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El ple, que compta amb l’assistència de tots el regidors, comença amb la votació de la inclusió, i la 
posterior aprovació, de dos punts d’urgència: la contractació mitjançant “rènting” d’una màquina 
escombradora per a la neteja viària i l’aprovació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a ajuts socials d’urgència. Aquest últim punt permetrà, un any més, cobrir 
algunes necessitats bàsiques a famílies en risc d’exclusió com poden ser l’alimentació, la higiene, 
subministraments energètics, llibres i menjadors escolars, etc. Els dos punts s’aproven per 
unanimitat i, a continuació, es dóna compte de diferents decrets d’alcaldia aprovats el darrer mes. 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PER DOTAR L’EDIFICI DEL 
COS DE BOMBERS D’UNA ÀREA SUFICIENT PER A LA SEVA AMPLIACIÓ 
 

L’equip de govern explica que l’actual edifici del Cos 
de Bombers s’ha fet petit i s’ha de modernitzar. El parc 
depèn de la Generalitat, que per manca de pressupost 
no hi ha pogut invertir els darrers anys. Actualment hi 
ha un programa de millora en els parcs de bombers 
voluntaris i el de Capellades hi apareix, quedant 
oberta la possibilitat d’ampliar-se els propers anys. La 
qualificació dels terrenys del costat del parc a l’actual 
Pla General d’Ordenació no en permetria l’ampliació, i 
és per això que l’Ajuntament s’avança proposant 
requalificar els terrenys annexos. És tracta d’una 
parcel·la actualment qualificada com a zona verda que 

passa a sistema de dotacions. Com a contrapartida, també es requalificarà una parcel·la de la 
mateixa superfície de l’explanada, que passarà a ser zona verda. Els diferents grups s’hi mostren 
favorables i l’equip de govern agraeix la dotació en nom dels Bombers. S’aprova per unanimitat. 
 
A continuació s’aprova per unanimitat l’increment de sous del personal de l’Ajuntament i els seus 
organismes autònoms, d’acord amb l’actual llei de pressupostos generals de l'Estat. També 
s’aproven per unanimitat les bases de l’atorgament de subvencions del servei esports. 
 
MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I SUPORT A LA 
SALUT MENTAL DEL JOVENT 
 
El regidor Angel Soteras explica la moció que presenta ERC i VdC-CUP en nom de l’organització 
juvenil “Jovent Republicà”, que posa l’accent en el creixement de malalties mentals fruit de la 
preocupació dels joves envers la crisi actual i la manca de futur en el mon laboral. Una situació 
que ha anat a més els darrers anys i que la pandèmia ha accentuat. El regidor comenta que els 
acords son bastants simples i assumibles, que la moció no es basa en una reivindicació concreta, 
sinó que busca que es parli del problema i es tingui en compte aquesta problemàtica. El PSC s’hi 
mostra favorable. C’s i JxC diuen que hi votaran a favor, tot i que no comparteixen algunes 
afirmacions de la part expositiva. El regidor Miquel Sabater de VdC-CUP, explica que des de la 
Regidoria de Joventut comparteixen la moció i recorda que ja es feia esment d’aquestes 
problemàtiques al Pla Local de Joventut que es va aprovar recentment. Explica que en aquest 
sentit, des del passat setembre l’Ajuntament s’ha adherit al programa de Consulta Jove del 

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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Consell Comarcal, un servei que fa un acompanyament emocional alhora que sensibilitza al jovent 
amb hàbits i conductes saludables per a millorar el seu benestar. S’aprova per unanimitat. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA VdC-CUP i DE SUPORT A PABLO HASÉL 
 
La regidora Susana Moreno de VdC-CUP, en nom de l’equip de govern, presenta la moció de 
solidaritat amb el raper Pablo Hasél, que és el primer raper d’Europa empresonat per les seves 
cançons. Explica que aquesta moció també es presenta per defensar la llibertat d’expressió. 
L’Estat Espanyol és el primer estat de la llista d’artistes empresonats: 14 de processats i en penes 
privatives de llibertat (el segueixen estats com l’Iran, Turquia i Birmània). La regidora diu que les 
expressions artístiques han de ser especialment lliures en un país que pretén ser democràtic. C’s 
diu que la llibertat d’expressió està recollida per la constitució, però que té els seus límits en el 
respecte a altres drets reconeguts. Diu que Pablo Hasel és un delinqüent i incitador al odi, 
pregunta als regidors si estan d’acord amb els actes vandàlics fruit de les protestes. El PSC diu que 
està d’acord amb part de la moció, però que no pot la pot recolzar del tot. També condemna els 
fets ocorreguts en les protestes dels darrers dies. JxC comenta que està d’acord amb el què ha 
exposat C’s i que no es pot abusar del dret d’expressió. Diu que de la mateixa manera que no els 
agraden moltes de les proclames de la formació VOX, tampoc li agrada el què diu Pablo Hasél. 
VdC-CUP respon que no es pot posar al mateix nivell les proclames polítiques racistes i 
homòfobes de VOX amb les lletres d’unes cançons. 
Tampoc està d’acord en centrar el debat en els 
disturbis, s’ha de posar el focus en les causes i no en 
les conseqüències. ERC explica que es pot estar 
d’acord o no amb el què ha fet el Sr. Hasél, però ara el 
què es vota és una moció que tracta tan sols una 
condemna sobre uns fets relacionats amb la llibertat 
d’expressió. S’aprova: ERC i VdC-CUP voten a favor; 
JxC i el regidor Aaron Alcazar del PSC s’abstenen i C’s 
i la regidora Núria Bonfill del PSC hi voten en contra. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes C’s proposa marcar millor la parada del bus a la Ronda del Capelló i 
posar-hi els horaris. El PSC demana que es netegi la zona de baix al Capelló. JxC demana que es 
faci més promoció del bons socials a la web municipal. Finalment, ERC convida als actes del 
Mercat FIgueter, que tot i que no es fan parades per la COVID-19, si que es faran alguns actes. No 
hi ha cap altra intervenció i per tant, es dóna per finalitzat el ple. 
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Es convoca un ple ordinari centrat en l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de Capellades i 
els seus organismes autònoms. El Regidor d’Hisenda presenta els pressupostos que qualifica de 
realistes, tot i ser conscients que la COVID-19 els pot fer modificar en qualsevol moment. La 
oposició s’hi mostra disconforme, per diferents motius: C’s exposa que no és moment 
d’incrementar la inversió i tant el PSC com JxC diuen que troben a faltar punts que ells han 
proposat. VdC-CUP per la seva banda s’hi mostra favorable i diu que la política institucional no 
pot ser només asfaltar carrers, sinó que ha de servir per posar les persones al centre defensant 
l’educació, la cultura, els drets socials o el dret a l’habitatge, entre altres; que son els eixos que 
marquen el programa d’acció de l’actual equip de govern. S’aprova amb els vots a favor d’ERC i 
VdC-CUP, l’abstenció del PSC i els vots en contra de JxC i C’s. 
 
El ple també serveix per iniciar la contractació del projecte executiu de la Casa de la Vila. 
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