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 27 DE MARÇ DE 2019
El ple compta amb l’assistència de tots els regidors i regidores. Com de costum, s’inicia amb
l’aprovació de l’acta de l’anterior ple, que s’aprova per unanimitat.
A continuació es dóna compte de diferents decrets d’alcaldia duts a terme durant el darrer mes.
APROVACIÓ DE LA CONVOCATORIA DE CONSULTA PUBLICA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA PREVI A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL
CONSELL MUNICIPAL DE DONES I PERSONES LGTBI DE CAPELLADES
L’alcalde de Capellades, Aleix Auber, explica
que el que es porta a votació és l’aprovació de
la exposició pública que pretén obrir la
participació al consell, i que en el proper ple
ja es passarà a realitzar l’aprovació inicial en
funció de si hi ha hagut persones que hagin
volgut formar part del projecte. A
continuació, la regidora d’equitat, Adela
Morera exposa el projecte, que pretén crear
un consell de dones i persones LGTBI a la
vila, apropant aquests col·lectius a
l’administració
per
tal
d’incidir
transversalment i en perspectiva de gènere,
en diferents projectes de l’Ajuntament.
Explica també que el projecte ha sorgit del treball de la Taula de Dones conjuntament amb la
tècnica municipal d’equitat.
El PdECAT s’hi mostra favorable, però posa en dubte l’efectivitat del consell; i es pregunta si es
farà efectiu en la present legislatura. També comenta que durant aquesta legislatura ja s’han creat
altres consells similars que, segons ells, pràcticament no han treballat. ERC s’hi mostra favorable
i expressa que recolza totalment la iniciativa. El PSC també s’hi mostra favorable. Finalment, en
referencia al comentari del PdECAT, l’alcalde ressalta que durant la legislatura s’han creat
diferents consells i espais de participació que han fet molta feina i han funcionat molt bé. I també
exposa que el fet de que aquesta proposta arribi al final de legislatura és positiu sempre i quan
tots els grups hi estiguin d’acord. Comenta que no té cap mena de dubte que serà una bona eina
pel futur, sigui quin sigui el color del proper govern municipal. El punt s’aprova per unanimitat.
APROVACIO BASES SUBVENCIONS JOVENT
La regidora de joventut, Susana Moreno, explica a grans trets les bases de les bases, que ja s’han
presentat en anys anteriors. Explica que tot i que hi ha hagut alts i baixos en el nombre de
sol·licituds, mai han quedat desertes i que per tant, és important disposar d’aquesta iniciativa.

El PdECAT s’hi mostra favorable, però remarca que els hi agradaria que hi hagués més
participació. ERC també hi està d’acord i comenta que és positiu aprovar-ho ara, ja que permetrà
subvencionar algunes activitats de cara a l’estiu. El PSC també s’hi mostra a favor. S’aprova per
unanimitat.
A continuació es presenten els convenis de col·laboració de tres entitats culturals de la vila: la
Comissió de Reis, la Comissió de les Festes del Carrer i l’entitat Xarxa. El regidor de cultura,
Àngel Soteras, explica els convenis que es presenten amb les mateixes condicions que els darrers
anys. Els diferents grups s’hi mostren a favor i els tres convenis s’aproven per unanimitat.
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES I CARITAS
El regidor d’acció social, Salvador Vives, explica que des
de l’any passat la subvenció es calcula en funció del
nombre de famílies usuàries del servei que dóna
l’entitat. Fruit d’aquest càlcul, enguany l’aportació
econòmica de l’Ajuntament serà de 6.200 €. Tant els
grups de l’equip de govern com els diferents grups de
l’oposició destaquen la importància de la subvenció,
però sobretot destaquen la tasca que realitza l’entitat i
feliciten els seus membres per la feina desinteressada
que fan. S’aprova per unanimitat.
Tot seguit s’aprova per unanimitat l’increment de sous per l’any 2019 del personal de
l’Ajuntament de Capellades i els seus organismes autònoms (Escola Bressol Vailets i Museu Molí
Paperer), d’acord amb el Reial Decret-Llei 24/2018 de 21 de desembre.
PRECS i PREGUNTES
En el torn de precs i preguntes, el PdECAT pregunta s’hi hi ha alguna biga de la coberta del
poliesportiu malmesa. L’alcalde respon que s’ha mirat i si que és cert que hi ha una biga que
s’ha ennegrit degut a les goteres, però que no està malmesa i no presenta perill. Explica que s’està
estudiant la manera de resoldre definitivament el tema de les goteres.
A continuació el PdECAT comenta que hi ha un panell explicatiu de les rutes papereres al
Museu Molí Paperer que està malmès i demana que es repari.
També el PdECAT pregunta s’hi s’han fet actuacions a la reposició de l’arbrat que està
malmès, tal com es va demanar fa uns mesos. El regidor d’urbanisme, Sergi Pérez, explica que si
que s’hi ha anat treballant, però que encara queda feina per fer. Exposa que hi ha previsió de
seguir treballant-hi durant els propers mesos.
Finalment, el PSC comenta que al parc infantil de La Bassa hi ha alguns elements malmesos.
L’equip de govern en pren nota i comenta que miraran de reparar-ho quan abans millor.
No hi ha cap intervenció del públic i per tant, es dóna per acabat el ple.

