per aquesta
qüestió.
PSC: comenta que ells comparteixen la preocupació per l’estat de la bassa, parla sobre la campanya del
ajuntament per l’estalvi d’aigua, i que s’hauria de millorar el sistema de reg dels jardins de la vila.
L’alcalde li respon que s’han aplicat millores en quatre de les cinc zones verdes del municipi, i que
s’aplicaran el missatge de la campanya per estalviar aigua.
PSC: pregunta sobre la campanya de les zones d’aparcament, i la mobilitat al carrer d’Oló, i si es te
prevista cap actuació per millora el transit de la zona. Li respon el regidor de VdC-CUP Sergi Pérez, que
es vol tornar a revisar el programa de zones verdes d’aparcament i pintar i millorar la senyalització de
varies parts del poble, entre elles la col·locació d’un mirall al esmentat carrer d’Oló.
PSC: desitja bones vacances i bona festa major
No hi ha cap més intervenció per part dels grups del consistori , ni tampoc per part del públic.
Es dóna per finalitzat el ple
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