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El ple, que compta amb l’assistència de tots el regidors, comença amb l’aprovació de l’acta 
anterior i l’aprovació de la celebració del ple per videoconferència, degut a la COVID-19. També es 
dóna compte de diferents decrets d’alcaldia aprovats el darrer mes. 
 
APROVACIO DEL CONVENI AMB L'ENTITAT CARITAS 
 
La regidora d’acció social explica que els darrers dos anys la pandèmica ha agreujat la crisi 
econòmica i social al nostre país, fet que suposat un augment de l’esforç de les entitats socials, 
com és el cas de CARITAS, i que per això és important donar suport a aquesta entitat. Els 
diferents grups s’hi mostren favorables. VdC-CUP explica que un dels motius de l’augment de 
sol·licituds és la precarietat laboral i diu que mentre les institucions supramunicipals no donin 
respostes a problemàtiques estructurals com l’exclusió residencial o la normativa d’estrangeria, la 
intervenció social està condemnada a treballar en la contenció. Tot i així, destaca que la tasca de 
CARITAS és essencial en el nostre municipi, perquè cobreix les necessitats  d’aquelles persones en 
situació d’emergència. S’aprova per unanimitat. 
 
A continuació, també s’aprova el conveni de col·laboració amb els Bombers de Capellades. 
 
MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ! 
 
El regidor de VdC-CUP, Miquel Sabaté, presenta la moció i 
destaca el consens generat entre la majoria de grups 
municipals. Explica que la llengua catalana està en una 
situació delicada arreu dels Països Catalans, ja que continua 
rebent atacs de tota mena, amb un estat espanyol que no 
afavoreix la riquesa lingüística i mostra una clara voluntat de 
minoritzar encara més les llengües cooficials. Per tant, 
defensa la importància de que el català rebi el recolzament de 
les entitats municipals, com és el què es fa amb aquesta 
moció. Comenta que la moció, més enllà de denunciar els 
atacs que es van perpetrant des del nacionalisme espanyol, 
també interpel·la la societat, recordant que no s’ha d’amagar 
l’ús de la llengua o canviar-la per una suposada “cordialitat” 
o “educació”. C’s, en canvi, defensa l’ús del castellà com a 
llengua vehicular, posa en valor les diferents sentencies a 
favor d’aquest fet i demana complir amb la llei. El PSC diu 
que està a favor de complir amb la llei, però que no està 
d’acord amb el què s’exposa a la sentencia. Explica que estan 
a favor del sistema d’immersió lingüística actual. JxC també 
es mostra favorable a la moció i comenta que la realitat dels patis de les escoles i el carrer és que 
es parla més en castellà i que per tant, l’escola encara necessita que l’ensenyament 
majoritàriament sigui en català. ERC també es mostra favorable i dóna arguments a favor de la 
moció. S’aprova amb els vots de tots els partits excepte C’s, que hi vota en contra. 
 
 

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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PRECS I PREGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes C’s demana modificar una parada del mercat que obstaculitza la 
sortida d’un aparcament del carrer Pare Bernardí. També pregunta per què no funcionen les fonts 
de la vila i se li respon que estan parades pel risc de glaçades. Finalment pregunta per l’augment 
del cost del nou conveni del sistema de recollida de residus “porta a porta” i se li explica que és un 
tema que encara s’està tractant al Consell Comarcal. El PSC demana incorporar l’oli al servei de 
recollida de residus “porta a porta” i se li respon que en breu es farà una campanya de recollida. 
També pregunta per l’inici de les obres dels carrers del voltant de la Plaça Sant Jaume. JxC 
pregunta pel sortidor de La Bassa i s’explica que no funciona la bomba, que es mirarà de reparar. 
També torna a preguntar pel semàfor, i finalment pregunta qui assumirà les funcions d’arquitecte 
municipal, ja que l’anterior s’ha jubilat. S’explica que s’ha fet un contracte menor per un any, ja 
que Capellades no disposa de plaça, i que durant aquest any, se’n crearà una de nova i es traurà a 
concurs. A continuació, la regidora Susanna Moreno de VdC-CUP, recorda que el proper cap de 
setmana es celebraran diferents actes en motiu de la Festa Major d’Hivern. Finalment, ja des del 
públic, el Sr. Ramón Roca pregunta quin previsió hi ha per arreglar l'aparcament de l’esplanada, 
ja que està ple de forats. Arribats a aquest punt, es dóna per finalitzat el ple. 
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Amb l’absència de la regidora Susana Moreno de VdC-CUP, s’inicia el ple amb l’aprovació de 
l’acta anterior i l’aprovació de la celebració del ple per videoconferència, degut a la COVID-19. 
També es dóna compte de diferents decrets d’alcaldia aprovats el darrer mes. 
 
Tot seguit, s’aprova l’ampliació del termini d’exposició de la modificació del Pla General 
d’Ordenació de Capellades, en el sector de la Fàbrica Guasch, per motius tècnics. 
 
PRESSUPOST 2022 DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS 
 
El regidor d’hisenda, Jaume Soler, fa una explicació tècnica del punt i destaca positivament 
l’aportació de tots els grups municipals. També intervé l’alcalde de Capellades, Salvador Vives, 
destacant com el pressupost respon a tres objectius: atendre les persones i les seves necessitats, 
realitzar una despesa pública per a les persones i el manteniment de les infraestructures. Fa un 
repàs d’alguns dels projectes previstos per als propers 12 mesos: la remodelació de diversos 
carrers del centre de la vila, els parcs i zones per als infants o l’obertura del Parc Prehistòric. 
Comenta que es tracta d’un pressupost molt rigorós en l'execució de la despesa i en l'optimització 
dels ingressos, que permetrà consolidar una situació econòmica positiva. C’s s’hi mostra en 
contra, mentre que el PSC i JxC diuen que estan a favor de gran part del pressupost, però no de la 
totalitat. VdC-CUP destaca algunes línies com l’obertura del nou equipament juvenil, que serà 
una realitat aquest any. Comenta que en línies generals estem davant d’una bona eina que ajudarà 
a seguir amb les apostes i compromisos que l’equip de govern va adquirir les passades eleccions. 
És per aquest motiu, que en demana el vot favorable. S’aprova amb el vots a favor d’ERC i VdC-
CUP i l’abstenció del PSC i JxC. C’s hi vota en contra. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes C’s demana crear un compte d’Instagram des de l’Ajuntament, 
sobretot destinat al jovent de la vila. El PSC, aprofita la paraula per donar suport a la Societat i la 
cafeteria de La Lliga, per l’atac de vandalisme que van rebre. VdC-CUP, en relació al tema del 
compte d’Instagram, recorda que n’hi ha un de l’Àrea de Joventut. ERC explica que després de 
molts anys s’ha jubilat l’arquitecte municipal, el Sr. Juan Carlos Reyes, destacant-ne al 
professionalitat i desitjant-li tota la sort del món. Finalment, l’Aalcalde de Capellades, Salvador 
Vives, desitja una bona entrada d’any i dóna per finalitzat el ple. 
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