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 6 DE NOVEMBRE DE 2019
Al ple hi assisteixen tots el regidors de la corporació, excepte la Núria Bonfill del PSC. Com és de
costum, comença amb l’aprovació de les actes dels plens anterior: el ple ordinari del 10 d’octubre,
el ple extraordinari del 15 d’octubre i el ple extraordinari del 16 d’octubre.
A continuació es dóna compte dels decrets d’alcaldia aprovats els mesos de setembre i octubre.
CONVENI “ANEM AL TEATRE” AMB LES ESCOLES DE PRIMARIA.
La regidora d’educació, Susana Moreno de
VdC-CUP, explica el conveni en el que hi
participa la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Capellades i les escoles
Marquès de la Pobla i Mare del Diví
Pastor. Es tracta d’un conveni que pretén
apropar els alumnes de les escoles de
primària als teatres, donant l’oportunitat
de
gaudir
d’espectacles
que
no
s’acostumen a veure a la vila i promovent
el consum de cultura entre els infants. El
conveni suposa una reducció del preu de
les entrades dels alumnes de les escoles de
la vila. En aquest cas, el conveni es signa pels anys 2018 i 2019, tot i que ja es va iniciar l’any 2016
i està previst que es prolongui fins l’any 2020. Els diferents grups s’hi mostren favorables i per
tant, s’aprova per unanimitat.
APROVACIO INICIAL DEL PLA D'IGUALTAT INTERN DE L'AJUNTAMENT.
Adela Morera de VdC-CUP, com a regidora d’equitat, explica el punt que pretén aprovar el pla
d’igualtat intern elaborat durant la darrera legislatura. Es tracta d’un text que introduirà la
perspectiva de gènere dintre de l’Ajuntament, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en
l’àmbit laboral amb l’objectiu d’eradicar la discriminació. Comenta que s’ha fet a partir d’un
estudi encarregat a la Diputació de Barcelona i que es tracta d’un document viu, ja que està
subjecte a comissions de seguiment. Els diferents grups s’hi mostren favorables, tot i que JxC
comenta que troba a faltar un protocol d’assetjament; la regidora li contesta que el pla contempla
l’elaboració d’aquest protocol, i que es desenvoluparà un cop aquest estigui aprovat. El punt
s’aprova per unanimitat.
Tot seguit, s’aprova per unanimitat la liquidació del pressupost 2018 de l’Escola Bressol Vailets; i
es dóna compte del decret d'alcaldia de la liquidació de pressupost 2018 de l’organisme autònom
Museu Molí Paperer.

MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR DE LA VINYA.
Es tracta d’una moció presentada pel grup de JxC i per això, en aquest cas és el regidor Jordi
Xaubet qui l’explica. El punt pretén defensar el sector de la vinya, afectat per la retallada de preus
dels darrers anys, Comenta que tot i que Capellades no està afectada directament, és un sector
clau de la vegueria del Penedès de la qual el nostre municipi en forma part. Els diferents grups
s’hi mostren favorables. No obstant, VdC-CUP comenta que troba a faltar un anàlisis més profund
de les causes del problema i diu que en la moció no s’explica que els principals afectats d’aquesta
crisi són els pagesos i els petits productors, oblidant-se també d’assenyalar que els principals
causants són les grans empreses productores. Finalment VdC-CUP aprofita per donar suport a
tota la pagesia mobilitzada en contra d’aquesta situació. S’aprova per unanimitat.
PRECS I PREGUNTES
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, la regidora Adela
Morera de VdC-CUP, com a regidora d’equitat, explica el actes
previstos pel proper 25 de novembre per tal de celebrar el dia
internacional en contra de les violències masclistes, organitzat
per la Taula de Dones.
D’altra banda, el regidor Jaume Solé d’ERC explica que
durant els propers dies es repartirà la revista “Casa de la Vila”,
editada per l’Ajuntament,
Ja en el punt pròpiament dit, el PSC torna a reclamar una
reunió per tal d’analitzar el funcionament del servei de
recollida d’escombraries “porta a porta”; des de l’equip de
govern se li explica que s’està pendent de que l’empresa Anoia
Verda proposi una data.
També el PSC, demana més regularitat en les dates del ple.
JxC pregunta per què el dia de Tots Sants no hi havia control del trànsit de la pujada i baixada del
cementiri; l’alcalde li respon que la Policia Local se n’encarregava, però que els agents que
treballaven aquell dia van haver de marxar per una emergència i es va quedar el punt desatès
durant una estona.
També JxC comenta que al carrer d’Oló hi ha uns fanals que no funcionen. El mateix alcalde li
respon que es coneix el problema, que es tracta d’una avaria de la instal·lació elèctrica que
alimenta l’enllumenat i que s’hi està treballant.
No hi ha més intervencions i per tant, arribats a aquest punt, es dóna per finalitzat el ple.

