
Amb aquesta publicació, Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular vol acostar a la ciutadania el què es parla en el 
Ple Municipal, tot transmetent-vos-ho de forma resumida i lleugera. amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el que en ells 
es debat i les postures preses per tots nosaltres. Alhora, volem animar-vos a assistir-hi i participar-hi  activament en el torn 
obert de paraula. 
Pots trobar tots els plens a: www.viladecapellades.cat 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SESSIÓ DE PLE ORDINARI, 30 DE GENER DE 2013 
 
 
ASSISTÈNCIA: Tots els regidors i regidores de la corporació. 
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 12 DEL 28-11-2012, NÚM. 13 DEL 19-12-
2012 I NÚM 14 DEL 28-12-2012. 
 

Cap dels grups municipals hi té res a dir, excepte ERC que fa algunes esmenes per millorar-ne la 
interpretació.  
 
S’aproven totes per unanimitat, tot i que en l’acta núm. 14 no hi poden votar en Moisès Mas de VdC-
CUP i la Núria Mora i en Jordi Batlle d’ERC, ja que no hi van poder assistir.  
 
 
2. APROVACIÓ CONVENI ACORD CONDICIONS EMPLEATS PÚBLICS AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES 2013-2015. 
 
Es retira aquest punt. CiU explica que tot i que el conveni ja està signat pels treballadors, falta canviar-ne 
alguns aspectes tècnics, i per tant, es deixarà pel proper ple. 
 
 
3. SOL·LICITUT AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2013-2016. 
 
Es retira aquest punt. CiU explica que tot i que ja està preparada tota la documentació, s’ha programat una 
reunió d’última hora amb representants de la Generalitat per parlar d’aquest tema. Prefereixen esperar a 
presentar-ho després de la reunió, i per tant, es deixarà pel proper ple.  
 
 
4. EXTINCIÓ DELS DRETS FUNERARIS – CONCESSIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL.  
 
CiU explica que per tal de poder tirar endavant les obres d’ampliació del cementiri municipal, cal 
expropiar un total de 20 nínxols antics, per poder fer-hi l’accés. Les restes es mouran a altres nínxols buits. 
ERC recorda que és un tema sensible, i per tant, demana tacte amb les famílies alhora de tirar endavant el 
procés. CiU recull el prec. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
5. 1ER PAS ALIENACIÓ PER ADJUDICACIÓ DIRECTA DEL SOLAR C/. GARBÍ 
41(BIBLIOTECA).  
 

Es retira aquest punt. CiU explica que s’han de canviar alguns aspectes tècnics.  
 
 
6. MOCIÓ A FAVOR DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L’ARC MEDITERRANI.  
 
CiU explica el sentit de la moció, que demana tirar endavant el projecte ferroviari que ha d’enllaçar tota la 
costa mediterrània catalana amb la resta d’Europa (conegut com a “corredor mediterrani”), ja que suposarà 
un impuls econòmic per Catalunya. VdC-CUP es mostra a favor d’aquesta vertebració, que permet la 
comunicació entre bona part dels Països Catalans i critica l’actitud centralista de Madrid. ERC també s’hi 
mostra favorable i demana afegir que es comuniqui també al govern del País Valencià. PSC també hi votarà 
a favor. 
 
S'aprova el punt per unanimitat. 
 
 
7. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 22/2013 “NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ PER MÀXIMA URGÈNCIA. AGENT POLICIA LOCAL”. 
 
S’explica que un dels policies locals que té plaça a Capellades ha demanat una “comissió de servei” (canvi 
de destí sense perdre la plaça), i que per tant, s’ha buscat un substitut.  
 
El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació. 
 
 

8. MOCIÓ EN DEFENSA DE LES PENSIONS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CiU. 
 
L’alcalde comenta que actualment les pensions de la gent gran estan “congelades” i que espera que aquestes 
no siguin “retallades” pel govern de l’estat espanyol. Diu que han cregut oportú presentar aquesta moció i 
que creuen que generarà consens entre els diferents grups municipals, ja que té entès que també treballaven 
per presentar una moció en aquest sentit. VdC-CUP subratlla el fet que la moció demani fer 
mobilitzacions i campanyes ciutadanes, cosa sorprenent tenint en compte qui presenta la moció. S’hi 
mostra favor i recorda a CiU que precisament ells estan fent moltes retallades des de la Generalitat. CiU 
respon que a ells no els agrada fer retallades, que si les fan a la Generalitat és per què Espanya els escanya 
econòmicament. ERC i PSC també es mostren favorables a la moció. 
 
S'aprova el punt per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. MOCIÓ ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DE CATALUNYA. 
 
CiU explica que la moció defensa la declaració aprovada recentment a la Generalitat de Catalunya per les 
diferents forces sobiranistes, i defensa també els drets de Catalunya per decidir el seu futur. Creuen oportú 
presentar aquesta moció de suport per tal que Capellades s’hi afegeixi. VdC-CUP comenta que la CUP va 
presentar una declaració alternativa a la Generalitat i se’n van obviar els diferents punts. Per tant, seguirà en 
la mateixa línia que els seus diputats i farà un vot “favorable” però “crític”. Crític amb la manca de voluntat 
d’incloure la nació sencera, és a dir, tots els països catalans, en el marc d’actuació de la declaració. Crític 
també amb la presumpció de que Catalunya formi part de la Unió Europea. I finalment crític amb la 
institucionalització de la declaració, deixant de banda les mobilitzacions populars (que han permès tirar-la 
endavant) i no tenint en compte una possible desobediència civil (davant de la més que possible negació de 
l’estat espanyol). ERC s’hi mostra a favor, ja que va presentar junt amb CiU la declaració de sobirania, de 
la mateixa manera que ha presentat junt amb CiU aquesta moció. El PSC explica que s’abstindrà (tot i que 
el seu grup al parlament hi va votar en contra) per “no posar pals a les rodes”, tot i que no hi estan del tot 
d’acord.  
 
S’aprova amb els vots a favor de CiU, ERC i Aleix Auber de VdC-CUP. S’abstenen el PSC i Moisès Mas i 
Meritxell Martínez de VdC-CUP, aquests últims degut al “si crític” ja explicat a l’argumentari.      
 
 
 
10. APROVACIÓ DE LES BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS PER URGÈNCIA. 
 
L’equip de govern explica que tot i no tenir partida pressupostària, volen tenir aprovades aquestes bases, en 
cas de que alguna persona o família necessiti algun tipus d’ajuda econòmica. S’explica que fins ara no hi 
havia bases, i que les ajudes (quan era possible donar-les) es feien sota els criteris propis dels diferents 
tècnics dels serveis socials o del mateix regidor. Aquestes bases, que són les mateixes que s’utilitzen al 
consell comarcal, permetran tenir uns criteris més ben definits. 
 
S'aprova el punt per unanimitat. 
 
 
 
11. FACTURES EXTRAJUDICIALS.  
 
Una vegada més, es presenten factures aflorades amb els pressupost tancat. Aquesta vegada, la major part 
prové de factures de la companyia de subministrament elèctric, degut a l’augment de les tarifes. El total de 
factures extrajudicials és de 29.381,26€. 
 
S’aprova amb els vots a favor de CiU i ERC. S’abstenen VdC-CUP i PSC. 
 
 
 
 
 



12. LIQUIDACIONS 2011 AJUNTAMENT I ORGANISME AUTÒNOM LLAR D’INFANTS 
VAILETS. 
 
Es tracta del tancament econòmic de l’exercici 2011. L’alcalde exposa que la situació econòmica de 
l’Ajuntament és molt crítica i a continuació cedeix la paraula a la interventora, que explica diferents 
aspectes tècnics. 
 
El punt és informatiu i per tant, no es passa a votació. 
 
 
13. PRECS I PREGUNTES. 
 
- CiU anuncia que volen tirar endavant el “consell de seguretat” aprovat en un ple anterior, i que també 
volen recuperar el projecte de la Ordenança de Civisme. 
 
- VdC-CUP pregunta per què les pilones de tancament dels carrer que interaccionen amb el c/. Major 
acostumen a estar abaixades. CiU respon que s’ho miraran. 
 
- VdC-CUP comenta que últimament s’ha notat un augment d’excrements de gossos als carrers. CiU 
respon que no tenen eines sancionadores (ordenança de civisme). VdC-CUP demana que també es facin 
campanyes informatives de conscienciació.  
 
- ERC no té cap prec ni cap pregunta. 
 
- El PSC tampoc no té cap prec ni cap pregunta. 
 
- Tampoc hi cap intervenció per part del públic.  
 
Per tant, es dóna per acabat el ple. 


