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PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CAPELLADES AL 

PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’ANY 2021. 

 

 Plaça de Recursos Humans. Al llarg d’aquest mandat i part de l’anterior (grup 

municipal del PDECAT), hem demanat la creació d’aquesta plaça per gestionar 

i centralitzar en una figura la gestió del personal de treballadors. Actualment 

més d’un centenar a l’Ajuntament i als dos Organismes Autònoms. 

Es tracta de la gestió del control de presència,control de les hores extres, la 

gestió i control de la prevenció i avaluació de riscos laborals, gestió i control 

dels EPIS, la implementació dels plans d’igualtat, del protocol d’assetjament, la 

realització i seguiment dels plans de formació del personal treballador, la gestió 

de vacances, del conveni, la gestió de la nova i canviant normativa,la 

implementació dels programes d’ocupació tant de la Generalitat-SOC com de la 

Diputació, etc. 

Demanem la convocatòria immediata. 

 

 Plaça de TAG (Tècnic d’Administració General).  

L’Ajuntament necessita repensar la presència d’un tècnic d’administració 

general així com un calendari per la convocatòria de personal d’administració. 

 

 Inventari municipal. 

Volem i tornem a demanar de complir amb la legislació vigent respecte a la 

implementació d’un inventari municipal. Aquest 2021 demanem partides 

complertes per poder-ho executar en un o dos anys. 

 

 Aportacions als grups municipals. 

La participació democràtica té els seus costos. No assumir-ho no deixa de ser 

populista. Capellades mai ha assumit aquest principi, com si ho han fet bona 

part dels Ajuntaments. Des de Junts per Capellades, proposem una fórmula per 

grup i per nombre de regidors. 

 

 Inversió en la barana del Capelló. 

Repetim i tornem a demanar inversió en el canvi de barana del Capelló per 

poder fer el canvi total de l’antiga barana. Amb un canvi d’uns 200 metres 

lineals a l’any es pot procedir a fer el canvi total en uns quatre anys. 
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 Assessorament energètic. 

En breu s’otorgaran plans d’ocupació. Demanem que es contracti personal 

especialitzat per poder fer assessoria energètica adreçada a la ciutadania amb 

l’objectiu de rebaixar les factures domèstiques; rebaixant el consum i les 

potències i amb assessorament. 

 

 Energies renovables a Capellades. 

Volem saber del correcte funcionament de les plaques solars dels diferents 

equipaments municipals i iniciar algun projecte de biomassa. Una possibilitat 

pot ser el nou edifici de l’Ajuntament. 

Demanem un estudi de districte de calor pels equipaments del centre de la vila. 

Capellades ha de contribuir a les polítiques contra el canvi climàtic. 

 

 

 Inici de la primera fase de rehabilitació de l’Ajuntament. 

És imprescindible la rehabilitació de l’antic Ajuntament; primerament per donar 

un millor servei a la ciutadania, per evitar el deteriorament d’un edifici 

patrimonial BCIL i per establir l’espai infantil de la biblioteca municipal. 

 

 

 Inici d’un Pla Estratègic 2030. 

Capellades necessita re definir els seus objectius  com a municipi; a nivell de 

comunicació, ambientals, econòmics, urbanístics, etc. Mentre el món va 

canviant a gran velocitat no podem caure en d’immobilisme actual. 

 

 

 Demanem ser proactius en polítiques de canvi econòmic. 

1. Estudi de mercat de cap de setmana 

2. Tallers adaptació comerç a la nova realitat digital i e-comerç. 

3. Estudi possibilitat Som mobilitat 

4. Jornades cooperativisme adreçades a persones treballadores de la llar. 

 

 Realització Horts socials a la zona verda de la Barquera. 

Rehabilitar la zona verda amb un doble objectiu paisatgístic i social. 
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 Beques culturals extraescolars 

Ampliar les actuals beques extraexcolars esportives a l’àmbit cultural; música, 

dansa,etc. 

 Demanem que Capellades entri de soci en algun projecte Europeu; 

Cosme, Erasmus+, etc. 

 

 Refer la paret nord del Museu Molí Paperer de Capellades a l’edifici del 

Molí de la Vila tocant al recinte de la piscina Blava. 

Plantegem fer un projecte tècnic que porti a eliminar l’actual escenari, treure 

l’espai aquàtic que suposa un perill pels infants, refer una o dues de les 

antigues rodes de fusta per potenciar l’atractiu i el valor patrimonial de l’edifici. 

Permetent, al mateix temps retornar la llum natural al soterrani. 

A la piscina s’hi posaria un nou escenari modern, més segur i desmuntable. 

 

 Gimnàs poliesportiu:  

Replanteig de compra de nou material 

 

 Planteig nova pista Marquès de la Pobla/IES Molí de la Vila: 

 

 Compra finques 13, 15, 17 del Passeig Miquel i Mas per possibles 

ampliacions futures de l’escola Marquès de la Pobla.  

 

 

Junts per Capellades. 

Capellades, 18/12/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


