
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PLE EXTRAORDINARI.  7 DE JUNY DE 2017. 
 
 
El ple es torna a celebrar de forma telemàtica, emès pel canal de YouTube, degut al confinament 
de la població pels efectes del COVID-19. Compta amb la totalitat de regidors i regidores. 
 
S’inicia amb l’aprovació de la celebració de la sessió plenària per vídeo conferencia, i tot seguit 
s’aprova l’acta anterior. A continuació s’informa dels decrets d’alcaldia de les darreres setmanes.  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CAMPANYA 2020 D’EXCAVACIONS I 
RECERCA AL JACIMENT DE L’ABRIC ROMANÍ  
 
El regidor de cultura explica el conveni entre 
l’Ajuntament de Capellades i l’Institut Català 
de Paleoecologia Humana i Evolució Social, 
que permet l’explotació del jaciment 
arqueològic per part de la URV. Explica que 
ja hi ha un conveni marc que regula 
l’excavació, però que ara se’n fa un altre 
d’específic que suposa una aportació 
econòmica de 4.000 €. Explica també que 
l’actual projecte d’excavació finalitzarà el 
2021, però hi ha voluntat de seguir treballant 
els propers anys. Els diferents grups s’hi 
mostren favorables. VdC-CUP comenta que el 
conveni suposa el manteniment d’unes excavacions molt importants, que també suposen una 
promoció molt important per Capellades. S’aprova per unanimitat. 
 
APROVACIO DE MODIFICACIO DE CREDIT 002/2020 DE SUPLEMENT DE 
CRÈDIT I/O CRÈDIT EXPRAORDINARI 
 
Es tracta d’una modificació del pressupost que permet tirar endavant diverses mesures socials per 
fer front a la crisi del COVID-19, com l’aportació d’una subvenció directa a famílies necessitades 
pel lloguer o els subministraments; i una altra subvenció per ajudar al comerç. També inclou les 
hores extres generades, arran d’aquesta crisi, del cos de policia local i els serveis de neteja, així 
com un conveni de col·laboració amb la Generalitat per l’adquisició de tauletes electròniques per 
les escoles. Finalment, la modificació també inclou altres propostes com un estudi de la recollida 
de residus, o per millorar la il·luminació. En total, aquestes mesures suposen un augment de 
180.000 €. Els diferents grups s’hi mostren favorables i VdC-CUP, com a membre de l’equip de 
govern, agraeix el gest de l’oposició, que facilita l’aprovació d’aquestes mesures. També agraeix 
als tècnics la tasca realitzada per poder dur a terme aquestes mesures. S’aprova per unanimitat. 
 
Tot seguit, es fa l’aprovació inicial de la modificació del text de l’ordenança fiscal que regula la 
taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. També 
s’aprova l’increment de les indemnitzacions per assistència a judicis pel personal de l’ajuntament. 
 

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 ORDINARI 27 DE MAIG DE 2020 (TELEMÀTIC)



APROVACIO DE LES BASES PER A LA CONCESSIO D’AJUTS ALS HABITATGES 
AFECTATS ECONOMICAMENT PEL COVID-19.  
 
La regidora d’habitatge i equitat, Adela Morera de VdC-CUP, explica les bases d’aquesta 
subvenció, que posa a disposició de la ciutadania una paquet de mesures econòmiques per fer 
front a la crisi econòmica actual, en part provocada pel COVID-19, però que fa temps que la 
societat arrossega i que la situació actual ha fet més evidents. Es tracta d’una subvenció d’uns 
20.000 € destinats directament a les famílies, tot i que poden ser ampliables. Comenta que són 
dues línies d’ajut diferenciades, una pel lloguer de l’habitatge i l’altra pel pagament dels 
subministraments energètics. Estan previstes per cobrir els tres mesos que ha durat l’estat 
d’alarma. Els diferents grups posen en dubte alguns aspectes tècnics, tot i que en general s’hi 
mostren favorables. S’aprova per unanimitat. 
 
A continuació, s’aproven també per unanimitat, les bases per a la tramitació d’ajudes al comerç, 
serveis i restauració afectats pel confinament decretat amb motiu de l’estat d’alarma. 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
Al torn de precs i preguntes, C’s pregunta per les mesures de seguretat contra el COVID-19 per 
quan s’obrin les dependències municipals. També demana dades d’ocupació de la piscina de la 
temporada 2019. I finalment pregunta per què es fa neteja de l’escola si aquesta està tancada. Des 

de l’equip de govern se li dóna resposta i se 
li comenta que li donaran les dades 
sol·licitades. 
 
El PSC demana revisar la il·luminació dels 
edificis del camp de futbol, ja que sembla 
que hi ha moltes llums enceses 
permanentment. D’altra banda, la regidora 
Núria Bonfill agraeix les mostres e condol i 
el minut de silenci al darrer ple, fet per 
recordar la recent mort del seu marit. 

 
JxC pregunta per l’arranjament del camí de la “Casa del Enanitos” a la Font Cuitora i l’alcalde 
explica que es va malmetre molt durant les tempestes de l’hivern passat i que es va encarregar 
l’adequació a la brigada municipal; diu que es pot discutir si és una actuació adequada o no, que 
s’ha d’estudiar bé i també explica que s’ha gestionat directament des dels serveis tècnics i que per 
aquest motiu no es va informar. D’altra banda pregunta per l’arbre de La Bassa que està malalt i 
se li respon que és un problema de reg i que s’intentarà recuperar. També pregunta pels tremolors 
de la pedrera i se li respon que des de principis d’any hi ha un grup de seguiment amb els veïns i 
veïnes; s’ha demanat un informe a un geòleg expert en aquest tema. També demana per la 
contractació de les obres de la Casa de la Vila i se li respon que s’ha preparat la licitació. però que 
faltava una part de la documentació i s’ha quedat aturat; s’està parlant amb DIBA per tal de 
reprendre-ho. Finalment demana afegir la recollida de l’oli domèstic.  
  
Tot i que el ple és telemàtic, es permet rebre preguntes del públic a través del chat del canal de 
YouTube. El Sr. Ramón Roca demana posar més controls als vehicles que pugen en contra 
direcció pel carrer del Fossar. D’altra banda, el Sr. Joaquim Fabrés pregunta sobre el dèficit i 
estabilitat pressupostària de la vila. 
 
Un cop finalitzades les intervencions del públic, es dóna per finalitzat el ple. 
 
 
 
 
 
 


