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El ple, que compte amb l’assistència de tots els regidors, comença amb l’aprovació de les actes 
anteriors. Com és habitual, també es dóna compte dels decrets d’alcaldia del darrer mes. 
 
A continuació, s’aproven tres punts per unanimitat: l’actualització del conveni regulador de 
l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local, l’aprovació modificació provisional del PGOU en el sector de la Fàbrica Guasch 
(punt ja tractat en un ple anterior) i el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació 
de Comerç per a la dinamització comercial del municipi per a l’any 2022. Es tracta de punts 
merament tècnics, que reben el suport de tots el grups i que no generen debat. 
 
CONVENI PER A LA CAMPANYA D’EXCAVACIONS A L’ABRIC ROMANÍ 
 
Es porta a ple el conveni específic de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Capellades i l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) per a 
la campanya 2022 d’excavacions i recerca al jaciment 
de l’Abric Romaní. El regidor de cultura explica que es 
tracta de la concreció per al 2022 del conveni marc 
signat l’any 2009. Excavació 2022. Comenta que 
l’Abric Romaní està inclòs al pla de treball de l’IPHES 
per als propers anys i que per tant, l’excavació està 
garantida fins l’any 2025. Els diferents grups s’hi 
mostren favorables i s’aprova per unanimitat. 
 
Tot seguit s’aproven les bases pel concurs de pintura ràpida i el nomenament del representant de 
la corporació en el Consell Escolar del Col·legi Mare del Diví Pastor. S’explica que la nova llei 
obliga a que els consells escolars de les escoles concertades tinguin un representant de 
l’Ajuntament (fins ara no era obligatori) i l’equip de govern proposa a la regidora d’educació, 
Susana Moreno de VdC-CUP, per una qüestió pràctica. S’aprova amb els vots favorables d’ERC i 
VdC-CUP, mentre que el PSC s’absté i C’s hi vota en contra. 
 
CONVENI PROGRAMA DE DIVERSIFICACIO CURRICULAR 
 
La regidora d’educació, Susana Moreno de VdC-CUP, presenta el conveni entre l’Ajuntament i 
l’escola Mare del Diví Pastor per poder implementar un nou programa de diversificació 
curricular, dirigit a l’alumnat de 3er i 4rt d’ESO. Aquest programa, més conegut com a “Tastet 
d’Oficis”, obre la porta a que l’alumnat pugui desenvolupar pràctiques en diferents entitats o 
empreses del poble, per conèixer de primera mà diferents feines o oficis. Comenta que aquest 
programa està orientat a aquell alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge i que, per tant, 
dona una oportunitat més a orientar la trajectòria professional dels joves. Els diferents grups s’hi 
mostren favorables i s’aprova per unanimitat. 
 
A continuació, s’aprova també per unanimitat el conveni entre l'Ajuntament i l'Institut Molí de la 
Vila per la cessió de les instal·lacions esportives del centre, per tal que altres entitats de la vila en 
puguin fer ús.  

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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Tot seguit, s’aproven un seguit de punts tècnics: l’aprovació de l’increment de salaris per a l’any 
2022 del personal de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, d’acord amb la nova llei de 
pressupostos generals de l'estat; la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de 
l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; l’adhesió de l’Ajuntament 
al sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat en totes les seves categories de 
subministraments i de serveis; la convocatòria per a la concessió de subvencions per a ajuts 
socials d’urgència i la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts en espècies. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES PELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
El regidor de participació ciutadana, Miquel Sabaté de VdC-CUP, comenta que aquesta proposta 
és un repte que com a regidor de participació ciutadana li fa especial il·lusió, i que tot i que s’hi ha 
estat treballant des de l’inici de la legislatura, les circumstàncies no han permès presentar-les fins 
ara. Explica que el funcionament és molt similar al d’altres pobles veïns: com a Ajuntament, en el 
pressupost de 2023 hi haurà el compromís d’aportar 30.000€ en inversions en aquelles propostes 
que els veïns i veïnes de Capellades hagin votat durant aquest any 2022. En aquest sentit, primer 
es farà una presentació d’aquest procés, després es deixarà espai a la població perquè pugui fer les 
seves propostes i seguidament l’equip tècnic en farà una validació. Finalment es posaran a votació  
els projectes que siguin viables tècnicament. Conclou que estem davant d’una eina que permetrà a 
la ciutadania tenir una mica més de control sobre les accions que es fan a la vila i que la intenció 
de l’equip de govern és anar fent passos per tal de fer una vila més participativa. C’s s’hi mostra 
favorable, però sempre que el procés sigui transparent. El PSC diu que els sembla bé, però que no 
els agrada com s’han fet les bases, ja que no hi ha pogut participar. JxC veuen bé la proposta, però 
també els genera uns quants dubtes i proposen deixar-ho aparcat fins al proper ple. Des de VdC-
CUP no veurien amb mals ulls aplaçar-ho si això suposés generar més consens, però per temes de 
calendari no ho accepten. No obstant, es comprometen a millorar-ho per al proper any. S’aprova 
amb els vots a favor d’ERC i VdC-CUP, mentre que el PSC, JxC i C’s s’abstenen. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes, C’s pregunta per la reforma del casc antic i se li respon que està 
pendent de l’aprovació del Pla de Seguretat i que es volen fer les obres abans de l‘estiu. També 
pregunta si es sancionen els propietaris de gossos que passegen sense corretja i demana que des 
de l’Ajuntament s’insti a la Generalitat a que s’obri el CAP durant el cap de setmana. Finalment 
torna a insistir en trobar una solució al problema d’horaris del bus de l’estació, pregunta si s’està 
estudiant alguna alternativa a la recollida “porta a porta” i demana que es faci un compte 
d’Instagram de l’Ajuntament. El PSC posa de manifest alguns actes d’incivisme i que hi ha poca 
il·luminació als carrers. JxC celebra la nova campanya de recollida de l’oli usat i critica que hi hagi 
ciutadans que no respecten la recollida “porta a porta” i segueixen deixant deixalles a les afores.  
 
Cada grup, al seu torn, fa una condemna de l’actual guerra a Ucraïna. En aquest sentit, VdC-CUP 
exposa que caldria fer una anàlisi molt profunda de la situació actual, ja que aquest conflicte va 
més enllà de l’anomenada invasió russa. Comenta que aquesta és una guerra que fa vuit anys que 
dura al Donnbass i que des de llavors s’ha cobrat mes de 14.000 vides. Des de VdC-CUP 
denunciem les accions militars del govern oligarca rus, però també les accions dutes a terme 
anteriorment per l’OTAN i el paper que està tenint la Unió Europea. Finalment condemnem el 
paper de l’Estat Espanyol, que està enviant armes directament al conflicte, enlloc d’apostar per 
una solució pacifica. Reclamen diàleg per part de totes les parts per tal de resoldre el conflicte. 
 
Ja des del públic, el Sr. Ramón Roca demana fer un aparcament de bicicletes al tall de meló. El 
ple s’acaba amb la crida a la participació al proper Mercat Figueter i a l’exposició “Nosaltres”, 
proposada per la Taula de Dones en motiu de la celebració dels actes del 8 de març. 
 
 
 
 


