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 24 DE ABRIL DE 2019
Es compta amb l’assistència de tots els regidors i regidores, tot i que Adela Morera de VdC-CUP
marxa a meitat del ple per motius personals, mentre que Carles Cuerva del PSC arriba cap al final.
Com de costum, s’inicia amb l’aprovació de l’acta de l’anterior ple, que s’aprova per unanimitat.
TREBALL DE CAMP “CAMINS SEGURS” DEL CONSELL D'INFANTS
La Regidora de Joventut, Susana Moreno, introdueix el punt que, excepcionalment serà presentat
per dos representants del Consell d’Infants, òrgan creat aquesta legislatura per l’actual govern
municipal. Així doncs, en Marcel i la Maria, membres del consell, expliquen el projecte “Camins
Segurs”, que pretén analitzar, des de la mirada dels infants, l’entorn urbanístic de la vila posant
èmfasis en els espais més utilitzats per ells, com poden ser els vials pròxims a les escoles, els parcs
infantils i altres equipaments utilitzats pels més menuts. Presenten el document de diagnosis i
propostes del projecte, resultant del treball que han fet els darrers mesos des del consell,
conjuntament amb els seus dinamitzadors i amb l’ajuda d’alguns tècnics especialistes.
L’alcalde, Aleix Auber,
explica que a part de
constituir el consell, des de
l’equip de govern s’ha
volgut donar valor a la
feina que s’hi fa, passant a
votació
plenària
les
propostes que en surtin.
Els diferents grups del
consistori s’hi mostren
favorables i feliciten als
infants la feina feta,
aprofitant que a part dels representants hi ha un gran nombre de membres del consell entre el
públic. S’aprova per unanimitat.
Tot seguit es dóna compte de diferents decrets d’alcaldia duts a terme durant el darrer mes.
APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL MUNICIPAL DE
DONES I PERSONES LGTBI DE CAPELLADES
Adela Morera, Regidora d’Igualtat, explica que es porta a votació l’aprovació inicial després del
període d’exposició pública del reglament regulador, en no haver-hi hagut cap aportació. Exposa
novament a grans trets 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. Els diferents grups de l’oposició
s’hi mostren favorables i s’aprova per unanimitat.

PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI DE RECOLLIDA DE PILES I ACUMULADORS
El Regidor d’urbanisme, Sergi Pérez, presenta el punt, que porta a votació una proposta d’adhesió
al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores
dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) per tal de gestionar la recollida de piles, acumuladors i
altres residus similars a la vila. Explica que es farà a diferents equipaments i espais habilitats de la
vila, centralitzant-ho després a la deixalleria, que és on l’empresa gestora ho recollirà. Comenta
també que el conveni durarà 5 anys. Tot i que es fan algunes preguntes tècniques sobre alguns
detalls del conveni, els diferents partits del consistori s’hi mostren favorables. S’aprova per
unanimitat.
A continuació, s’aproven les bases especifiques reguladores de la convocatòria d’ajuts socials per
activitats extraescolars esportives per a famílies residents a Capellades per l’exercici 2019; un
conveni per tal de dur a terme el Festival d’Orgue; una modificació dels estatuts de la Fundació
Consorts Guasch, que en modifica la representació i per últim, una modificació de crèdit per tal
de dur a terme noves actuacions que no s’havien previst al pressupost municipal.
PRECS I PREGUNTES
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, l’alcalde de Capellades, Aleix Auber, pren la
paraula amb l’objecte de dirigir-se al ple, donat que es tracta segurament del seu darrer ple
municipal, ja que a les properes eleccions no es presentarà als primers llocs de les llistes electorals
de VdC-CUP.
Dóna les gràcies a tots els regidors del ple per la tasca realitzada, i explica que tot i les
dificultats en alguns moments, en general ha estat una legislatura que destaca pel respecte entre
les diferents formacions i el bon to mantingut als plens.
Agraeix especialment la tasca feta pels companys de partit i de govern, que l’han
acompanyat aquests quatre anys. Però sobretot els agraeix l’esforç i el valor amb que han
assumit els seus càrrecs. Subratlla que sovint aquesta feina ha estat invisibilitzada i no s’ha
reconegut prou, i recorda que es tracta d’un treball que es fa fora de l’horari laboral. Acaba la seva
intervenció desitjant molta sort als regidors i regidores que continuaran a la propera legislatura.
Els diferents grups de l’oposició responen a l’alcalde amb paraules d’agraïment i diuen que la línia
general d’aquest mandat ha estat força correcte. Tant el PdECAT, com ERC i el PSC fan una
valoració positiva d’aquests quatre anys i conclouen que, per tractar-se del darrer ple, no faran
cap prec ni cap pregunta addicional. Arribats a aquest punt, es dóna per finalitzat el ple.
Des de Vila de Capellades – Candidatura
d’Unitat Popular compartim les paraules del
nostre alcalde i volem agrair la feina feta per
les companyes Adela, Su, Sergi i Aleix;
especialment a aquests dos últims, que no hi seran a
la propera legislatura i la tasca dels quals volem
reconèixer des d’aquesta publicació.
GRACIES PER SER-HI. SEGUIM, SEGUIREM!

