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Es convoca un ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals de l’any 2021. Compta amb 
l’assistència de tots el regidors, connectats de forma telemàtica degut a les restriccions de la 
COVID-19. Tot i tractar-se d’un ple destinat principalment a les ordenances fiscals, comença amb 
l’aprovació d’una modificació de crèdit, per tal de dotar noves partides al pressupost, 
principalment destinades a noves ajudes per fer front a la crisi actual. 
 
APROVACIO PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2021 
 
El regidor Jaume Solé explica les diferents modificacions que s’han fet respecte l’any passat, tot i 
que la majoria d’impostos i taxes es mantenen. Comenta que els últims mesos s’està patint un 
canvi estructural a nivell econòmic i social que portarà conseqüències imprevisibles i que 
segurament caldrà reorientar algunes de les polítiques públiques per als següents anys. Per tant, 
l’equip de govern es mostra caut en la modificació de les ordenances fiscals. La regidora Susana 
Moreno de VdC-CUP, apunta que tot i així s’està treballant i estudiant la modificació d’algunes 
taxes en clau de futur, que cal revisar des d’un criteri de progressivitat, de justícia social, de cura 
del medi ambient i de solidaritat. I aquest és el cas, per exemple, de les taxes de l’Escola Bressol, 
que malgrat a la passada legislatura ja es va incorporar una bonificació per rendes baixes, aviat es 
presentarà una proposta de modificació que tindrà en compte diversos aspectes com l’horari o 
temps d’ús del servei. Explica que també hi ha sobre la taula l’estudi d’altres taxes per tal de 
presentar una proposta seguint aquests mateixos criteris. En general els diferents grups s’hi 
mostren conformes i voten favorablement a la proposta, excepte C’s que hi vota en contra.   
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El ple, que compta amb l’assistència de tots el regidors, que comença amb l’aprovació de l’acta de 
l’anterior ple ordinari, així com també de l’últim ple extraordinari. A continuació, es dóna compte 
de diferents decrets d’alcaldia aprovats el darrer mes. 
 
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇ 
 
Es presenta un nou conveni entre l’Ajuntament i l’Associació de 
Comerç i Serveis de Capellades, aprofitant una subvenció de la 
Diputació de Barcelona. Aquest conveni permet professionalitzar 
l’associació mitjançant la incorporació de serveis externs, però 
també permet fer diverses activitats de promoció del comerç local. 
La subvenció és de 5.000€ i la mateixa quantitat és aportada per 
l’Ajuntament i la pròpia associació, dotant el conveni de 15.000€ 
en total. S’explica que serà complicat que es pugui justificar tota 
aquesta quantitat, ja que enguany s’han fet menys actes de 
promoció. S’aprova per unanimitat. 
 
Tot seguit, s’aprova una nova modificació de crèdit que permet dotar de noves partides al 
pressupost, destinades a noves ajudes per fer front a la crisi actual provocada per la COVID-19. 
 

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. 
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ANNEX AL CONVENI DE CÀRITAS 2020 
 
La regidora d’acció social, Marta Alarcón, explica que es tracta d’una modificació que permet 
augmentar el conveni ja aprovat anteriorment, ja que el pressupost previst inicialment ja s’ha 
gastat. La crisi actual a causa de la pandèmia ha provocat un augment de la demanda del servei, 
que ha passat de les quinze a les quaranta-set famílies. Tots els grups s’hi mostren favorables i 
destaquen que ara mateix aquestes accions fan més falta que mai. VdC-CUP diu que hi donarà 
suport, però comenta que aquests convenis evidencien que estem en una societat desigual i que 
els efectes del sistema capitalista en el que vivim perpetuen i consoliden la pobresa com una cosa 
normal; la tasca d’aquesta entitat recorda que pocs segueixen tenint molt a costa de que d’altres 
es vegin obligats a acudir al banc d’aliments per cobrir una necessitat tant essencial com és 
menjar. Explica que l’entitat actua sobre l’emergència social immediata, però no resol el problema 
de fons, que és estructural. El problema no és una pandèmia o una crisi puntual, sinó que és 
sistèmic; un sistema en el que es reparteixen les pèrdues, però mai els beneficis. Finalment, diu 
que això no treu que no s’hagi d’agrair la tasca imprescindible de l’entitat. S’aprova per 
unanimitat. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 

Al torn de precs i preguntes C’s pregunta 
quin control s’està fent del servei de recollida 
“porta a porta” i se li respon que es fa un 
seguiment constant i que en breu se 
n’informarà. També pregunta si 
s’augmentarà el control policial per evitar 
infraccions relacionades amb la pandèmia i 
se l’hi explica que es considera suficient la 
dotació actual. El PSC demana un informe de 
seguiment de les ajudes relacionades amb la 
COVID-19 i comenta que als parcs infants hi 
ha molts elements trencats. Se’n pren nota. 

 
JxC explica que les escales que van des de carrer Sant Joan fins a la carretera estan molt brutes, 
reclama la renovació de la borsa de treball i demana iniciar un expedient per fer una bandera 
municipal. També demana que es convoqui una plaça de recursos humans. Pregunta per 
l’expedient de demolició de l’edifici del carrer Abad Muntades i des de l’equip de govern s’explica 
que ja s’ha presentat el certificat final d’obra i ara es procedirà a notificar les despeses als 
propietaris. També pregunta per què es va tancar la biblioteca a l’agost venint d’estar tres mesos 
tancada per la COVID-19 i se li respon que es va intentar obrir, però hi havia una persona de baixa 
i finalment es va decidir tancar segons el calendari previst. Torna a preguntar per la casa de 
propietat municipal de “Cal Simeón” i se li respon que des de l’Ajuntament s’ha fet la denuncia de 
la ocupació i s’està a la espera. Finalment, pregunta a què responen els actes previstos pel 25N. La 
regidora d’equitat, Adela Morera de VdC-CUP, explica que el 25N és la diada en contra de les 
violències masclistes. Explica que es faran alguns actes culturals que s’han preparat junt amb la 
Taula de Dones, dues de musicals i una de teatral, sempre que ho permetin les mesures actuals 
contra la COVID-19. També diu que es penjaran cartells explicant que son els feminicidis, per tal 
que la població en prengui consciencia. 
 
Ja des del públic, es pregunta si s’està aplicant el salari mínim professional als treballadors de 
l’Ajuntament i l’Alcalde respon que actualment està segons conveni, tot i que desconeix si aquest 
està per sobre del mínim. També pregunta quan es restituirà l’estelada del Capelló i s’explica que 
està anotat i es farà en breu. 
 
No hi ha més preguntes i per tant, arribats a aquest punt, es dóna per finalitzat el ple. 
 
 
 


