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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’aprova per unanimitat el conveni amb l’entitat “La Xarxa” de Capellades, que 
seguirà un any més programant espectacles pels més petits. Les condicions del conveni són 
similars a les dels anteriors anys. 
 
MODIFICACIÓ DE LES TAXES DE L’ESCOLA BRESSOL 
 
El regidor d’hisenda explica que, degut a un 
nou decret de la Generalitat, a partir d’ara 
el curs de P2 (per nens i nenes de 2 anys) 
serà gratuït, i que a partir de l’any 2023, 
també ho seran els cursos de P0 i P1. 
Explica també que l’escola bressol de 
Capellades és de titularitat municipal i que 
per tant, el cost del servei es divideix en 
tres trams: el subvencionat per la 
Generalitat, el subvencionat per 
l’Ajuntament i la quota que paguen les 
famílies. Amb el nou decret la Generalitat 
pagarà 2/3 parts del servei, fent-se càrrec 
de la part de les famílies. D’altra banda, també explica que fa anys que la quota està congelada i 
que l’Ajuntament s’està fent càrrec de moltes despeses que no estan contemplades. Per tant, 
aprofitant aquest canvi, l’equip de govern proposa un ajust de les taxes, apujant el preu del servei 
per adequar-lo als costos reals. El PSC comenta que en relació amb aquest tema han presentat 
una moció i que per tant, se’n parlarà més endavant. C’s i JxC expliquen que s’abstindran, tot i 
que no ho argumenten. VdC-CUP s’hi mostra favorable, ja que el servei no pot ser deficitari, i 
exposa que precisament ara, aprofitant les ajudes de la Generalitat, és el moment de fer-ho. 
S’aprova amb els vots favorables d’ERC i VdC-CUP, mentre que la resta de grups s’abstenen. 
 
Tot seguit, es porten a ple dos punts que proposen ajudes als joves: la convocatòria de 
subvencions per a les activitats organitzades pel jovent de Capellades i els ajuts pel transport dels 
joves estudiants de Capellades que cursen ensenyaments post obligatoris. Es tracta de propostes 
que són herència de l’anterior legislatura i que es mantenen amb les mateixes condicions. Tots els 
grups s’hi mostren favorables i els dos punts s’aproven per unanimitat. 
 
MOCIÓ EN DEFENSA D’UNA UNIÓ EUROPEA UNIDA DAVANT ELS NOUS REPTES 
GLOBALS I LOCALS, I EL CONFLICTE A UCRAÏNA, PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE JUNTS PER CAPELLADES 
 
El representant de JxC explica la moció que, en general, defensa l’actual paper de la Unió Europea 
i demana que la seva feina sigui reconeguda. Entre els acords, proposa realitzar actes 
institucionals el dia 9 de maig amb motiu del Dia d’Europa, tenir de forma permanent la bandera 
europea blava amb dotze estels grocs als ajuntaments i edificis públics, posar algun nom de 
personalitat europeista en el seu nomenclàtor i promoure els fons europeus “Next Generation”. 

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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C’s hi està d’acord, ja que es reconeixen com un partit europeista. Afegeix que a banda de 
restaurar la bandera europea, també s’hauria de recuperar la bandera espanyola. El PSC també 
s’hi mostra favorable, tot i que mostra dubtes en alguns punts. En canvi, VdC-CUP s’hi mostra 
totalment en contra. En primer lloc pel fet que la moció confongui volgudament la Unió Europea 
amb Europa: no estàn en contra d’establir lligams amb la resta de pobles d’Europa i coordinar-
s’hi, però la UE ha demostrat abastament al llarg de la seva història que aquest no és el seu 
propòsit i que es mou en base a uns sentits estratègics capitalistes que estan allunyats de les 
preocupacions de la classe treballadora. Són unes estratègies que giren al voltant d’uns lobbies 
concentrats a Brusselꞏles i Estrasburg, i que es mouen en unes dinàmiques que sovint van a la 
contra de la població general. D’altra banda, la moció parla de la crisi migratòria durant la guerra a 
Síria; va ser un moment en què, després de demostrar la descoordinació absoluta entre els estats 
membre, va resultar en una crisi molt pitjor del que podria haver sigut; la UE es va sentir còmode 
deixant que països amb pocs recursos com Grècia afrontessin aquesta crisi tots sols. Finalment, 
també explica que no té sentit parlar de democràcia i de valors quan la UE està donant suport a 
règims com el turc, que és una presó de pobles i que vulnera dia sí i dia també els drets bàsics. Per 
tot això, VdC-CUP té prou arguments per no està d’acord amb el paper de la UE, i per tant, votarà 
en contra de la moció. En la última intervenció del mateix punt, ERC es mostra a favor dels valors 
europeus i en general està d’acord amb la moció, però expressa que s’hi demanen compromisos 
que creuen que no es poden assumir. La moció s’aprova amb els vots favorables de JxC, el PSC i 
C’s. VdC-CUP hi vota en contra i ERC s’absté. 
 
MOCIÓ SOBRE UN ACORD DE CORRESPONSABILITAT I COGOVERNANÇA AMB 
EL MÓN LOCAL PEL QUE FA AL FOMENT I AL FINANÇAMENT DE L’EDUCACIÓ 
DE 0-3 ANYS A CATALUNYA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
 
El representant del PSC explica la moció, que entre altres punts, insta al govern de la Generalitat 
de Catalunya a abordar la universalització de l’educació infantil, demana aportar el cost total del 
que suposa el servei complert de les escoles bressol municipals i proposa generar una nova línia 
de recursos econòmics i ajuts pels infants amb necessitats educatives especials. El grup de C’s hi 
està a favor, ja que diuen que es una reclamació que porten al seu programa electoral. JxC també 
està a favor dels acords, tot i que no els agrada part del redactat; no tenen clar d’on es treuen els 
recursos, i critica el PSC pel fet de no mullar-se en aquest sentit. D’altra banda, VdC-CUP també 
s’hi mostra favorable, tot i que també posa matisos en alguns punts. Afegeix que a la moció hi 
troben a faltar altres aspectes importants com seria baixar les ràtios d’alumnes a les aules, 
assegurar la cobertura dels infants i famílies vulnerables, una major dotació de personal de suport 
i establir un finançament equitatiu arreu del país. Finalment, ERC diu que no hi votarà en contra, 
però que la moció demana coses que no es poden assumir. S’aprova amb el vot favorable de tots 
els partits, excepte ERC que s’absté.  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes, C’s pregunta pel vehicle de la policia, demana més papereres als 
carrers, torna a reclamar que s’arreglin les fonts i també un forat al passeig per unes obres de la 
companyia subministradora d’electricitat. El PSC expressa que hi ha queixes per les obres als 
carrers d’Oló i 11 de setembre i també pregunta per la rèplica dels gegants. JxC pregunta en què 
consisteixen les sessions d’eco-feminisme que s’estan fent des de l’Ajuntament, i la regidora de 
VdC-CUP li explica que es va anunciar d’aquesta manera, però que en realitat es una formació per 
donar resposta a un suggeriment del Consell d’Infants, que van demanar informació al respecte de 
temes ecològics i de qüestions de gènere. Abans d’acabar el ple, des de l’equip de govern convida 
a l’assistència a la festa del joc i de l’esport del proper cap de setmana; i també s’anuncia la cursa 
de bicicletes de muntanya organitzada per l’entitat AEM-KP. 
 
 


