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Imatge d'un moment de la sessió plenària del mes de febrer del 2019.

Acords del Ple ordinari del 26 de febrer de 2019

Dimecres 27 de febrer de 2019

Actes pendents d'aprovar

El Ple va aprovar per unanimitat l'acta corresponent a la sessió ordinària del dia 29
de gener de 2019. El regidor de Decidim Castellar, Xavi Alavedra, va excusar
l’assistència al Ple.

Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, quart trimestre de
2018

El consistori va donar compte del període mitjà de pagament i el període legal de
pagament de les obligacions per deutes comercials de l'Ajuntament corresponents al
quart trimestre de 2018. Segons es va informar, el període mitjà de pagament és de
7,02 dies.

Donar compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust, any 2018

El Ple va donar-se per assabentat de l’informe d’intervenció sobre l’execució del pla
d’ajust 2012-2022 de l’Ajuntament corresponent a l’exercici anterior. Segons va
informar el regidor Joan Creus, l’endeutament del consistori “és inferior al que es
preveia a l’inici de l’execució del Pla” i, a més, “s’ha aconseguit generar un
estalvi major del previst inicialment”.

Aprovació del Pla estratègic Castellar 20/20

El consistori va aprovar el Pla Estratègic Castellar 20/20, un document que té per
objectiu definir el model de municipi durant la dècada dels anys 20. L’acord arriba
després d’un procés de participació ciutadana de dos anys que ha permès generar
una reflexió amb la ciutadania sobre la situació actual de la vila i plantejar el full de
ruta per al municipi per als propers anys.

Van votar-hi a favor els 11 regidors de Som de Castellar – PSC, es van abstenir els
5 regidors de Decidim Castellar i PDeCAT i van votar-hi en contra els 4 regidors
d’ERC.

Creació del Consell municipal d'Adolescents

El consistori va acordar per unanimitat la creació del Consell Municipal
d’Adolescents, que esdevindrà un nou òrgan sectorial de participació, consulta i
assessorament del municipi. En aquest sentit, un grup impulsor format per
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adolescents iniciarà ben aviat la tasca d’elaborar un reglament de funcionament
d’aquest consell.

Adhesió al Pacte contra la segregació escolar elaborat pel Síndic de Greuges de
Catalunya

L’Ajuntament va acordar l’adhesió al Pacte contra la Segregació escolar a
Catalunya elaborat pel Síndic de Greuges de Catalunya (amb la col·laboració del
Departament d’Educació i la participació dels diferents agents de la comunitat
educativa). L’objectiu és vetllar perquè els centres escolars d’una mateixa zona
tinguin una composició social similar entre ells i equivalent a la del territori on
s’ubiquen a fi de garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats.

Hi van votar a favor els 15 regidors de Som de Castellar – PSC i ERC, es van
abstenir els dos regidors del PDeCAT i van votar-hi en contra els 3 regidors de
Decidim Castellar.

Moció sobre el Centre Feliuenc

El consistori va desestimar una moció presentada pel grup municipal d’ERC que
proposava la realització d’una intervenció a l’edifici del Centre Feliuenc. El text no
va prosperar perquè van votar-hi en contra els 11 regidors de Som de Castellar –
PSC, mentre que els 9 regidors d’ERC, Decidim Castellar i PDeCAT van votar a
favor de la moció.

Moció per acusar l'estat d'utilització de la justícia contra l'independentisme

El consistori va aprovar una moció del grup municipal d’ERC que denuncia “la
instrumentalització política de la justícia que està duent a terme l’Estat, en el
procés judicial contra els dirigents independentistes”, segons assenyala el seu
text. L’acord també manifesta que “la judicialització de la política, lluny d’oferir
solucions, dificulta i bloqueja la situació política i social” i reclama als diferents
poders de l’Estat espanyol “respectar el poble de Catalunya, a les persones que
l’integren, als seus drets individuals i col·lectius i les decisions que lliure i
democràticament adoptin”.

També s’exigeix l’alliberament immediat de Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, i
Joaquim Forn i mostra el compromís de ser present durant les vistes orals del judici
a dotze dirigents polítics i socials que s’estan duent a terme al Tribunal Suprem.

L’acord va prosperar, en aquest cas, gràcies als 9 vots favorables dels regidors
d’ERC, Decidim Castellar i PDeCAT i a les 11 abstencions dels regidors de Som de
Castellar – PSC.

Moció sobre la commemoració del dia internacional de les dones

El consistori va aprovar ahir per unanimitat una moció del grup d’ERC que
manifesta el compromís de l’Ajuntament de Castellar de continuar treballant pels
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant
qualsevol tipus de discriminació i violència. També explicita que es continuarà
treballant amb les empreses del municipi per a l’elaboració de plans d’igualtat que
facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de
decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que



permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

El text també fa referència al compromís de treballar en la prevenció de qualsevol
tipus de discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en
qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.

També es dona suport a la iniciativa de la vaga internacional de dones realitzada per
les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del
Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.

Així mateix, també es posa la perspectiva de gènere com a eix central de les
actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

Moció sobre el Museu d'Art de Castellar

El consistori va desestimar una moció d’ERC que proposava l’inici d’un estudi de la
Regidoria de Cultura que permetés avaluar quin podria ser el cost de materialització
d’un possible Museu d’Art de Castellar. Van votar-hi en contra els 11 regidors de
Som de Castellar – PSC, mentre que els 9 edils restants d’ERC, Decidim Castellar i
PDeCAT van votar-hi a favor.

Moció sobre el tractament equitatiu de tots els nuclis urbans de Castellar

El consistori també va desestimar una moció del grup municipal del PDeCAT que
proposava l’establiment, en el marc de la implementació de les partides
pressupostàries, d’un principi d’equitat entre els diversos nuclis urbans del terme
municipal, respecte de la inversió destinada per l’Ajuntament en infraestructures i
serveis de la seva competència.

Van votar a favor els 5 regidors de Decidim i PDeCAT, es van abstenir els 4
regidors d’ERC i van votar-hi en contra els 11 regidors de Som de Castellar – PSC.
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