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El ple, que compta amb l’assistència de tots el regidors, excepte Miquel Sabaté de VdC-CUP, 
comença amb l’aprovació de l’acta anterior, i també es dóna compte de diferents decrets d’alcaldia 
aprovats el darrer mes.  
 
Tot seguit, s’aprova la revisió del padró d'habitants i l’adhesió de l’ajuntament al manifest dels 
ajuntaments Jujolians, un acte que posa punt i final a la commemoració dels 140 anys del 
naixement de l’arquitecte Josep Maria Jujol, que va fer alguns dels seus projectes a Capellades.  
 
CONVENIS PER LA PROMOCIÓ DEL CINEMA 
 
L’equip de govern porta a ple l’aprovació de 
dos convenis per la promoció del cinema a la 
vila. El primer conveni, amb l’Acadèmia del 
Cinema Català, permetrà que Capellades 
formi part del “Cicle Gaudí”, una xarxa 
estable de sales de tot Catalunya que fa 
arribar el cinema català a diverses poblacions 
on la ciutadania no té un accés fàcil a l’oferta 
en pantalla gran. El segon conveni, amb 
l’entitat La Lliga de Capellades, permetrà que 
aquests gestionin la projecció d’aquestes 
pel·lícules. El regidor de cultura, Angel 
Soteras, explica que l’objectiu és tornar a fer 
cinema al Teatre de La Lliga, amb els mitjans 
de que es disposa ara, i valora positivament 
els convenis, ja que a més promociona el cinema català. La quantitat que s’aporta és de 1.100€ i 
permetrà projectar fins a 10 pel·lícules estrenades el darrer any. Els diferents grups s’hi mostren 
favorables, i els dos punts s’aproven per unanimitat.  
 
Seguint amb la regidoria de cultura s’aprova, també per unanimitat, un altre conveni cultural amb 
l’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles pel desenvolupament de la “Biennal d'Art Riudebitlles”. 
 
CONVENI DE COLABORACIÓ PER L'ORGANITZACIÓ DEL CASAL D'ESTIU 
 
La regidora d’educació, Susana Moreno de VdC-CUP explica el punt i destaca el fet que es faci 
amb FUNDESPLAI, una entitat sense ànim de lucre, i que es reedita el conveni tal i com s’ha fet 
als darrers anys. La regidora comenta que l’entitat va ser molt ben valorada per les famílies i els 
monitors el darrer any. Els diferents grups s’hi mostren favorables i s’aprova per unanimitat. 
 
A continuació es presenten dos punts de la regidoria d’hisenda: la modificació del calendari fiscal 
2022, referent a la taxa de l’Escola Bressol Vailets i la modificació del protocol complementari al 
conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica local per la 
Diputació de Barcelona. Els dos punts s’aproven per unanimitat. 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT I/O CRÈDIT EXPRAORDINARI PER A NOUS PROJECTES 

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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L’equip de govern porta a ple una nova modificació de crèdit, és a dir, la modificació de partides 
del pressupost municipal ja aprovat, per tal de dotar econòmicament noves inversions que no 
estaven previstes inicialment. En aquest cas, es presenta com un suplement de crèdit i/o crèdit 
extraordinari i permetrà, entre d’altres, tirar endavant diverses propostes: arreglar 
l’estacionament de vehicles del carrer Sant Joan, la pavimentació de Rec del Corronaire, la 
compra d’un nou vehicle policial, el projecte de cinc noves zones d’il·luminació fotovoltaica, 
l’estudi tècnic d’assessorament energètic per l’enllumenat públic, el projecte d’estudi per una 
possible subvenció “Next Generation” en energia i eficiència energètica per la Casa de la Vila, 
l’arranjament del vestíbul antic de l’ajuntament, el projecte de viabilitat per l’obertura del Parc 
Prehistòric, noves instal·lacions de videovigilància, un projecte de pacificació vial al carrer d’Oló,  
diverses actuacions a l’edifici de la policia, etc. Els diferents grups de l’oposició es mostren 
favorables en algunes partides, però no veuen necessàries dur a terme algunes altres. El PSC 
també comenta que hi ha moltes propostes que no s’han explicat bé i que no es pot valorar; i JxC 
que és difícil votar-ho tot junt. VdC-CUP s’hi mostra favorable i explica que aquest acord permet 
seguir amb unes línies de treball ja encetades en l’anterior legislatura com és la millora i 
pacificació dels carrers, la millora del servei d’aigua, l’obertura del Parc Prehistòric, la transició 
energètica, etc. S’aprova amb els vots favorables d’ERC i VdC-CUP, la resta de grups s’abstenen. 
 
Finalment, abans del torn de precs i preguntes es tracten dos temes més: la convocatòria de 
subvencions a les entitats esportives i la liquidació del pressupost de l’any 2021. El primer 
s’aprova per unanimitat i el segon no es vota, ja que és informatiu. 
 
PRECS I PEGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes, el grup de C’s pregunta si hi ha algun replanteig a nivell vial al carrer 
Sant Joan i també demana si quan estigui acabada la façana de l’ajuntament s’hi penjaran totes 
les banderes oficials. El PSC pregunta per la finalització de les obres de la Casa de la Vila i JxC per 
l’edifici del carrer Abad Muntades que es va enderrocar. Finalment, ERC convida a anar al partir 
de futbol que juga el C.F. Capellades a Carme, ja que es juguen la lliga. 
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Amb la presència de tots els regidors, s’inicia el ple amb l’aprovació de l’acta anterior. També es 
dóna compte de diferents decrets d’alcaldia aprovats el darrer mes. 
 
Tot seguit s’aproven dos convenis: un amb la Comissió de Festes del Carrer i l’altre amb la 
parròquia de Santa Maria de Capellades, majoritàriament pel Festival d’Orgue i també per a la 
resta d’activitats que s’hi puguin fer. Els dos punts s’aproven per unanimitat. 
 
CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS ELECTES 
 
El regidor de participació, Miquel Sabaté de VdC-CUP, explica que la proposta presentada s’ha 
extret de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, amb un redactat que vetlla per tal que 
els càrrecs electes es regeixin per uns principis ètics que siguin assolibles per a tothom. També 
explica que es preveu formar una nova comissió de seguiment i que els resultats es publicaran al 
portal de transparència. 
 
PRECS I PEGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes, el grup de C’s pregunta si s’ha avançat en la sol·licitud de recuperar 
l’horari d’atenció en cap de setmana al CAP Capellades. D’altra banda, el PSC pregunta per l’inici 
de les obres del carrer d’Oló i si hi ha sol·licituds per acollir refugiats de la guerra d’Ucraïna.  
Finalment, JxC pregunta si estan funcionant les àrees verdes d’aparcament. 
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