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El ple, que compte amb la presència de tots els regidors i regidores, s’inicia amb la intervenció del 
Consell d’Infants.  
 
CONSELL D’INFANTS DE CAPELLADES 
 
El Consell d’Infants és un òrgan de decisió establert a 
les escoles Marquès de la Pobla i Divina Pastora de 
Capellades, que està format per tres representants de 
cada classe, anomenats “consellers”. Des dela seva 
mirada, aquests infants debaten sobre les diferents 
necessitats del poble i en proposen millores. Enguany 
han tractat sobre medi ambient i feminisme, i han 
parlat amb persones expertes en aquests àmbit, per 
fer-ne un projecte. Com a resultat, han fet un disseny 
de mural per representar-lo en una paret del poble, 
essent aquesta la proposta que porten al ple 
municipal. Els diferents grups s’hi mostren 
favorables i animen als consellers a seguir fent 
aquesta tasca. 
 
A continuació, es proposa la inclusió de dos punts d’urgència, s’aprova l’acta anterior i es dóna 
compte de diferents decrets d’alcaldia. Tot seguit, s’aprova per unanimitat la regularització de la 
documentació referent a la propietat de l’edifici de la “Casa de la Vila”.  
 
PROPOSTA APROVACIÓ DE LES BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A 
LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES 
 
La regidora d’Educació, Susana Moreno de VdC-CUP, explica la proposta, que és una continuació 
del que s’ha fet els darrers anys. Explica que enguany s’ha treballat per fer unes bases més 
objectives i més transparents, que adjudiquin una puntuació en funció de diferents barems basats 
en criteris econòmics, familiars i socials, i que per tant, hi hagi més famílies que s’hi puguin 
acollir. Els diferents grups s’hi mostren favorables. JxC comenta que s’hauria de fer un seguiment 
de la utilitat d’aquest ajut, i VdC-CUP respon que no hi ha problema en valorar-ho, però que si 
s’han fet aquests ajuts és per què hi ha una necessitat, que s’estan millorant any rere any i cada 
cop se n’està fent més ús. S’aprova per unanimitat.  
 
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CREDIT PER L'ORGANISME AUTÒNOM 
ESCOLA BRESSOL VAILETS DE CAPELLADES 
 
L’equip de govern explica que aquesta modificació es pretén aprovar per cobrir l’augment de la 
despesa al centre, degut a l’obertura de les noves aules; també per fer un pla de viabilitat per tal 
de millorar i conèixer les necessitats de l‘escola. La modificació suposa una injecció de 32.000€ al 
pressupost del centre. C’s i JxC diuen que s’abstindran, mentre que el PSC hi està a favor.  

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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D’altra banda, VdC-CUP explica que l’Escola Bressol 
ha estat una de les prioritats de l’equip de govern 
aquest any, garantint l’escolarització de 0 a 3 anys; i 
que per això s’han obert noves aules a l’antiga escola, 
aconseguint un codi de centre de nou. A més, s’han 
aplicat bonificacions en la taxa a famílies vulnerables, 
s’ha invertit en equipament per tenir unes bones 
instal·lacions, s’han posat suports educatius per 
infants amb necessitats educatives especials, etc. 
Comenta que és una sort tenir un centre com aquest a 
la vila i que cal fer un esforç per donar el millor 
servei. S’aprova amb els vots a favor d’ERC, VdC-
CUP i PSC, mentre que JxC i C’s s’abstenen. 

 
A continuació s’aprova una modificació de crèdit, amb els vots favorables d’ERC i VdC-CUP, i 
l’abstenció de JxC, PSC i C’s. També s’aprova una modificació de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic, amb els vots a favor d’ERC, VdC-CUP i PSC i l’abstenció de 
JxC i C’s. I també s’aprova la resolució per mutu acord del contracte per a l’execució del projecte 
de remodelació dels vials del Carrer d’Oló, Carrer Amador Romaní, Plaça Sant Jaume, Carrer de 
la Canaleta, Carrer Magí Carme i part del Carrer Onze de Setembre, amb els vots de tots els grups, 
excepte C’s que s’absté. 
 
Finalment, abans de passar al torn de precs i preguntes, s’aprova el punt afegit al principi del ple: 
una nova modificació de crèdit, amb els vots favorables d’ERC i VdC-CUP, i l’abstenció de JxC, 
PSC i C’s. I també s’aprova la moció en defensa dels jutjats de pau, presentada per l'equip de 
govern, en aquest cas per unanimitat. 
 
PRECS I PEGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes, el grup de C’s demana digitalitzar els documents de cessió de la Casa 
de la Vila, així com altres documents històrics; i demana implantar sistemes de seguretat al 
cementiri, davant dels últims robatoris. El PSC demana substituir l’actual vegetació dels parcs per 
una nova vegetació de baixa demanda d’aigua; i també demana fer passos de vianants accessibles. 
JxC comenta que falten taules a la zona de bar de la piscina; demana actuar davant els problemes 
de convivència en un edifici del Passeig Immaculada Concepció; pregunta per les obres del Rec 
del Corronaire i també per les obres de l’Espai Jove. 
 
No hi ha preguntes del públic, i per tant, es dona per acabat el ple. 
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Es celebra un ple extraordinari monogràfic per tractar dos punts d’urgència, amb l’assistència de 
tos els regidors de la corporació.  
 
En primer lloc, es presenta l’aprovació del projecte de contractació de les obres corresponents al 
projecte de remodelació dels vials del Carrer d’Oló, Carrer Amador Romaní, Plaça Sant Jaume, 
Carrer de la Canaleta, Carrer Magí Carme i part del Carrer Onze de Setembre. Els diferents grups 
s’hi mostren favorables i el punt s’aprova per unanimitat. D’altra banda, es presenta l’aprovació 
de la contractació de les obres corresponents al mateix projecte de remodelació de vials. En 
aquest cas, els diferents grups de l’oposició presenten alguns dubtes, i el punt s’aprova amb els 
vots a favor d’ERC i VdC-CUP, mentre que JxC, el PSC i C’s s’abstenen. 
 
Com que es tracta d’un ple extraordinari no hi ha torn de precs i preguntes. 
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