
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAORDINARI.  7 DE JUNY DE 2017. 
   PLE EXTRAORDINARI.  7 DE JUNY DE 2017. 
 
 
El ple compta amb la presència de tots el regidors i regidores, i s’inicia amb l’aprovació de dues 
actes anteriors, les referents a l’últim ple ordinari del 24/03 i l’extraordinari del 31/03. 
 
A continuació, s’aprova un canvi de representants en la junta de govern de l’AMPA de la Llar 
d’Infants “Vailets” per al curs 2020-2021. També es dóna compte, amb caràcter informatiu, dels 
decrets d’alcaldia aprovats des del darrer ple. 
 
CONVENI PER A LA CAMPANYA 2021 D’EXCAVACIONS I RECERCA AL JACIMENT 
DE L’ABRIC ROMANÍ 
 
Es tracta d’un conveni específic de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Capellades i l’Institut Català 
de Paleoecologia Humana i Evolució Social de 
Catalunya, per tal de formalitzar les excavacions 
del proper mes d’agost. El regidor de cultura 
explica que es tracta d’una col·laboració que fa 
molts anys que es du a terme, però que fa 
relativament poc que es fa mitjançant un conveni. 
Enguany s’hi inclou una aportació de 4.000 €. Al 
torn d’intervencions els diferents grups s’hi 
mostren favorables. La regidora Adela Morera, de 
VdC-CUP, destaca la importància de les 
excavacions de l’Abric Romaní i l’aportació al coneixement humà que suposa l’explotació d’aquest 
jaciment. Comenta que això no seria possible sense el suport logístic i econòmic de l’Ajuntament i 
que per tant, amb aquest conveni es reafirma el compromís de la institució amb la investigació 
científica. S’aprova per unanimitat.   
 
BONIFICACIONS DEL PREU PÚBLIC PER LES ENTRADES CULTURALS 
 

El regidor de cultura explica que aquesta proposta 
respon a la voluntat estratègica de fer servir la cultura 
com una eina d’accés al coneixement i la cohesió, i que 
per això es pretén que arribi fins a tothom. Per aquesta 
raó es presenten unes bonificacions per ajudar a les 
persones que, per la seva situació econòmica, no s’ho 
poden permetre. Comenta que hi ha dos tipus d’entrada, 
la general i la bonificada; i dintre de les bonificacions 
n’hi ha varies: 25% de descompte pels joves i persones 
jubilades i/o major de 65 anys, 25% de descompte per 
socis i sòcies de la societat “La Lliga” pels espectacles 
que es facin al teatre de “La Lliga” (en virtut del conveni 

amb l’entitat), 50% de descompte pels alumnes de les escoles culturals (escola de musica, escoles 
de dansa, etc.) i 50% de descompte per persones en situació d’atur. Els diferents grups s’hi 
mostren a favor. La regidora Susana Moreno, de VdC-CUP, diu que malgrat la pandèmia, des de 
l’equip de govern s’ha fet una aposta clara per seguir apropant la cultura als veïns i veïnes, i que en 
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aquest sentit la idea és treballar amb la mateixa perspectiva del foment de la cultura i sobretot fer 
més fàcil i democratitzar l’accés a ella. És per això que demana el vot favorable. S’aprova per 
unanimitat.   
 
Seguint amb les propostes relacionades amb la cultura, es presenta el conveni de col·laboració per 
l’any 2021 amb l’associació cultural pel foment d’espectacles infantils la Xarxa de Capellades i la 
ratificació al ple de la declaració d’interès pel municipi del 120è aniversari de la societat “La Lliga” 
de Capellades. Tots dos punts s’aproven per unanimitat.   
 
A continuació, el regidor de comunicació, governació i hisenda porta a ple l’aprovació de la 
modificació del calendari fiscal 2021, referent a la taxa de l’Escola Bressol “Vailets” de Capellades. 
El punt és aprovat per unanimitat. També des d’hisenda es dóna compte al ple de l'informe resum 
de control intern, per l’exercici 2020, de l'Ajuntament de Capellades i els seus organismes 
autònoms. Aquest punt és informatiu. I finalment, el mateix regidor presenta el conveni entre 
l'Ajuntament de Capellades i l'associació Companyia de Bombers de Capellades. Es tracta de 
l’aprovació definitiva del conveni que ja es va presentar en un ple anterior, s’aprova per 
unanimitat.   
 
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS ORGANITZADES PEL JOVENT DE CAPELLADES 
 
El regidor de joventut, Miquel Sabaté de VdC-CUP, explica que el punt no pretén presentar unes 
noves bases de joventut, sinó una modificació de les existents. Comenta que les subvencions ja 
s’han fet els darrers anys i que bàsicament, cada any es veuen quines noves necessitats cal cobrir. 
Enguany s’ha considerat oportú afegir una bateria de punts en matèria d’igualtat de gènere en la 
valoració dels projectes que s’hi vulguin acollir. Així doncs, se li dona un pes prou important en 
aquestes bases, alhora que tampoc eclipsa altres aspectes a tenir en compte quan es valora un 
projecte juvenil. Els diferents grups s’hi mostren favorables, tot i que el PSC demana més temps 
per acollir-se a les subvencions. El regidor respon que hi està d’acord i diu que els propers anys 
miraran de fer-ho amb més antelació per tal de donar més marge. El punt s’aprova amb el vot 
positiu de tots els regidors i regidores. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes el grup de C’s demana diverses actuacions en matèria de regulació 
vial: millora de la senyalització vial i de l’adherència del ferm del carrer Molí Xic, un pas de 
vianants al carrer Sant Ramón, la revisió d’algunes prohibicions d’aparcament a les voreres per tal 
d’afavorir l’aparcament en zones comercials i la col·locació d’una tanca en un desnivell a la plaça 
de la Bassa. El PSC també demana un pas de vianants, en aquest cas al carrer Divina Pastora. 
Aprofitant el torn de paraules del PSC, la regidora Núria Bonfill a títol personal, felicita l’equip de 
govern pel suport a l’entitat cultural La Lliga. Seguint amb la regulació del trànsit, JxC explica que 
el carrer dels Paperers, que és meitat de Capellades i meitat de La Torre de Claramunt, es pot 
aparcar a les dues bandes i genera embussos. Diu que s’hauria de prohibir l’aparcament en una de 
les dues bandes, pactant-ho amb l’Ajuntament de La Torre. També JxC explica que aportarà a 
l’ajuntament la resposta a les al·legacions que va fer el seu grup al desdoblament de la C-15, 
demana fer certificats energètics als edificis municipals i també demana, a llarg termini, estudiar 
la recollida de l’oli porta a porta, enlloc de fer-ho a la deixalleria.  
 
Un cop anotats els precs i preguntes fets per l’oposició, l’equip de govern explica que el proper 
diumenge 9 de maig es farà el Festival d’Orgue, que properament s’iniciaran les obres de la Casa 
de la Vila, que properament es disposarà de la nova màquina escombradora i que s’està treballant 
amb la retirada del cablejat de telecomunicacions que travessa La Bassa.  
 
No hi ha cap intervenció per part del públic i per tant, es dóna per finalitzat el ple. 
 
 
 


