
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PLE EXTRAORDINARI.  7 DE JUNY DE 2017. 
 
 
El ple compta amb l’assistència de tots els regidors i regidores. Com de costum, s’inicia amb 
l’aprovació de l’acta de l’anterior ple, que s’aprova per unanimitat. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT. 
 
L’alcalde de Capellades, Aleix Auber, explica que es tracta d’un conveni que s’ha treballat molt, i 
que després de dos anys de negociacions, es porta al ple. Fa notar que serà un document 
satisfactori per totes les parts, que dóna resposta a les necessitats de l’Ajuntament, però també a 
la majoria de demandes dels treballadors i treballadores. A continuació, n’explica alguns dels 
punts més destacats.  
 

El PdECAT lamenta que no hi hagi pogut 
incidir, i critica que no s’hagi comptat 
amb l’oposició; és per aquest motiu que 
s’abstindran. No obstant això, comenten 
que no és un mal conveni, tot i que 
repassen alguns punts que, segons ells, 
s’haguessin pogut millorar. ERC s’hi 
mostra favorable, ja que com a grup de 
l’equip de govern, ha format part de la 
negociació. El PSC, igual que el PdECAT, 
també lamenta que no hagi pogut formar 

part del procés i per tant, també s’abstindrà.   
 
S’aprova amb els vots a favor de VdC-CUP i ERC. El PdECAT i el PSC, s’abstenen.   
 
A continuació es dóna compte de diferents decrets d’alcaldia duts a terme durant el darrer mes. I 
també s’aprova, per unanimitat, un punt que proposa el Sr. Roger Argelich com a jutge de pau 
substitut de l’actual jutge de pau titular, el Sr. Ramón Roca. El jutge titular s’havia designat a 
principis de la legislatura, però la plaça de substitut encara no s’havia cobert. 
 
 
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRORROGAT DE L’ANY 2019 
 
El regidor d’hisenda, el Sr. Jaume Soler, comenta que li hagués agradat presentar un nou 
pressupost a finals de l’any anterior, al ple de novembre o de desembre de l’any 2018. Explica que 
encara no està preparat, i que per això, es presenta la pròrroga del pressupost de l’any anterior. 
No obstant això, anuncia que s’està treballant a fons per poderlo presentar al proper ple de febrer. 
 
El PdECAT es mostra comprensiu, i pregunta què suposa treballar amb la pròrroga. La 
interventora municipal explica que permetrà poder treballar amb les partides de l’any anterior, a 

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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l’espera de l’aprovació del nou. ERC recolza el regidor d’hisenda explicant que molts pocs anys 
s’han pogut presentar els pressupostos abans de finalitzar l’any anterior. El PSC lamenta que no 
s’hagi pogut treballar abans, i emplaça a l’equip de govern a que els transmetin els documents del 
nou pressupost quan abans millor.  
 
El punt es informatiu i no passa a votació, ja que ha estat aprovat prèviament per l’equip de 
govern, com a decret d’alcaldia. 
 
Tot seguit, s’aprova amb els vots favorables de VdC-CUP i ERC, i l’abstenció del PdECAT i el PSC, 
la contractació del servei d’assistència tècnica informàtica de l’Ajuntament. 
 
 
PRECS i PREGUNTES 
 
En el torn de precs i preguntes, el PdECAT 
pregunta per l’estat del projecte de reparació de 
la teulada de Casa Bas. El regidor de cultura, 
Àngel Soteras, explica que s’està redactant el 
projecte i l’alcalde, Aleix Auber, explica que es 
preveu que la licitació es faci a finals del mes de 
febrer. També el PdECAT pregunta per què no 
s’estan utilitzat els bufadors que es van comprar fa 
uns anys i l’alcalde li respon que s’han utilitzat 
sobretot quan s’ha reforçat el personal mitjançant 
plans d’ocupació, però que ara mateix no s’utilitzen 
com a eina prioritària, ja que el personal 
majoritàriament utilitza la màquina escombradora. 
 
El PSC pregunta si s’ha rebut la subvenció de l’estat per plans en contra de violència de gènere i se 
li respon que encara no s’ha rebut. També demanen de fer una reunió per preparar al·legacions 
al projecte de la C-15, reunió que, segons l’alcalde, es durà a terme un cop es rebin tots els 
informes. D’altra banda, pregunta pel concurs de neteja, que es presentarà el proper mes. 
Finalment, demana que s’arregli el fanal trencat de la sortida posterior del col·legi Divina Pastora. 
 
Des del públic, una veïna pregunta si l’aigua de la xarxa pública municipal és apta per beure, i si 
hi ha constància de que algú hagi patit alguna malaltia per haver-ne consumit; comenta que té 
molt gust clor. Des de l’equip de govern se li respon que no hi ha cap constància de cap cas de 
malaltia provocada pel consum d’aigua a Capellades i s’explica que s’estan fent tots els controls 
que li pertoquen, complint amb els paràmetres marcats per l’ACA. La mateixa veïna pregunta pels 
ajuts econòmics que reben els treballadors de l’Ajuntament. 
 
També des del públic, una altra veí fa notar que hi ha molts excrements al carrer i demana que 
s’actuï, si convé, posant multes. Des de l’equip de govern s’explica que s’està fent el possible, que 
s’aplica sempre que es pot l’ordenança aprovada, però que és difícil detectar els infractors.  
 
No hi ha més intervencions i per tant, arribats a aquest punt, es dóna per finalitzat el ple. 
 
 
 
 
 


