
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PLE EXTRAORDINARI.  7 DE JUNY DE 2017. 
 
 
El ple compta amb l’assistència de tots el regidors i comença amb l’aprovació de l’acta anterior. 
Tot seguit, es dóna compte de diferents decrets d’Alcaldia, s’aprova per unanimitat la renovació 
del càrrec de Jutge de Pau, i també el canvi de representants de l’AMPA de la Llar d’Infants.   
 
APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CREDIT 11/2019 DE L'AJUNTAMENT. 
 
Es porta a votació una modificació de crèdit que suposa la suspensió de tots els préstecs que té 
pendent l’Ajuntament amb diferents entitats bancàries. El deute del consistori queda doncs a zero 
i es posa fi d’aquesta manera al pla de sanejament iniciat l’any 2007. Això es pot fer gràcies al 
superàvit en la liquidació dels últims pressupostos i la bona gestió econòmica feta els darrers 
anys. Els diferents grups municipals s’hi mostren favorables i es destaca que aquesta situació 

permetrà destinar una part més gran del 
pressupost a noves inversions. S’aprova amb 
els vots favorables d’ERC, VdC-CUP, el PSC i 
JxC. El grup de Cs s’absté. 
 
A continuació s’aproven diferents punts de la 
regidoria d’hisenda, complementaris de la 
modificació de crèdit ja explicada, i també 
coincidint amb l’aprovació del proper 
pressupost.  

 
MOCIÓ EN CONTRA DEL DECRET DIGITAL. 
 
Es tracta d’una moció presentada conjuntament pels grups d’ERC, VdC-CUP i JxC, que va en 
contra del decret digital del govern de l’estat espanyol, aprovat el passat 27 de novembre. JxC 
explica la moció i diu que aquest decret permet la intervenció de la xarxa i les comunicacions dels 
ciutadans sense necessitat de cap ordre judicial (fins ara només es podia fer en cas de terrorisme o 
una altra força major i només amb l’autorització d’un jutge); a Europa no hi ha cap altra país amb 
una norma similar. El grup de C’s, tot i que critica com es va gestionar l’aprovació del decret, es 
mostra d’acord amb el seu contingut, ja que va en contra de moviments com Tsunami 
Democràtic. D’altra banda, el PSC rebutja fer cap comentari al respecte. VdC-CUP explica que el 
decret és un atac als drets fonamentals de les persones i és un clar abús de poder, vulnerant el 
dret dels ciutadans com el de la llibertat d’expressió. Comenta que aquesta moció no només ataca 
a les entitats independentistes, sinó que és un greuge per tots els ciutadans. Condemna que l’estat 
espanyol trepitja una vegada més la separació de poders. Finalment, ERC diu que el decret és un 
“155 digital”, que es una mesura totalment inquisitorial. S’aprova amb els vots a favor d’ERC, 
VdC-CUP i JxC. C’s hi vota en contra i el PSC s’absté. 
 
MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA IGUALTAT DE TRACTE ENTRE LES PARELLES 
DE FET I ELS MATRIMONIS EN L’ACCÉSO A LA PENSIÓ DE VIUDETAT. 
 
Es tracta d’una moció presentada pel grup de C’s, i per tant, el seu representant n’explica el 
contingut. El PSC es mostra favorable en alguns aspectes, però diu que no hi votarà a favor ja que 
no està d’acord en tots els punts. D’altra banda, JxC diu que no hi ha una base jurídica que 

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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permeti defensar aquesta moció. VdC-CUP està d’acord en alguns punts, però qüestiona el 
concepte de pensió de viudetat en si, ja que actualment hi ha persones que perceben aquesta 
pensió sense necessitat. Per tant, defensa que aquest tipus d’ajuts haurien d’anar en funció dels 
ingressos de les persones, no pel sol fet de la mort del cònjuge. Finalment ERC també exposa que 
hi ha alguns aspectes de la moció que no comparteix del tot. No s’aprova, ja que només C’s hi vota 
a favor. JxC hi vota en contra, mentre que ERC, VdC-CUP i PSC s’abstenen.  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Al torn de precs i preguntes el PSC demana netejar les pintades que hi ha al safareig i també 
comenta que la porta d’aquest espai està trencada. Demana una revisió del sistema d’enllumenat 
públic i explica que al carrer del Call hi ha una senyal de prohibició de circulació de motocicletes 
que no hi hauria de ser si es té en compte l’actual normativa de circulació. 
 
Tot seguit agafa el torn de paraula l’Alcalde de Capellades que explica la noticia de la connexió de 
la xarxa municipal d’aigua del municipi d’Igualada amb la xarxa de la Llosa del Cavall, fet que 
suposa un gran pas contra la sobreexplotació de l’aqüífer i la recuperació de La Bassa. No hi ha 
cap altra intervenció, ni de la resta de partits ni del públic i per tant, es dóna per acabat el ple. 
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Es convoca d’urgència un ple extraordinari per por aprovar el pressupost municipal de l’any 2020 
abans que s’acabi l’any. Compta amb l’assistència de tots el regidors i comença amb l’aprovació 
per unanimitat del nomenament com a fill predilecte de Capellades del Sr. Anton Font Bernadet. 
 
APROVACIO PRESSUPOST GENERAL 2020 DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES 
I ELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS. 
 
El regidor d’hisenda explica els números del pressupost i en desgrana els diferents punts. 
S’explica que feia molts anys que no s’aprovava el nou pressupost abans d’acabar l’any, fet que 
suposa una millora en el funcionament del consistori i permet un gran estalvi de feina pels tècnics 
municipals. El PSC es queixa que la pressa per aprovar-lo abans d’acabar l’any ha fet que sigui un 
pressupost poc treballat. D’altra banda, JxC explica que han estudiat el pressupost i perceben una 
falta de planificació de l’equip de govern actual. En canvi, VdC-CUP expressa que es presenta un 
bon pressupost que serà una bona eina per afrontar el proper any, sobretot amb el nous projectes 
que s’han pogut incloure gràcies a que enguany s’ha pogut eixugar el deute històric de 
l’Ajuntament. Destaca que permet seguir amb el bon treball iniciat a la darrera legislatura i fer 
front a nous reptes i grans reivindicacions com el projecte de l’Espai Jove. Explica que és un 
pressupost encaminat sobretot a millorar la vida de les persones. S’aprova amb els vots favorables 
d’ERC i VdC-CUP. El grup de C’s hi vota en contra i el PSC i JxC s’abstenen. 
 
MOCIO PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTENCIA I LA LLIBERTAT 
IMMEDIATA D'ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESES POLITIQUES.  
 
Abans d’iniciar-se l’explicació del punt, el representant de C’s abandona el ple, ja que està en 
contra de que s’hagi presentat aquesta moció. Com de costum, els diferents partits 
independentistes s’hi mostren favorables. VdC-CUP subratlla sobretot que les preses no son 
només les encausades pels fets de l’1 d’octubre, sinó que son tos els represàlies del procés, ja 
estiguin complint condemna, en presó preventiva per les detencions arbitràries de les protestes o 
inclús les persones exiliades. Reivindica la llibertat absoluta de tots els presos i totes les preses 
polítiques. S’aprova amb els vots favorables d’ERC, VdC-CUP i JxC. El PSC s’absté. 
 
Com que es tracta d’un ple extraordinari no hi ha torn de precs i preguntes i per tant, acabat el 
punt, es dóna per finalitzat el ple. 
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