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 31 D’OCTUBRE DE 2018
El ple compta amb l’assistència de tots els regidors, excepte Isabel Serret del PdECAT.
Comença amb l’aprovació de l’acta de l’anterior ple ordinari del passat 3 d’octubre; i també la del
ple extraordinari del passat 17 d’octubre.
ADHESIO A L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIO DELS RESIDUS
MUNICIPALS DEL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA.
L’alcalde de Capellades, Aleix Auber, explica que aquesta
ordenança, que ha estat desenvolupada pel Consell
Comarcal
de
l’Anoia,
serveix
per
regular
administrativament el tractament de residus a la
comarca, incloent el sistema instaurat fa uns mesos a tot
el municipi de Capellades, el “porta a porta”. La votació
es divideix entre l’aprovació de la pròpia ordenança i la
delegació, a favor del Consell Comarcal de l'Anoia, de les
competències municipals per sancionar infraccions en
matèria de residus.
Tots els grups municipals s’hi mostren a favor i per tant, els dos punts s’aproven per unanimitat.
A continuació, s’aprova l’extinció d’una plaça del cos de vigilants, per traspàs del seu titular; i es
dóna compte al ple dels decrets núm. 662 a 750 de setembre i octubre.

CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES.
El punt serveix per crear una nova plaça de Caporal, doblant una figura ja existent, al cos de
Policia Local de Capellades. L’alcalde explica que la creació d’aquesta nova plaça donarà més
flexibilitat i més qualitat al cos, millorant la seguretat a la vila.
EL PdECAT explica que no hi està totalment d’acord, ja que considera que l’estructura del cos era
la correcta. A més, explica que aquest desdoblament suposarà una despesa extraordinària (tot i
que queda pràcticament compensada per l’extinció de la plaça de vigilant). No obstant això,
explica que per responsabilitat, donarà recolzament a l’equip de govern, pels problemes que hi ha
hagut al cos els darrers anys. ERC es mostra favorable amb la proposta i el PSC explica que, tot i
que suposarà un petit augment de la despesa, està d’acord amb la creació de la nova plaça.
El punt s’aprova per unanimitat.

Tot seguit s’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració en matèria de controls
d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre, subscrit entre l’ajuntament de Capellades i el servei
català de transit. També s’aprova per unanimitat la proposta d’adhesió al projecte de col·laboració
“Aliança Educació”, creat per la Diputació de Barcelona, que pretén desenvolupar diferents
aspectes educatius a la vila.

APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MANTENIMENT DELS SISTEMES INFORMATICS.
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El regidor de comunicació, Josep Solé, explica
que el què es pretén aprovar són les bases per
contractar
una
empresa
externa
que
s’encarregui
de
l’assistència,
gestió
i
manteniment de tot el sistema informàtic de
l’Ajuntament. Això permetrà una millora de
prestacions del seu funcionament. Explica que
actualment, aquest servei es contractava a
diferents empreses de manera puntual, fet que
no permetia tenir un servei de bona qualitat.
El PdECAT explica que majoritàriament està
d’acord amb l’expedient, però explica que no hi
votarà a favor, ja que no està d’acord amb alguns aspectes de l’expedient, com ara la durada del
contracte. ERC s’hi mostra totalment favorable. El PSC també s’hi mostra a favor, però fa algunes
observacions, com el fet de que no quedi ben definida l’adquisició de llicencies informàtiques.
Finalment, VdC-CUP també hi dóna suport, i posa en valor la tasca de redactar un plec de
contractació tant feixuc com aquest.
S’aprova amb els vots favorables de VdC-CUP, ERC i el PSC. El PDeCAT s‘absté.

PRECS I PREGUNTES
En el torn de precs i preguntes, el PdECAT torna a remarcar el prec que van fer a l’anterior ple,
referent a la falta de manteniment de la font de Santa Dorotea. L’alcalde, en nom de l’equip de
govern, respon que s’ha passat l’avís a la Brigada Municipal i que en breu s’hi farà una actuació.
També el PdECAT pregunta per les inundacions dels darrers dies al local d’entitats de Cal Poch.
Sergi Pérez, com a regidor d’urbanisme, explica que ja s’ha detectat el problema i que s’està
treballant per reparar la teulada.
Tant ERC com el PSC no tenen cap prec ni cap pregunta. Tampoc hi ha cap intervenció del públic.
Finalment, l’alcalde desitja una bona Festa de la Castanyada, i es dóna per finalitzat el ple.

