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Aquestes són les persones que  conformen
la llista electoral de Vila de Capellades-CUP
per a les eleccions municipals 2019

www.viladecapellades.cat          Vila de Capellades           @VdCCUP



l programa que teniu a les mans 
és el resultat d'un procés en què 
totes les persones que confor-
mem el projecte polític de Vila 

de Capellades-CUP hi han pogut partici-
par. Així mateix, la proposta de progra-
ma de govern recull les aportacions de 
les assemblees obertes que s'han anat 
desenvolupant al llarg d'aquests quatre 
anys i d'aquelles idees i propostes que 
s'han pogut anar recollint durant la 
tasca de govern d'aquesta última legis-
latura.

El resultat és un programa que es fona-
menta en una idea central. La idea de 
posar la vida al centre de la política, 
perquè va encaminada a intentar millo-
rar el benestar i les condicions de vida 
dels ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi. Volem situar la vida al centre 
perquè volem seguir desenvolupant
un model de municipi que aprofiti les 
potencialitats de la comunitat d'aquesta 
vila. 

Tanmateix, aquest programa pretén fer, 
alhora, un exercici de transparència, 
exposant la feina feta durant aquesta 
legislatura i proposant les noves apos-
tes i línies de treball que creiem que 
poden ajudar a fer una vila millor.

Hem estat quatre anys liderant el 
govern, impulsant i duent a terme les 
polítiques que ens vam comprometre. 
Moltes d'elles, la majoria, les hem pogut 
aplicar, i d'altres necessiten més temps 
per poder-se implementar. També 
venim amb idees noves que no es limi-
ten a la gestió de l'Ajuntament, sinó que 
desenvoluparan noves dinàmiques 
col·lectives en què la cooperació comu-
nitària i la democràcia directa seran 
molt rellevants. Però també aportem 
propostes que fan un gran salt per aug-
mentar la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes d'aquesta vila.

Hem constatat que les velles polítiques 
que ens van precedir van deixar en un 
pèssim estat la majoria de les infraes-
tructures, uns serveis públics sota 
mínims i, finalment, també ens van 
deixar en herència un gran deute que 
van generar durant tots aquells anys.

Remuntar-ho no és fàcil, però ho estem 
fent i volem seguir realitzant-ho. Perquè 
volem seguir fent vila i ho volem fer 
amb vosaltres.

Fem vila!



 Estudiar la viabilitat per a la creació d’una 
empresa pública de serveis en què, entre d’al-
tres coses, es millori el servei d’abastament 
d’aigua municipal, millorant-ne l’eficàcia al 
mateix temps que es creen nous llocs de treball.
 
 Exposar i debatre en públic la feina feta per 
les regidories. 
  
 Crear fulls d’avaluació de l’atenció del perso-
nal municipal.

 Habilitar una bústia de suggeriments als 
equipaments municipals.

 Buscar acords en comú amb les reivindica-
cions laborals dels treballadors municipals. 
 
 Seguir amb la limitació de sous dels càrrecs 
electes.

 Estudiar la viabilitat de la municipalització 
d’alguns serveis públics com el servei de neteja 
dels edificis municipals.  

 Realitzar un estudi per mancomunar el servei 
d’identificació d’excrements i poder aplicar 
sancions a les persones que deixen els excre-
ments dels animals de companyia abandonats a 
la via pública. 

 Millorar la seguretat viària aplicant el Pla 
Local de Seguretat Viària elaborat durant aques-
ta legislatura i que ha donat  bons resultats.
 
 Fomentar la formació constant de la Policia 
Local com a aposta en la resolució de conflictes.
 
 Donar continuïtat a la feina implantada en 
l’àmbit de governació: formacions sobre violèn-
cies de gènere, campanyes de sensibilització 
sobre les femtes de gos i la tinença d’animals, 
suport a l’Associació de Protecció Civil i la gestió 
de Plans d’Autoprotecció.

 Adquirir una motocicleta elèctrica per a les 
tasques policials del dia a dia, apostant per un 
transport més sostenible.

Instal·lar cartelleres a diferents indrets de la vila 
destinats a ser un suport on les entitats de la vila 
hi puguin penjar els seus cartells.

- Creació d’espais de participació directa: la Taula de Dones, el 
Consell d’Infants, la Comissió Ciutadana sobre el projecte de la 
piscina, l’Espai Participatiu de Joves, l’espai esportiu per a la Festa de 
l’Esport, el  Consell de Dones i persones LGTBI i, més esporàdicament, 
el Consell d’Accessibilitat

- Renovació de la pàgina web de l’Ajuntament, dotant-la de 
continguts d’actualitat i posant a l’abast de tothom diversos docu-
ments públics.

- Posada en pràctica, per primer cop a l’Ajuntament, del Portal de la 
Transparència.

- Creació del “Govern Obert”, un nou espai d’interacció amb els 
vilatans.  

- Estudi, conjuntament amb la Diputació, de l’aplicació de pressu-
postos participatius.

- Participació ciutadana com a eina transversal aplicada a diferents 
projectes com el Pla Local de Joventut, el Pla d’Igualtat, el Protocol 
d’assetjament en espais públics d’oci, el Consell d’Esports, la Comis-
sió de les Refugiades, el PEE, l’ Aixeca’t, la Festa Major , el Pla de 
seguretat i la Festa Esportiva.
 
- Formació, tant per a càrrecs electes com per a treballadors, en 
temes de gènere, joventut, educació, comunicació, responsabilitat 
social, informàtica i transparència.
 
- Limitació del sou de l’alcalde en base a un càlcul retributiu fixe.

- Adequació d’un espai per a l’arxiu municipal, agrupant i classifi-
cant tot el material fins ara dispersat en diferents estances.

- Treball en el projecte “Pas de l’Aigua”, una proposta de recupera-
ció de les aigües de l’aqüífer que arriben al riu a través de la zona de 
Cal Violant. Això permetria poder tenir un segon recurs d’obtenció 
d’aigua sense haver de perforar cap altre pou.
 
- Política de tolerància zero davant qualsevol mala pràctica amb els 
béns públics.

- Participació per part del cos de Policia Local en la formació i 
posterior elaboració del protocol d’actuació davant les violències 
sexuals en espais d’oci festiu.  

- Redacció i aprovació de l’ordenança de tinença d’animals domès-
tics.

- Realització de campanyes de sensibilització sobre les femtes de 
gos i la tinença d’animals, apostant per sensibilitzar els incívics i no 
criminalitzar els propietaris de gossos que ho fan bé.

- Gestió i realització de diferents Plans d’Autoprotecció de les 
instal·lacions municipals.

- Elaboració d’un Pla Local de Seguretat Viària, detectant els punts 
de la vila més perillosos i/o conflictius. 
 
- Regularització del servei de Protecció Civil i creació d’un conveni 
de col·laboració.
 
- Col·laboració i coordinació amb altres cossos de seguretat per al 
treball conjunt en matèria de seguretat viària i delinqüència, essent 
una de les poblacions amb el menor índex de delictes de la comarca. 

- Negociacions amb els Bombers de la Generalitat per a la futura 
ampliació del parc dels Bombers de Capellades.
 
- Adquisició d’un nou vehicle per al cos de Policia Local, amb més 
capacitat de treball.

- Dotació de més protecció per als agents de la Policia Local amb la 
compra d’armilles antibales per prevenir casos de gravetat extrema. 

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019

GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA



 Realitzar un refinançament del deute de 
l’Ajuntament per tal d’aconseguir una major 
optimització dels recursos econòmics de la insti-
tució. 
 
 Adequar les ordenances fiscals per millorar 
els ingressos de manera equitativa, intentant 
que no afectin als que menys recursos tenen o 
als que practiquen polítiques d’estalvi respecte 
del medi.
 
 Continuar amb la política de bonificacions 
socials que hem posat en marxa durant aquesta 
legislatura.
 
 Seguir treballant per  dotar els pressupostos 
d’un procés participatiu, tal com hem practicat 
en algunes de les regidories de VdC-CUP.

 Prioritzar el treball amb les empreses que 
estan fora de l’IBEX 35.

 Començar a treballar amb entitats d’estalvi i 
de crèdit de caràcter ètic i popular.

 Impulsar una nova política econòmica social i 
solidària. Crear una taula de treball que permeti 
la intervenció conjunta dels tècnics de diferents 
departaments de l’Ajuntament, que s’encarregui 
de promoure polítiques socials, econòmiques i 
culturals a la vila.

 Promoure el moviment cooperativista en 
l’àmbit cultural, el consum sostenible i solidari, 
les energies alternatives, etc.
 
 Impulsar programes formatius d’economia 
social i solidària, i programes específics centrats 
en l’assessoria, formació i acompanyament de 
noves iniciatives socioeconòmiques, especial-
ment d’aquelles que generin ocupació i preser-
vin els béns comuns.
 
 Defensar els drets dels treballadors i treballa-
dores. 
 
 Promocionar els incentius existents per a la 
contractació de col·lectius més desafavorits: 
persones migrades, dones, discapacitats,  perso-
nes aturades de llarga durada, majors de 52 
anys, etc.

 Apostar per recuperar un servei d’orientació 
laboral amb una borsa municipal de treball, que 
tingui en compte els principis de la mediació i 
assessorament entre empreses i treballadors.  

- Reorganització de l’àrea de comptabilitat, cobrint la plaça d’Inter-
ventora i tenint en compte tots els paràmetres que s’exigeixen per 
llei.
 
- Despesa pública responsable, evitant el malbaratament i rendibi-
litzant al màxim els recursos comuns.
 
- Reducció del deute i millora de la situació econòmica, passant del 
72% del deute viu que ens va deixar l’anterior legislatura al 32% que 
es preveu per a finals del 2019.

- Cerca de subvencions per finançar projectes que no tindrien 
cabuda amb els impostos recaptats a nivell municipal. 
 
- Revisió d’assegurances, proveïdors, serveis i convenis amb 
l’objectiu de reduir al màxim les despeses, però mantenint o 
augmentant les cobertures i serveis dels mateixos.

- Aprovació d’un nou pressupost municipal cada any, fet que no 
havia passat en anteriors legislatures. 
 
- Priorització per la compra de productes locals.
 
- Treball amb taxes que defensen el desenvolupament del petit 
comerç.
 
- Ampliació dels serveis compartits amb el Consell Comarcal: 
recollida de residus, tècnica de joventut, tècnica de participació 
ciutadana, servei d’ocupació i un  nou conveni amb l’oficina d’habitat-
ge.

- Treball amb unes ordenances fiscals que han rebut modificacions 
essencials de caràcter social:
 Bonificació a l’IBI segons el nivell de renda. 
 Reducció del 10% de l’impost d’escombraries.
 Bonificació en l’abonament de la piscina per a les persones en 
situació d’atur.
 Bonificació pel nivell de renda en la taxa de l’escola bressol.
 Bonificacions per a reformes dels petits comerços.
 Creació de la taxa per a activitats culturals.
 Nova taxa per a publicitat a la revista municipal.
 Rebaixa de la taxa del servei de grua.

- Incentivació de l’ocupació a través de plans de la Diputació de 
Barcelona, del SOC i del Consell Comarcal. També a través del 
programa de Garantia Juvenil de la Generalitat.
 
- Nou conveni col·lectiu amb els treballadors i les treballadores de 
l’Ajuntament, que millora les condicions laborals.
 
- Paper actiu en defensa dels drets dels i de les treballadores, 
donant suport a les mobilitzacions en defensa dels drets laborals.

ECONOMIA, OCUPACIÓ I TREBALL

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019



 Fer un estudi de necessitats en el camp de la 
pobresa energètica per determinar la seva afec-
tació social i les mesures a prendre, així com 
fomentar la formació ciutadana en l’estalvi 
energètic.

 Mantenir les competències municipals i 
redistribuir les dotacions pressupostàries, prio-
ritzant les destinades a serveis socials.

 Aprovar unes bonificacions per a la taxa d’es-
combraries per a les persones majors de 65 anys 
que compleixin amb els requisits establerts i 
sota criteris de renda. 

 Defensar els drets fonamentals existents que 
obliguen als ajuntaments a donar d’alta en el 
padró als ciutadans residents.
 
 Apostar per una política informativa i formati-
va sobre els recursos de la població a les perso-
nes nouvingudes amb independència de la 
nacionalitat o del lloc de procedència.
 
 Reforçar, si cal, l’ajut de beques menjador a 
les escoles a fi d’evitar que cap infant pateixi 
desnutrició.

 Impulsar campanyes informatives i de sensi-
bilització en l’àmbit de la salut on s’inclogui l’ús 
dels desfibril·ladors, serveis bàsics de salut i els 
telèfons d’emergències.   

 Ampliar el nombre de desfibril·ladors i 
instal·lar-ne a la Plaça Espanya,  als Jardins del 
Capelló i a la Plaça Àngel Guimerà. 

 Dotar els espais públics de més elements per 
a la pràctica de l’exercici per a la gent gran. 

 Desenvolupar més iniciatives que interrela-
cionin els més joves amb la gent més gran, 
promovent la relació entre els centres escolars i 
la residència. 
 
 Augmentar la subvenció d’obres per l’adequa-
ció dels banys a les llars i per a la correcta aten-
ció de la gent gran i seguir adequant els espais 
públics de la vila per  a una millor atenció a la 
gent gran.

 Seguir implementant mecanismes per regu-
lar la bona operativitat i el bon desenvolupa-
ment de la Residència Consorts Guasch. 

- Creació del servei d’allotjament temporal d’emergències. Servei 
d’acolliment residencial destinat a cobrir les necessitats de les 
persones i les unitats de convivència residents al municipi en situació 
d’exclusió social i/o residencial per motius econòmics o d’urgència 
social i per aquelles situacions especials i d’emergència.

- Suport al banc d’aliments i  millora del conveni amb l’entitat 
Càritas.
 
- Creació d’una comissió de persones refugiades i realització d’una 
jornada pro-refugiades, amb diverses activitats de sensibilització a les 
escoles a través del Pla Educatiu de l’Entorn. 

- Instal·lació  de desfibril·ladors en alguns edificis i dos a la via 
pública (plaça Jacint Verdaguer i Passeig). 
 
- Aposta per la defensa de la sanitat pública de qualitat i els hàbits 
de vida saludable.

- Promoció de la salut preventiva i l’educació sanitària.
 
- Reforç de les iniciatives ja existents en els centres en matèria 
d’educació per a la salut de la infància i adolescència: sexualitat, 
alimentació, higiene postural, etc. 

- Suport institucional al Pla de Salut Comunitària.

- Augment del Servei d’Atenció a Domicili (SAD).

- Subvenció d’obres per l’adequació dels banys a les llars i per a la 
correcta atenció de la gent gran, per tal d’evitar caigudes, millora de 
la mobilitat, etc. 

- Adequació de diferents espais de la vila per a persones grans o 
amb diferents graus de mobilitat reduïda.

- Promoció d’iniciatives de salut dirigides a la comunitat. Difusió  
d’alertes sanitàries: onades de calor i epidèmies, vacunacions, hàbits 
de vida, etc.
 
- Promoció d’iniciatives de sensibilització que fomenten la relació 
entre el jovent i la gent gran en situació de dependència, com el 
Servei Comunitari dels alumnes de 4rt d’ESO o la campanya “Roses 
contra l’oblit”.

- Presidència de la Residència Consorts Guasch, coincidint amb 
quatre anys vitals per al seu bon desenvolupament:

 En guanyar un procés legal que va invalidar una clàusula adjunta-
da al crèdit per a la construcció de la residència, el 2018 es van 
recuperar 350.000 €. pagats al banc des d’aleshores. 
 La Generalitat va augmentar el nombre de places públiques, 
donant pas a la plena ocupació del centre. 
 Millora de la distribució i compra amb proveïdors. 

DRETS SOCIALS, GENT GRAN, EQUITAT I SANITAT

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019



 Lluitar contra la violència masclista, l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia.

 Desenvolupar les diverses accions del Pla 
d’Igualtat extern i intern que s’ha elaborat i 
aprovat durant aquesta legislatura. 
 
 Introduir criteris d’equitat en els diferents 
àmbits del consistori i de la vila, impulsant una 
campanya de formació en igualtat i perspectiva 
de gènere per als regidors i regidores, l’equip 
tècnic del consistori, altres agents implicats en 
els serveis públics, el teixit associatiu i la ciuta-
dania en general.

 Potenciar el Consell de Dones com espai de 
presa de decisions i de treball corresponsable 
amb les diferents accions, activitats i propostes a 
realitzar a la vila envers la igualtat i la diversitat 
afectiva i sexual.

 Promocionar els diferents serveis i recursos 
de la xarxa d’atenció a les dones.

 Promoure la perspectiva de gènere en el 
pressupost municipal. 

 Seguir potenciant les celebracions del 8 de 
març, del 28 de juny i del 25 de novembre, 
intensificant la sensibilització mitjançant activi-
tats culturals i educatives.

 Instal·lar canviadors de nadons als lavabos de 
la Bassa i altres espais públics.

- Creació d’una regidoria específica per afavorir la igualtat entre 
dones i homes en tots els àmbits de la societat i per propiciar un 
model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat.

- Impuls de la Taula de Dones, un espai participatiu i de poder de 
decisió, obert a les dones de la vila on, coordinadament amb l’ajunta-
ment, s’han desenvolupat diverses actuacions de sensibilització i 
s’han consensuat diversos Plans i Protocols.
 
- Creació del Pla d’igualtat de Ciutadania que conté accions de 
sensibilització i actuacions a desenvolupar per seguir treballant cap a 
una igualtat plena. 

- Creació del Pla d’igualtat intern que marcarà les accions a 
desenvolupar per vetllar i assolir la igualtat en l’àmbit laboral.

- Creació del Consell de dones i persones LGTBI, un espai participa-
tiu per treballar de forma corresponsable vers la igualtat de gènere, la 
diversitat afectiva i sexual i la lluita contra la violència masclista.

- Creació d’un protocol d’actuació davant les violències sexuals en 
espais festius i de lleure.
 
- Impuls de la campanya “Estimo com vull” a la Festa Major per 
prevenir actituds masclistes en espais d’oci, prenent com a referent la 
lluita dels moviments feministes i traslladant-lo a la institució.

- Condemna dels feminicidis cada darrer dijous de mes, durant 38 
mesos seguits, reivindicant les dones i donant suport als fills i filles 
de les víctimes d’assassinats masclistes.
 
- Realització d'una marxa exploratòria de gènere, per detectar, 
repensar i treballar urbanísticament els punts i racons insegurs del 
poble.  

- Realització de formació dins de diferents espais i comissions de 
treball.

- Formació a diferents tècnics/es i personal de l’ajuntament en 
perspectiva de gènere afavorint el principi de transversalitat.

- Instal·lació de canviadors infantils a tots els lavabos de la Piscina 
Municipal.

- Instal·lació de bancs d'alletament en diferents parcs de la vila.

FEMINISME

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019



 Habilitar l’antic restaurant de la piscina, pro-
visionalment,  com a espai social i cultural, per 
tal que esdevingui un punt de trobada del 
jovent i les entitats culturals de la vila, on es 
programin activitats encarades a l’oci, la forma-
ció i l’entreteniment. 

 Redactar i implantar un nou Pla Local de 
Joventut pels anys 2020-2024.

 Crear una taula tècnica de joventut que per-
meti una millor coordinació dels diferents 
serveis existents i treballi en la prevenció de 
l’abandó escolar prematur.
 
 Continuar treballant en processos de partici-
pació ciutadana sobre les necessitats dels joves 
a la vila.  

 Seguir apostant per l’obertura del pati de 
l’escola, obrint-lo en horaris no lectius per tal 
que els joves disposin de més espais de lleure.

- Creació de l’Àrea de Joventut, que fins ara no existia, dotant-la de 
tècnics que treballen directament en aquest àmbit. 

- Redacció i desenvolupament d’un nou Pla Local de Joventut, que 
permet gaudir de noves subvencions.

- Impuls de processos participatius per donar veu al jovent del 
poble, com l ’Aixeca’t o el Projecta’t.

- Subvenció de diversos projectes proposats pel jovent de la vila, 
aportant l’ajut necessari per tal que es puguin desenvolupar.
 
- Impuls i aportació de subvencions, segons criteris equitatius, pel 
transport dels joves estudiants.

- Creació d’un punt d’informació juvenil.
 
- Consolidació del PIDCES (Punt d’Informació Descentralitzat per a 
Centres d’Educació Secundària) a l’Institut Molí de la Vila.

- Implicació i col·laboració de l’Ajuntament amb el “Tastet d’Oficis” i 
el Servei Comunitari dels centres educatius de secundària.  

- Organització del curs anual de preparació per a les proves d’accés 
a Grau Mig, conjuntament amb la Diputació de Barcelona. 
 
- Augment del període de patis oberts durant tot el curs escolar.

JOVENTUT

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019

La revitalització de l’àrea de joventut com a proposta de Vila de Cape-
llades-CUP ha demostrat que aquesta regidoria ha estat imprescindi-
ble per posar l’atenció en els més joves de la vila. Una àrea que havia 
estat deixada i abandonada per l’anterior equip de govern i que 
gràcies a la feina feta durant aquests quatre anys contempla,  ara, un 
munt de propostes, activitats i espais de participació per a ells i elles.

El jovent de Capellades segueix manifestant les seves necessitats i 
també centren la seva atenció en un espai jove. És per això que a 
través de la regidoria, caldrà seguir canalitzant les seves demandes i 
apostar per espais que fomentin una socialització allunyada de l’oci 
basat en el consum.



 Desplegar i executar l’ordenança municipal 
reguladora del procediment sobre verificació 
d’habitatges buits dels grans tenidors, a fi de 
fomentar el lloguer social.
 
 Donar suport a  persones i organitzacions que 
lluiten pel dret a l’habitatge i a aquelles que 
pateixen exclusió residencial.
 
 Aplicar una bonificació de l’IBI del 95% a 
aquells habitatges que es destinin a lloguer 
social.
 
 Aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI a aquells 
habitatges que portin més de dos anys desocu-
pats.

 Impulsar polítiques entre propietats privades 
i l’ajuntament, que fomentin l’augment de 
l’oferta de lloguer d’habitatge social, preferent-
ment, mitjançant la rehabilitació d’habitatges 
existents.

- Creació de la regidoria d’habitatge, una nova àrea fins ara 
inexistent, per tal de poder tractar directament aquesta temàtica.

- Adequació de l’habitatge de propietat municipal per obrir un nou 
servei d’allotjament temporal d’emergències.

- Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per al desenvo-
lupament del programa de captació d’habitatge social.

- Interès per a què les persones amb necessitat d’habitatge tinguin 
els recursos i el seguiment dels equips de serveis socials.
 
- Creació de l’ordenança municipal reguladora del procediment 
sobre verificació d'habitatges buits.

- Contactes presencials amb les entitats financeres per tenir un 
registre d’habitatges de grans tenidors i així poder negociar un 
lloguer social. 
 
- Redacció i aprovació de les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per a obres d’arranjament d’habitatges buits, per 
destinar-los a lloguer amb preus assequibles. 

HABITATGE

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019

Vila de Capellades-CUP ha promogut que aquest 
govern sigui el que més polítiques d’habitatge 
ha treballat. Tot això en un dels moments més 
complexos en aquest àmbit  que ens hem trobat 
com a país. Una qüestió que afecta a tots i cadas-
cun dels ajuntaments de Catalunya.

No només hem aprovat tota una sèrie d’eines 
per poder treballar en la creació d’habitatge 
social, sinó que no hem deixat d’insistir a cada 
una de les entitats bancàries locals. També hem 
remodelat un pis per a emergències socials 
propietat de l’ajuntament que els anteriors 
governs havien deixat abandonat. 

Des del 2017 i 2018 estem treballant per
implementar una pla de treball per a la creació 
de nous habitatges socials. Aquesta iniciativa, 
generada a partir de convenis de col·laboració 
amb habitatges privats i desocupats amb l’ajun-
tament,  afavorirà la regularització i creació de 
nous habitatges socials. Es podrà començar a 
implementar durant aquest 2019.



 Executar el projecte de construcció de la casa 
de la vila.
 
 Arranjar i pavimentar el carrer d’Oló, el carrer 
Garbí i el carrer Pilar. 

 Iniciar un projecte de rehabilitació del barri 
de la Font de la Reina, que inclogui el nou
clavegueram. 

 Redactar el projecte executiu d’arranjament 
del casc antic. 
 
 Incloure definitivament l’inventari del patri-
moni arquitectònic, històric i ambiental de 
Capellades al Pla General, per tal que sigui 
efectiva la protecció dels béns arquitectònics de 
la vila.

 Crear noves zones d’aparcament i millorar les 
existents, com és el cas de l’esplanada, on és 
necessari desenvolupar-hi un projecte de reor-
denació.

 Posar en pràctica una reordenació vial per tal 
de millorar la mobilitat urbana de la vila, on el 
ciutadà en sigui l’eix central. Estudiar i consultar 
la peatonalització de més carrers del nucli antic.

 Revisar els espais públics en perspectiva de 
gènere, per tal d’evitar zones que puguin 
fomentar pors com voreres estretes, zones mal 
il·luminades, carrers amb pendents pronun-
ciats, no senyalitzats, etc. 

 Apostar i donar suport al desenvolupament 
del projecte de les Vies Blaves de la Diputació de 
Barcelona, que garantirà la connexió pel camí 
ral amb les poblacions veïnes i que pot aportar 
un desenvolupament turístic d’aquesta zona. 
Aquest projecte, planificat per a l’any 2021, 
enllaçarà Capellades a peu o en bicicleta fins a 
Castellar de n’Hug, o fins al Delta del Llobregat. 

 Seguir treballant pel retorn de l’edifici on hi 
havia la caserna de la Guàrdia Civil, per tal de 
poder crear nous equipaments en un futur.

 Adquirir un vehicle cisterna per a la millora 
de la neteja dels carrers. 

- Redacció, conjuntament amb la Diputació, d’un pla per a la 
rehabilitació de la Casa de la Vila. 

- Millora de l’accessibilitat en equipaments i espais públics, als 
principals carrers i, amb especial cura, prop d’on viuen persones amb 
mobilitat reduïda. 

- Cerca d’una subvenció de 30.000 € per rehabilitar camins, que es 
destinaran a l'antic Camí Ral del barri de la Font de la Reina.
 
- Redacció de nous plans d’activitat de diferents espais municipals: 
pavelló municipal, Cal Ponet i Teatre de La Lliga, per adaptar-los a la 
normativa vigent.

- Reordenació de la zona d'aparcament de la plaça Espanya, 
pintant les places d'aparcament al vial.

- Obres que han millorat diferents equipaments i espais públics 
municipals:
 Rehabilitació de l’entrada de la piscina municipal.
 Obres per solucionar els problemes d’esfondraments en el 
paviment de la corba de davant de la piscina.
 Instal·lació d’un semàfor a la Avinguda Matías Guasch, d’accés al 
carrer Costa Pomés i a la nova superfície comercial.
 Instal·lació d’una pilona al carrer Pilar per  peatonalitzar una part 
del carrer. 
 Instal·lació d’una pilona al carrer Major a l’accés per la plaça Sant 
Miquel.
 Nova pavimentació del carrer del Call.
 Nova pavimentació del carrer Sant Francesc.
 Ampliació de la vorera del carrer Catalunya.
 Rehabilitació de la façana del Museu Molí Paperer.
 Rehabilitació de la paret nord del teatre de La Lliga
 Nou escenari i parquet de l’escenari del teatre de La Lliga.
 Aixecament del parterre de la plaça Catalunya per rebaixar les 
filtracions d’aigua i nou parterre amb arbust per a la seguretat viària, 
per tal d’evitar el pas dels nens cap al trànsit rodat.
 Finalització de les obres de l’accés nord a Capellades i instal·lació 
de noves tanques de protecció per als vianants.
 Nova pavimentació a l’entrada a la Font de la Reina pel Polígon de 
la Barquera. 
 Construcció d’un espai per animals de companyia a la Font 
Cuitora.
 Adequació d’unes petites instal·lacions per a les colònies de gats 
al Capelló.  
 Instal·lació d’elements de seguretat viària per a la reducció de la 
velocitat a la Ronda del Capelló, al carrer del Carme, al carrer Torreno-
va i a l’accés nord a Capellades.
 Instal·lació d’uns nous lavabos al pati de Casa Bas.
 Remodelació de la teulada de Casa Bas.
 Nova cuina del Marquès de la Pobla. 
 Canvi del quadre elèctric del pou de la Font Cuitora, amb instal·la-
ció d’una nova sonda.
 Pavimentació i remodelació de diverses zones del cementiri 
municipal, així com de les escales que hi donen accés.
 Reparació de les filtracions de la teulada del jaciment de l'Abric 
Romaní.
 Per aquest any, i després de trobar-ne els recursos econòmics, es 
preveu l’inici de les obres de rehabilitació de la primera fase de 
l’edifici històric de l’Ajuntament. 

URBANISME

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019



 Realitzar un concurs públic de distribució 
d’energia, per a tots els equipaments munici-
pals, que potenciï l’ús de la energia 100% reno-
vable. 
 
 Reduir la despesa d’energia, acabant de subs-
tituir tot l’enllumenat a vials i edificis públics 
per equips amb tecnologia LED.

 Instal·lar un punt de connexió per a vehicles 
elèctrics. Fomentar-ne l’ús i adquirir vehicles 
elèctrics. 
 
 Fer un estudi per a la Instal·lació d’una calde-
ra de biomassa al pavelló municipal.
 
 Donar continuïtat a l’impuls de la deixalleria, 
promocionant l’ús del carnet d’usuari i promo-
vent-ne altres usos.

 Seguir promovent la biodiversitat als parcs i 
jardins públics, seleccionant espècies de vegeta-
ció autòctones i sostenibles. Proposar un treball 
conjunt amb les escoles. 

 Continuar treballant i desenvolupant el pro-
jecte del parc educatiu de l’aigua, conjuntament 
amb els centres educatius.
 
 Recuperar espais per potenciar la creació 
d’horts urbans, amb un protocol que en reguli 
l’ús prioritzant a persones en atur o amb finali-
tats socials.
 
 Incentivar la tasca veïnal de recuperació de 
camins, fonts i espais forestals propers.

Seguir modernitzant les instal·lacions d’aigua 
per guanyar, encara més, en l’eficiciència del 
servei.

- Implantació del nou sistema de recollida de residus “porta a 
porta”, que ha suposat un augment considerable del percentatge de 
residus reciclats a la vila. 

- Redacció del Pla de Residus Local a través del Consell Comarcal 
de l'Anoia, que permetrà gaudir de més subvencions.

- Licitació d’un nou contracte de la deixalleria incloent noves 
clàusules al plec a favor de la sostenibilitat, com el carnet d’usuari  
que en un futur en podrà bonificar l’ús disminuint l’impost d’escom-
braries.
 
- Ampliació dels  serveis que ofereix la deixalleria municipal amb 
un servei de recollida de voluminosos a demanda de particulars.

- Promoció de diverses campanyes per reduir la quantitat de 
residus i millorar el reciclatge.

- Foment de l’ús de les energies netes i renovables.
 
- Revisió del sistema d’enllumenat públic per tal de millorar el seu 
funcionament, reduir la contaminació lumínica i estalviar energia. 

- Reducció de la potència de diferents quadres elèctrics de l'enllu-
menat públic, aconseguint un estalvi de 7.000€ anuals. 

- Rebaixa de 35.000€ en la despesa de l'enllumenat públic 
aplicant mesures de sostenibilitat com el canvi de lluminàries amb 
tecnologia LED.

- Substitució de les lluminàries contaminants i d’alt consum del 
camp de futbol per a projectors LED.

- Substitució dels projectors de la pista del pavelló municipal i de 
l'escola Marquès de la Pobla per equips amb tecnologia LED.

- Instal·lació de llums solars al barri de la Font de la Reina.

- Noves bonificacions a les taxes municipals per afavorir la instal·la-
ció de carregadors per a vehicles elèctrics.

- Millora de la xarxa de distribució d’aigua, invertint en noves 
infraestructures i canviant diferents trams de canonades.

- Impuls de campanyes d'estalvi d'aigua i per a un ús adequat de 
les tovalloletes humides.

- Xerrades informatives per a informar de l’estat de l’aqüífer. 
 
- Introducció d’espècies de caràcter mediterrani en el verd urbà. 
S’ha substituït la gespa de la plaça Catalunya per arbusts autòctons i 
de baix consum d’aigua. Les diferents torretes de jardineria que hi ha 
repartides pels carrers s’han omplert amb plantes autòctones i de 
baix consum d’aigua.

SOSTENIBILITAT

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019



 Impulsar entre les entitats la gestió i realitza-
ció d’esdeveniments d’àmbit cultural. 

 Assessorar i donar suport a les entitats que 
organitzin festes populars o esdeveniments.

 Elaborar protocols de gestió i regulació dels 
espais d’oci de la Festa Major amb entitats 
locals.         

 Seguir generant eines per al foment de l’au-
togestió de les entitats, com la nit de barraques. 

 Potenciar els programes de formació sobre 
l’ús del català, especialment els adreçats als 
serveis d’atenció a la població nouvinguda i als 
serveis socials. 

 Fomentar campanyes de sensibilització a 
favor de l’ús social del català.

 Seguir participant a la Fundació Ràfols Casa-
mada-Maria Girona amb l’esperit de col·laborar 
en el seu desenvolupament, així com seguir 
rehabilitant-ne la seva seu, Casa Bas.
 
 Obrir el Parc Prehistòric, convertint-lo en un 
nou actiu turístic de la vila.

 Continuar la col·laboració en el projecte de 
Valls de l’Anoia, tant amb el Consell Comarcal de 
l’Anoia com amb la resta d’ajuntaments que en 
formen part.

 Crear el portal turisme.capellades.cat.
 
 Renovar la senyalització turística de Capella-
des.

 Instal·lar una àrea de serveis per a autocara-
vanes a l’esplanada.
 
 Treballar amb ordenances fiscals que promo-
cionin l’obertura de nous locals comercials.

 Potenciar els productes ecològics i de proxi-
mitat, tal com s’ha fet als menjadors escolars i a 
la Residència.

- Suport a les activitats que s’organitzen des de les entitats, 
facilitant recursos i sempre partint de la idea que l’Ajuntament ha 
d’estar al seu servei. 

- Replantejament del model de Festa Major, proposant noves 
iniciatives de participació com la “nit de barraques” i la col·laboració 
de les entitats en diferents actes.
 
- La Festa Major ha esdevingut, altre cop, una festivitat potent i 
participada que, a més, ha sabut coordinar-se amb la Festa Major 
Popular per, d’aquesta manera, potenciar totes les activitats que s’hi 
fan.

- Recuperació de  la festivitat de Santa Dorotea com una Festa 
Major d’Hivern amb el caràcter i la capacitat que calia per fer-la molt 
més lluïda.
 
- Recuperació del caràcter nostrat del Mercat Figueter, promocio-
nant-ne l’origen com a eix vertebrador.
 
- Augment de la promoció i celebració de les festes d’àmbit 
nacional: Sant Jordi, Sant Joan i 11 de setembre. 

- Ampliació d’activitats i espais de tallers coeducatius a la Bibliote-
ca.

- Inversió en la millora del teatre de La Lliga com a espai polivalent 
i generador de cultura. 

- Potenciació de programes de formació en l’ús del català, organit-
zant cursos gratuïts. 
 
- Ampliació dels elements decoratius del Nadal amb noves i 
originals propostes com el Tió gegant de la plaça Jacint Verdaguer o 
els petits tions de la resta de places i emplaçaments. Adquisició de 
nova lluminària, que va substituint la més antiga. 
 
- Elaboració d’un conveni de col·laboració amb l’Associació de 
Comerciants per tal de dotar-la de més recursos econòmics, perme-
tent la celebració de diferents actes.
 
- Treball conjunt amb el Consell Comarcal per tal de promocionar la 
vila, acostant-la a diferents mitjans d’informació. 
 
- Promoció de Capellades en diversos mitjans. 
 
- Col·laboració en la creació de la Ruta dels Camins del Paper del 
Museu Molí Paperer.
 
- Impuls de noves iniciatives de promoció local com el “Paper 
Paper”, festa temàtica que gira al voltant del món del paper i, sobre-
tot, del Museu Moli Paperer.

- Recolzament en la millora del desenvolupament de festivitats 
com la Cavalcada de Reis o les Festes del Carrer.
 
- Promoció d’activitats culturals i festives que han permès la 
promoció del petit comerç i dels productes locals. Això també ha estat 
possible gràcies al Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona.

PROMOCIÓ LOCAL, CULTURA I FESTES

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019



 Consolidar el Pla Educatiu de l’Entorn com a 
projecte referent de participació i cooperació 
entre tota la comunitat educativa.
 
 Seguir apostant per una Escola Bressol públi-
ca que cobreixi les necessitats del municipi i 
garanteixi l’escolarització del infants de Capella-
des.

 Establir quotes per a l’Escola Bressol segons 
el nivell de renda de les famílies.

 Donar continuïtat a la línia pedagògica de 
l’Escola Bressol, oferint el suport necessari a les 
educadores i a l’AMPA.
 
 Continuar treballant en la millora  de la 
comissió de manteniment.
 
 Invertir en la millora de les instal·lacions de 
l’escola Marquès de la Pobla i l’Escola Bressol.
 
 Acabar el canvi de baranes de l’escola Mar-
quès de la Pobla. 

 Implantar el projecte de Camins Segurs treba-
llat conjuntament amb el Consell d’Infants, per 
millorar la seguretat en l’accés dels infants i 
joves als centres educatius.

 Apostar per l’ampliació del projecte Anem al 
Teatre a tots els cursos escolars.

 Implantar el model d’Educació 360 dins del 
Pla Educatiu de l’Entorn i altres espais de la vila.

 Seguir donant suport al Servei Comunitari 
dels centres educatius de secundària.

 Donar el suport necessari a la direcció i claus-
tres de les escoles. 

 Apostar per la creació d'una xarxa socioeduca-
tiva de suport a la infància i l'adolescència.

- Recuperació del Pla Educatiu de l’Entorn, un espai de trobada de 
la comunitat educativa de la vila.
 
- Millora del funcionament del Consell Municipal d’Educació, 
aportant nou contingut i propostes de treball conjunt entre els 
centres educatius.

- Aposta per l’Escola Bressol, donant continuïtat a la línia pedagògi-
ca de l’escola i donant suport necessari als i les educadores i a l’AMPA.

- Realització, juntament amb la Diputació de Barcelona, de l’estudi 
de taxes socials a l’Escola Bressol.

- Millores a l’edifici de l’Escola Bressol i instal·lació d’equips d’aire 
condicionat.
 
- Signatura d’un conveni amb la Generalitat que permet cobrir tota 
la demanda d’escolarització d’infants a l’Escola Bressol, podent fer ús 
de les aules necessàries per fer-ho.

- Millora dels ajuts a les famílies en la compra de llibres i en el 
menjador escolar.

- Nova cuina a l’escola Marquès de la Pobla, amb una inversió de 
70.000 €.

- Consolidació i millora de la subvenció per a les activitats extraes-
colars impulsades per les entitats de la vila.

- Suport a la tasca feta per l’escola pública Marquès de la Pobla i 
l’Institut Molí de la Vila. 

- Recursos econòmics per recuperar el projecte de recerca i per a la 
millora del rendiment i l’èxit escolar en alumnes d’educació primària i 
ESO de l’Institut Molí de la Vila i l’Escola Marquès de la Pobla.

- Suport al Servei Comunitari dels centres educatius de secundària, 
establint una xarxa de col·laboració entre diverses entitats i iniciatives 
socials.

- Integració en el projecte Educació 360, que fomenta l’espai 
educatiu en altres entorns a més dels centres educatius.
 
- Nous programes culturals com l’Anem al Teatre, així com tallers i 
formacions.

- Convenis amb l’institut i l’escola Mare del Diví Pastor per facilitar 
l’ús dels seus espais per a les entitats.

- Política de continuïtat en cursos de formació per a persones 
adultes (proves d’accés a grau mitjà i superior, i habilitacions per al 
treball), formació a les famílies i formacions per a la gent gran.

EDUCACIÓ

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019

Fins a l’entrada a l’ajunta-
ment per part de Vila de 
Capellades-CUP cap 
govern havia treballat en la 
reforma de la cuina de 
l’escola Marquès de la 
Pobla. Una demanda tan 
bàsica com urgent.
El nostre compromís va ser 
fer-ho durant el primer any 
de govern, i així es va fer.



 Desenvolupar una zona esportiva a l’esplana-
da que contempli una pista de multiús esportiu 
a l’aire lliure, així com un skatepark. 
 
 Continuar amb la instal·lació d’elements que 
permetin la pràctica esportiva a places i espais 
exteriors. 
 
 Buscar recursos per construir una nova pista 
esportiva coberta.
 
 Continuar adequant espais ja en funciona-
ment per a la pràctica esportiva.
 
 Crear i senyalitzar itineraris i rutes a peu  o 
amb  bicicleta. Crear un circuit fix d’orientació.
 
 Cooperar amb les entitats esportives per 
poder fer activitats diferents a les habituals, 
potenciant el treball en equip i la convivència. 
 
 Continuar amb el recolzament i promoció de 
les curses locals com la Neandertal, la Xallenger 
o les curses d’orientació. 
 
 Redactar un nou projecte per a la piscina 
Municipal. 
 
 Realitzar un bon manteniment al pavelló i 
arreglar les goteres. 

- Treball conjunt amb les entitats esportives de la vila per tal de 
donar resposta a les seves necessitats.

- Recolzament material a les diferents entitats esportives.
   
- Redistribució dels horaris del pavelló, que ha permès guanyar 
franges horàries per a les entitats.

- Coordinació de diferents projectes de l’àmbit esportiu mitjançant 
el Pla Educatiu d’Entorn.

- Implicació de les entitats esportives en projectes nous i d’altres 
amb més tradició com la cursa del Gall d’Indi. 
 
- Ampliació de l’oferta de joc al carrer a través de noves instal·la-
cions (taules de tennis taula) i de l’obertura dels patis oberts de les 
escoles.

- Creació de la Festa del Joc i de l’Esport al Carrer, impulsada i 
treballada des de les entitats i també des del Pla Educatiu de l’Entorn.

- Promoció de l’esport donant suport logístic a les curses habituals, 
a les de nova creació, a les d’orientació i a la festa de l’esport al carrer.
 
- Nou campionat de voleibol a l’esplanada.

- Adequació de les instal·lacions del camp de futbol: tanques de 
seguretat al voltant de bona part del perímetre del camp, portes 
noves als vestuaris, renovació de porteries i material, marcador i 
equip de so nous. Millora de la visió del camp amb la instal·lació dels 
nous projectors LED. 

- Instal·lació de cistelles per a la pràctica de bàsquet al gimnàs del 
Marquès de la Pobla.
 
- Renovació de les instal·lacions de la Piscina Municipal: nous 
serveis higiènics, remodelació de tot l’interior del vas d’aigua, 
reformes al  bar i a la sortida d’emergència i nova entrada adaptada. 
 
- Distribució de les casetes de la Piscina Municipal més igualitària.
 
- Nou reglament de la piscina.
 
- Creació de la comissió ciutadana de la piscina municipal que ha 
fet les propostes per a un nou projecte de remodelació de les 
instal·lacions.

ESPORTS

PROPOSTES

ASPECTES DESTACATS TREBALLATS
DURANT LA LEGISLATURA 2015-2019

Sessió del Govern Obert per parlar sobre el futur de la piscina.
A partir d’aquesta iniciativa es va constituir una comissió ciutada-
na que ha treballat en les propostes per a un nou projecte de 
remodelació de la piscina municipal.



Instal·lar cartelleres a diferents 
indrets de la vila destinats a ser un 
suport on les entitats de la vila hi 
puguin penjar els seus cartells.

Realitzar un estudi per manco-
munar el servei d’identificació 
d’excrements i poder aplicar 
sancions a les persones que 
deixen els excrements dels 
animals de companyia aban-
donats a la via pública. 

Adquirir d’una motocicleta 
elèctrica per a les tasques poli-
cials del dia a dia, apostant per 
un transport més sostenible.

Realitzar un refinançament del 
deute de l’Ajuntament per
tal d’aconseguir una major 
optimització dels recursos 
econòmics de la institució. 

Habilitar l’antic restaurant de la 
piscina, provisionalment,  com 
a espai social i cultural, per tal 
que esdevingui un punt de 
trobada del jovent i les entitats 
culturals de la vila, on es pro-
gramin activitats encarades a 
l’oci, la formació i l’entreteni-
ment. 

Arranjar i pavimentar el carrer 
d’Oló, el carrer Garbí i el carrer 
Pilar. 

Adquirir un vehicle cisterna per 
a la millora de la neteja dels 
carrers. 

Realitzar un concurs públic de 
distribució d’energia, per a tots 
els equipaments municipals, 
que potencií l’ús de la energia 
100% renovable. 

Fer un estudi per a la Instal·lació 
d’una caldera de biomassa al 
pavelló municipal.

Instal·lar una àrea de serveis 
per a autocaravanes
a l’esplanada.

Aprovar unes bonificacions per 
a la taxa d’escombraries per a 
les persones majors de 65 anys 
que compleixin amb els requi-
sits establerts i sota criteris de 
renda. 

Implantar el projecte de 
Camins Segurs treballat conjun-
tament amb el Consell d’In-
fants, per millorar la seguretat 
en l’accés dels infants i joves als 
centres educatius.

Establir quotes per a l’Escola 
Bressol segons el nivell de 
renda de les famílies.

Desenvolupar una zona esporti-
va a l’esplanada que contempli 
una pista de multiús esportiu a 
l’aire lliure, així com un skate-
park. 

Redactar un nou projecte per
a la piscina Municipal. 

Impulsar subvencions i conve-
nis, entre propietats privades i 
l’ajuntament, que fomentin 
l’augment de l’oferta de lloguer 
d’habitatges social, ja sigui 
habitatge de nova construcció o 
mitjançant la rehabilitació d’ha-
bitatges existents.

Aplicar una bonificació de l’IBI 
del 95% a aquells habitatges 
que es destinin a lloguer social.

Redactar el projecte executiu 
d’arranjament del casc antic. 

Potenciar el Consell de Dones com 
espai de presa de decisions i de 
treball corresponsable amb les dife-
rents accions, activitats i propostes a 
realitzar a la vila envers la igualtat i la 
diversitat afectiva i sexual.

Estudiar la viabilitat per a la 
creació d’una empresa pública 
de serveis on, entre d’altres 
coses, es millori el servei 
d’abastament d’aigua munici-
pal, millorant-ne l’eficàcia al 
mateix temps que es creen 
nous llocs de treball.




