
 

Àngel Soteras i Largo, Núria Mora Díaz, Jaume Morera i Sanahuja, com 
a  regidors  a  l’Ajuntament  de  Capellades  del  grup  municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenten la següent

MOCIÓ   per destinar la despesa de butlletins   
municipals a la prestació de serveis socials, educació 

i subvencions a entitats

Coneixedors  de  la  voluntat  de  l’equip  de  govern  d’editar  un  nou 
butlletí  tot  i  l’evident  i  a  bastament  publicitada  difícil  situació 
econòmica de l’Ajuntament, els regidors d’Esquerra Republicana de 
Catalunya  a  l’Ajuntament  de  Capellades  vam  demanar  el  passat 
desembre que l’equip de govern reconsiderés la seva intenció. En un 
gest difícilment explicable, l’equip de govern va desatendre la petició 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i va editar i  distribuir un nou 
butlletí  el  passat  desembre  en  un  moment  de  fortes  retallades 
pressupostàries que afecten molts dels serveis que reben o rebien els 
ciutadans de Capellades i moltes de les subvencions que fan viable 
l’actuació de la major part d’entitats capelladines.

Atès aquest antecedent 

Atès que  les  necessitats  de  capelladins  i  capelladines  en situació 
desafavorida no minva ans al contrari

Atès que la situació econòmica de l’ajuntament no permet fer-hi front 
com tots els regidors desitgem com ho demostren, per exemple, la 
precària  situació  dels  usuaris  dels  nostres  Serveis  Socials  o  el 
llarguíssim període de temps que han d’esperar els usuaris del Servei 
d’Inserció Laboral per tenir una simple entrevista.

Per tots aquests motius el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a  l’Ajuntament  de  Capellades  proposa  l’aprovació  del 
següent acord:

1. L’Ajuntament  de  Capellades  no  editarà  cap  nou  butlletí 
municipal en el decurs d’aquest any 2011.

2. L’Ajuntament de Capellades incrementarà en el seu pressupost 
de  2011  les  partides  destinades  a  la  prestació  de  serveis 
socials, educació i subvencions a entitats, com a mínim, per una 

 



quantitat  equivalent  a  la  despesa  generada  per  l’edició, 
impressió i distribució de butlletins municipals el 2010.

Capellades, març de 2011


