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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA  31/05/2017

ÒRGAN

• Ple

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: PLE2017/5
Data: 31/05/2017
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:20 a 21:35
Lloc: Sala de Plens. Biblioteca “El Safareig”

Hi assisteixen:

Alcalde-President
• Aleix Auber Álvarez 

Tinents/es d’Alcalde
• Àngel Soteras Largo
• Susana Moreno Blanco

Regidors/es
• Adela Morera Rodríguez
• Sergio Pérez Castillo 
• Salvador Vives Alari 
• Jaume Solé Carol
• Marcel·lí Martorell Font 
• Eduard Iglesias Torres 
• Susana Olivares i Barrera
• Elisabet Serret Sanvicente
• Aarón Alcázar Gutiérrez
• Carles Cuerva Claver 

Secretària
• Milagros de Legorburu Martorell

Interventora
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• Marissa Sala Serra

S’han excusat d’assistir-hi 
• Cap

No han excusat la seva absència
• Cap

QUÒRUM:

Obert l’acte i comprovat per la secretària l’existència del quòrum necessari 
perquè pugui ser iniciada la sessió i donat que l’acta núm. 2017/4 del dia 
29/03/2017 ha estat distribuïda entre els/les Srs/es assistents, és dóna per 
llegida (art. 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).

Seguidament el Sr. alcalde pregunta als/a les assistents si hi ha alguna 
rectificació  a fer a l’acta anterior.

ORDRE DEL DIA

Ordre del dia per a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el 
proper dia 31 de maig de 2017, a les 20:15 hores, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, C/ del Pilar, 2 (Biblioteca Municipal “El Safareig”).

ASSUMPTES A TRACTAR.

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/4 Ordinari 29/03/2017

2. Propostes
2.1. Ple
2.1.1. PRP2017/266   COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 163/2017B INTERPOSAT PEL BANCO DE 
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SABADELL, S.A, DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
14 DE BARCELONA. Exp: 2017/641   

2.2. Ci Educació, Joventut i Festes 
2.2.1. PRP2017/239   SOL·LICITUD APROVACIO BASES SUBVENCIONS JOVES 
2017. Exp: 2017/609   

2.3. CI Habitatge, equitat i participació
2.3.1. PRP2017/259   APROVACIÓ PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE DE 
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES 2017-2020. Exp: 2017/620   

2.4. Ci Acció Social, Sanitat, Ocupació
2.4.1. PRP2017/180   CONVENI D'ENCARREC DE GESTIO DE PRESTACIO DE 
SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT ASPCAT I 
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES  2017-2020. Exp: 2017/463   

2.5. Ci Alcaldia i Esports
2.5.1. PRP2017/187   1.1.1. RATIFICACIO ESCRIPTURES ARRENDAMENT 
PLACES APARCAMENT PL. CATALUNYA SR. ESCALA SOTERAS I SR. 
BERNEDA Exp: 2017/472   

2.5.2. PRP2017/194   1.1.2. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA 2017-165. Exp: 2017/110   

2.5.3. PRP2017/206   1.1.3. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 
2017/202 RELACIO APROVATS BORSA DE TREBALL LLAR D'INFANTS 
VAILETS. Exp: 2017/142   

2.5.4. PRP2017/222   1.1.4 DONAR COMPTE AL PLE DECRET DE L'ALCALDIA 
2017-226 CONTRACTACIÓ SANDRA QUINTERO JUAN LLAR D'INFANTS 
VAILETS. Exp: 2017/565   

2.6. CI Cultura, Promoció Local
2.6.1. PRP2017/244   PROPOSTA CONVENI 2017 COMISSIÓ DE REIS  Exp: 
2017/627   

2.6.2. PRP2017/261   APROVACIÓ CONVENI AMB L'ENTITAT CAPELLADINA 
FESTES DEL CARRER EXERCICI 2017. Exp: 2017/639   

Precs i preguntes
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Capellades,  

L’alcalde,
Aleix Auber Àlvarez

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/4 Ordinari 29/03/2017

Passada a votació l’acta 2017/4 del 29/03/2017 resta aprovada per la unanimitat 
dels/les  tretze regidors assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret 
aquesta corporació.

2. Propostes
2.1. Ple
2.1.1. COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU 
NÚMERO 163/2017B INTERPOSAT PEL BANCO DE SABADELL, S.A, 
DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE 
BARCELONA. Exp: 2017/641   

Exp. 2017/641

COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  
NÚMERO 163/2017B INTERPOSAT PER BANCO DE SABADELL, S.A, 
DAVANT EL JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE 
BARCELONA. 

Vist l’escrit  del Jutjat del contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona per 
comparèixer  en el recurs número 163/2017-B interposat per BANCO DE 
SABADELL, S.A, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Capellades de data 
29/03/2017, pel qual es va desestimar el Recurs de Reposició interposat 
contra l’acord del Ple de 18 de gener de 2017, que va declarar la nul.litat de 
Ple dret del contracte de permuta financera subscrit en data 15 d’abril de 2010 
entre l’Ajuntament de Capellades i Caixa Penedès (avui Banc Sabadell).

Atès que l’acte impugnat és una matèria de competència del Ple de 
l’Ajuntament i per tant ha estat dictat per aquest òrgan.
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D’acord amb el que disposa  l’art. 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de els bases de règim local, que preveu expressament que 
correspon al Ple l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de 
la corporació en matèries de competència plenària. 

Vistos els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa  en relació a la tramesa de l’expedient 
administratiu a l’òrgan judicial

En virtut de tot això,  

PROPOSTA D’ACORD

Primer.-COMPARÈIXER  i OPOSAR-SE al recurs  contenciós administratiu  
número 163/2017B interposat per BANCO DE SABADELL, S.A, davant el 
Jutjat del contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona. 

Segon.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona 
l’expedient administratiu corresponent, degudament numerat, foliat i indexat.

Tercer.- NOTIFICAR als interessats  en l’expedient administratiu que queden 
emplaçats per a que puguin personar-se en el termini de nou dies com a  
demandats  en el recurs contenciós administratiu.

Quart.- Conferir la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament en el referit 
recurs,  als lletrats Joan Torras Corominas, Silvia Jové de Rafael,  Mª Lluïsa 
Diaz González i Albert Fornell Gatnau.

Passat a votació resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors/res al 
Ple dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.

2.2. Ci Educació, Joventut i Festes 
2.2.1. SOL·LICITUD APROVACIO BASES SUBVENCIONS JOVES 2017. 
Exp: 2017/609   

Dictamen de  la CI d’Educació, Joventut i Festes 24/05/2017

Bases específiques reguladores per la convocatòria de subvencions destinades 
al jovent de Capellades. 
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La concessió de subvencions s’ha de realitzar en règim de concurrència. L’art.8  
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix una 
sèrie de principis generals com són: publicitat, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació, eficàcia, consecució del resultat i eficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos propis.

El pressupost municipal prorrogat de l’exercici 2016 contempla una partida de 
despeses per a l’atorgament de subvencions destinades al jovent de 
Capellades.

A aquests efectes s’han redactat les Bases específiques i reguladores per a la 
convocatòria de subvencions destinades al jovent de Capellades.

Fonaments de dret 
- Articles 17 i 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
- Article 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions. 
- Articles 63 i 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
- Articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
- Articles 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el --   Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
-Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Capellades
-La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació 
de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.
-La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions.

A l'expedient s'ha d'incorporar certificat expedit per la Intervenció en els termes 
de l'article 56 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, indicant que 
es compleix alguna de les següents circumstàncies:

— Que existeix normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura 
pressupostària de la despesa que suposin les subvencions.

— Que existeix normalment crèdit adequat i suficient en el projecte de 
pressupost per a l'any en el qual s'adquirirà el compromís de despesa com a 
conseqüència de l'aprovació de la resolució de concessió.
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El procediment per a la concessió de subvencions s'inicia sempre d'ofici 
mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent, que desenvoluparà el 
procediment per a la concessió de les subvencions convocades segons 
l'establert en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, , i 
d'acord amb els principis de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Publiques. 

La convocatòria tindrà necessàriament el contingut establert en l'article 23.2 de 
la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i haurà de 
publicar.

 A l'expedient s'ha d'incorporar certificat expedit per la Intervenció en els termes 
de l'article 56 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Les sol·licituds dels interessats acompanyaran els documents i informacions 
determinats en la norma o convocatòria, tret que els documents exigits ja 
estiguessin en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, en aquest 
cas el sol·licitant podrà acollir-se a l'establert en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Publiques, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què 
van ser presentats o, si escau, emesos, i quan no hagin transcorregut més de 
cinc anys des de la finalització del procediment al que corresponguin.

En els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document, l'òrgan 
competent podrà requerir al sol·licitant la seva presentació, o, en defecte d'això, 
l'acreditació per altres mitjans dels requisits al fet que es refereix el document, 
amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

La normativa reguladora de la subvenció podrà admetre la substitució de la 
presentació de determinats documents per una declaració responsable del 
sol·licitant. En aquest cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de 
concessió de la subvenció s'haurà de requerir la presentació de la 
documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes a la citada 
declaració, en un termini no superior a 15 dies.

La Resolució del procediment de concessió de subvencions es motivarà de 
conformitat amb el que disposen les bases reguladores, havent de, en tot cas, 
quedar acreditats en el procediment els fonaments de la Resolució adoptada.

El termini màxim per resoldre i notificar la Resolució del procediment no podrà 
excedir de sis mesos, tret que una norma amb rang de llei estableixi un termini 
major.
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Conforme a l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el termini es computarà a partir de la publicació de la 
corresponent convocatòria, tret que la mateixa posposi els seus efectes a una 
data posterior.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la Resolució legitima 
als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud 
de concessió de la subvenció.

Les bases reguladores de la convocatòria s'han de sotmetre a informació 
pública per un període mínim de 20 dies, mitjançant la publicació del seu text 
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'Anuncis de la Corporació, i 
la publicació posterior d'una referència d'aquest últim anunci en el Diari Oficial 
de la Generalitat.

Malgrat  això, quan s'hagin aprovat prèviament unes bases generals, les 
particulars de cada convocatòria i la pròpia convocatòria, atès l'àmbit territorial 
al qual se circumscriu la competència municipal, únicament requerirà la 
publicació en l’Informatiu “Casa de la Vila” i en el Tauler d'Anuncis de la 
Corporació.

D’acord amb els antecedents, la legislació aplicable i els informes emesos, es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Aprovar les bases especifiques reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades al jovent de Capellades per l’exercici 2017.

Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de 
sol·licituds, obtenció i justificacions d’ajuts socials per activitats extraescolars 
esportives per a famílies residents a Capellades.

L'eficàcia de la convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra les bases específiques i l'estimació de les quals hagi de 
comportar un canvi en les seves determinacions.

Tercer. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores per 
la concessió de subvencions destinades al jovent de Capellades, pel termini de 
vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament i en la web municipal www.capellades.

En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es formulin 
al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Quart. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d'acord amb les 
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bases i fixar la dotació pressupostària, d'import màxim de 2.500 euros amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària de l’exercici 2017:
Classificació per programes:3341 – Joventut
Classificació econòmica: 480.00 – Transferències Ass. Joves.

Passat a votació: resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors 
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES AL JOVENT DE CAPELLADES. Exercici 
2017

CLÀUSULES

Primera.- Objecte de la convocatòria.

L'Ajuntament de Capellades reconeix la importància del teixit associatiu com a 
element dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat. 
Les subvencions són un procediment de col·laboració entre l’Ajuntament i les 
associacions per gestionar activitats o realitzar projectes d’utilitat pública o 
interès social. Per això la Regidoria de Joventut ha elaborat les presents bases 
per definir les condicions i procediments per a sol·licitar i justificar les 
subvencions destinades a la realització al municipi de projectes i activitats en 
l’àmbit de Joventut que reuneixin les característiques indicades. 
Les subvencions atorgades no generen cap dret per a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Els projectes s’hauran de realitzar al llarg de l’exercici corresponent a la 
subvenció atorgada, sense perjudici del previst a la base vintena.
Segona.- Conceptes subvencionables.

Podran acollir-se a aquestes subvencions tots aquells programes relacionats a 
l’ àmbit d’activitats destinades al jovent de Capellades.

Tercera.- Import de la subvenció.

L’import total a subvencionar és el previst a la partida 3341 48000 del 
pressupost general de l’Ajuntament per l’execució 2017. Per un import de 
2.500 €.
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Quarta.- Destinataris

Podran ser destinataris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria 
les següents persones o entitats:

- Les persones físiques o jurídiques que promoguin propostes que 
compleixin els requisits establerts en aquesta normativa.

- Les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al 
municipi, que realitzin activitats d’interès municipal i es trobin legalment 
constituïdes i inscrites als organismes competents.

- No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les 
quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l' article 13.2 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Les entitats i associacions sense finalitat de lucre que l' any 2017 signin 
amb l' Ajuntament de Capellades un conveni regulador d'una subvenció 
nominativa inclosa en el pressupost municipal de 2017 per portar a terme 
els seus programes anuals d' activitats, no podran obtenir una subvenció 
dins d'aquesta convocatòria de subvencions per les activitats/programes 
inclosos en el conveni regulador de la subvenció nominativa.

- No es podran concedir subvencions de despeses destinades a inversions, 
funcionament i activitats que no tinguin, directa o indirectament, un 
caràcter obert.

Cinquena.- Sol·licituds.
Les sol·licituds hauran de presentar-se amb la documentació requerida al 
Registre d’Entrades de l’Ajuntament de Capellades, situat al C/ Ramon Godó, 
9, de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores.
Els peticionaris hauran de presentar la sol·licitud dins el termini fixat en la 
corresponent convocatòria, acompanyada de la documentació següent:

a) Instància individualitzada per a cada activitat o programa d’activitats, 
signada pel peticionari o, en el cas de les persones jurídiques, pel 
President/a de l’Entitat o per qui tingui conferida la delegació degudament 
acreditada, en la qual es farà constar el programa o activitat per als quals 
se sol·licita la subvenció.

b) Memòria explicativa de la proposta.
c) Certificat expedit pel Secretari/a de l’Entitat acreditatiu de l’acord de 

l’Òrgan de Govern pel qual es decideix la formulació de la sol·licitud, si es 
procedent.
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d) Projecte detallat i pressupost total desglossat de l’activitat per realitzar i 
per a la qual se sol·licita subvenció.

e) Certificació acreditativa d’estar legalment constituïdes i inscrites als 
organismes competents.

f) Fotocòpia autenticada del DNI, en el cas de les persones físiques.
g) Dades bancàries del compte on, si és subvencionada l’activitat proposada, 

es podrà transferir l’import de la subvenció.
h) Declaració jurada acreditativa de les subvencions sol·licitades, amb 

expressa menció de les concedides en relació amb l’activitat 
subvencionable dins el mateix exercici econòmic o, si no n’hi ha, 
acreditativa de no haver percebut ni haver sol·licitat cap subvenció.

Sisena.- Convocatòria i Terminis.

El termini per a la presentació de les sol·licituds d’aquesta convocatòria 
finalitza al cap de 20 dies naturals de la publicació oficial i el termini per ser 
resoltes serà de 30 dies naturals a partir de la data de finalització del termini 
de presentació.

En el cas que la documentació fos incorrecta o incompleta, la Regidoria de 
Joventut reclamarà la rectificació o la informació necessàries. Si en el termini 
de 10 dies hàbils l’interessat no fa la rectificació demanada, se li tindrà per 
desistida de la seva petició.

Les bases es publicaran íntegrament en el BOP, a la pàgina web de 
l’ajuntament i es faran públiques al tauler d’anuncis municipal; es publicarà al 
DOGC una referència de l’anunci al BOP. 
Aquestes bases tindran validesa fins l’aprovació d’unes noves bases i/o la 
modificació d’aquestes. Cada any s’efectuarà la corresponent convocatòria, 
que es publicarà al BOP i es farà pública al tauler d’anuncis municipal.

Setena.- Òrgans competents.

1. Un cop rebudes les sol·licituds, des de la regidoria de Joventut 
s’analitzarà si compleixen els requisits establerts a les bases anteriors, 
així com a la l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i 
legislació aplicable, i es traslladarà al tribunal qualificador. 

2. El tribunal qualificador el formarà: 
o El/la regidor/a de Joventut. 
o El/la tècnic/a i/o el/la responsable administratiu/va de la respectiva 

regidoria. 
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o Secretari/a o un/a funcionari/a o personal laboral de l’Ajuntament, 
que actuarà com a secretari/ària, amb veu i vot, i aixecarà acta. 

3. El tribunal tindrà com a missió valorar les diferents sol·licituds en funció 
dels criteris de ponderació recollits a la base desena i elevar a l’òrgan 
corresponent la seva proposta. Per a l’avaluació de les sol·licituds el 
tribunal podrà sol·licitar els informes addicionals que, en el seu cas, 
consideri necessaris.

4. Resolució de la concessió: Ple de l’Ajuntament

Vuitena.- Criteris de valoració.
Per la concessió de la subvenció es puntuaran els projectes o programes 
d’activitats segons els següents criteris: 

1. Impacte Quantitatiu 

1.1Programació d’activitats estable durant tot l’any en el municipi: es 
considerarà activitat estable aquella que tingui lloc amb una periodicitat 
setmanal, bisetmanal, mensual o trimestral, no esdeveniments puntuals:  
Sí: 5 punts / No: 0 punts

1.2Nombre d’accions del projecte: 
- D’1 a 3.............................. 1 punt 
- De 4 a 6............................ 3 punts 
- De 7 a 9............................ 4 punts 
- 10 o més........................... 5 punts 

1.3. Nombre de joves beneficiaris del projecte: 
- Fins a 100.......................... 1 punt 
- De 101 a 250..................... 2 punts 
- De 250 a 500..................... 3 punts 
- De 500 a 750..................... 4 punts 
- Més de 750........................ 5 punts 

2. Impacte Qualitatiu: (cada criteri es puntuarà fins un màxim de 5 punts) 
- Innovació i interès del projecte 
- Adequació del projecte a les necessitats dels joves del municipi 
- Activitats que contribueixin a la dinamització del col·lectiu jove 
- Capacitat del projecte per aglutinar el màxim nombre d’inquietuds 

sensibilitats i interessos dels/les beneficiaris/àries 
- Promoció de la participació i/o expressió i creació cultural de joves no 

associats 
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- Foment dels valors socials o elements transversals de valor afegit 
(igualtat de gènere, igualtat d’oportunitats, protecció del medi ambient, 
cohesió social...) 

- Implicació d’altres agents socials i públics en el projecte 
- Realització d’activitats conjuntes entre associacions que fomentin la 

participació, la cultura, la solidaritat i la integració 
- Nivell de repercussió de l'activitat en els mitjans de comunicació i 

xarxes socials 
- Avaluació de les activitats un cop realitzades 
- Estructura, consolidació i continuïtat del programa o projecte presentat

3. Capacitat Econòmica 
3.1. Capacitat de generar recursos: 
- Fins el 25% del pressupost total del projecte.......5 punts 
- Entre el 26 i el 50%..............................................10 punts 
- Entre el 50 i el 75%..............................................15 punts 
- Més del 75%.........................................................20 punts

3.2. Fonts de finançament: 
- Subvencions d’altres administracions................5 punts 
- Altres fons de finançament.................................5 punts 

3.3. Pressupost de despeses i ingressos complet clar i correctament 
elaborat (fins a 5 punts) 

3.4. Viabilitat econòmica del projecte, relació entre el cost total i les 
característiques del projecte (realisme i adaptació) i nivell de 
racionalització de la despesa (fins a 5 punts)

Novena.- Sistema de puntuació dels projectes.

1. Cada membre del jurat, de manera individual i independent, avaluarà 
cada sol·licitud puntuant cadascun dels blocs i atorgant-los una 
puntuació. Posteriorment, es sumaran les puntuacions atorgades a cada 
bloc per cada membre del jurat. 

2. Es descartaran els projectes que, un cop fetes les sumes de les 
puntuacions atorgades per cada membre del tribunal, no superin els 50 
punts. 

3. S’emetrà una relació amb les puntuacions aconseguides per cada 
sol·licitud, amb una llista descendent essent el primer del llistat el 
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projecte que ha obtingut més puntuació i l’últim el que hagi obtingut 
menys puntuació. 

4. Amb la puntuació obtinguda s'atorgaran els fons destinats a aquesta 
subvenció, amb la limitació pressupostària de la partida econòmica 
corresponent.

Desena.- Despeses no elegibles

- Es consideren despeses no elegibles: 
1. Les despeses per compra de terrenys i edificis. 
2. Les despeses per compra de begudes alcohòliques. 
3. Les despeses d’àpats de les persones destinatàries de la subvenció. 
4. Les despeses directament vinculades o a càrrec dels següents tipus 

d’activitats: 
4.1. Activitats de suport a partits polítics. 
4.2. Activitats encaminades a recaptar fons. 
4.3. Accions d’adopció i/o apadrinament. 
4.4. Beques individuals, tant per a estudis com per cursos de formació. 
4.5. Brigades i/o estades solidàries.

Onzena.- Finançament i dotació pressupostària.

- Els projectes/activitats seran finançats parcialment per part de l’Ajuntament de 
Capellades, com a màxim, en un 75 % del seu cost, sempre i quan no superin 
l’import total a subvencionar, en atenció al disposat en l’Ordenança General de 
Subvencions. La resta de finançament haurà de ser aportat econòmicament per 
l’entitat sol·licitant i/o per altres socis o sòcies.
 

Les subvencions recollides a les presents bases aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària i l’import que figurin en el pressupost vigent. 

La mateixa activitat i/o projecte no podrà rebre subvencions d’altres regidories 
d’aquest ens local. Si l’entitat sol·licitant no aconsegueix el conjunt del 
finançament previst pel projecte, haurà de comunicar a l’Ajuntament: 

- Si manté el pressupost inicial i completa el finançament per altres 
vies. 
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- Si torna a formular el projecte, d’acord amb els recursos econòmics 
disponibles. 

- Si desisteix, en aquest supòsit haurà de renunciar a la subvenció i 
retornar la bestreta, si ja l’hagués rebuda.

Dotzena.- Justificació

Un cop resoltes les subvencions s’efectuarà l’ingrés del 70 % de l’import 
atorgat. El 30% restant s’ingressarà un cop justificat el total de l’import 
concedit per a les activitats. Les justificacions s’hauran de lliurar al cap de 30 
dies naturals de la celebració de l’activitat subvencionada (en el cas que les 
activitats subvencionades es realitzin el darrer mes de l’any, es podrà 
sol·licitar una pròrroga del termini de justificació que finalitzarà el 30 de gener 
de l’any següent a la convocatòria). Un cop transcorregut aquest termini 
sense que la justificació s’hagi produït, es procedirà al tancament de la 
convocatòria i a la revocació dels ajuts no justificats.

La justificació es realitzarà aportant la següent documentació al registre 
municipal:

a) Memòria detallada de l'activitat realitzada.

b) Instància subscrita pel President de l'Entitat o peticionari particular 
dirigida a l'Alcalde de l'Ajuntament, sol·licitant el pagament de la 
subvenció.

c) Declaració jurada del beneficiari acreditativa que les factures que es 
presentin com a justificants s'han aplicat a l'activitat subvencionada.

d) Factures originals o fotocòpies compulsades pel Secretari General de 
l’Ajuntament per l’import subvencionat.

e) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l'activitat i 
a on consti la col·laboració de l’Ajuntament.

La justificació s’ha de realitzar en funció dels projectes i dels pressupostos 
presentats amb anterioritat.
No s’acceptaran factures amb conceptes que no tinguin a veure o que no vagin 
a nom de l’entitat.
Quan el beneficiari de la subvenció concedida no justifiqui la totalitat de la 
despesa, s’entendrà que la resolució de concessió resta parcialment sense 
efecte en la quantitat no justificada.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 1657f876cdc84782adfd5ab81f43e99b001 Data document: 01/06/2017

Url de validació https://connector.capellades.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Aleix Auber Àlvarez 12/07/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Milagros de
Legorburu Martorell

13/07/2017 SECRETARIA



A J U N T A M E N T  D E  C A P E L L A D E S

           C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786  Capellades - Tel. 93 801 10 01  - capellades@capellades.cat

16

L’òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les 
prestacions econòmiques concedides i abonades indegudament quan 
concorrin les situacions descrites a l’art. 37 de la Llei 38/2033 de 17 de 
novembre.
Si no s’executa l’activitat, l’import subvencionat ja abonat s’haurà de retornar.

El pagament no es realitzarà si l’entitat té algun deute pendent 
amb l’administració. 

Tretzena.- Suport a les entitats candidates. 

Durant el període de presentació de projectes, l’Ajuntament de Capellades, a 
través de la Regidoria de Joventut, facilitarà a les entitats/associacions que així 
ho desitgin, un servei d’assessorament i guiatge en l’elaboració de sol·licituds i 
documentació requerida en les presents bases.

Capellades, maig de 2017

2.3. CI Habitatge, equitat i participació
2.3.1. APROVACIÓ PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE DE L'AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES 2017-2020. Exp: 2017/620   

 Dictamen de  la CI d’Habitatge, Equitat i Participació ciutadana 24/05/2017

APROVACIÓ PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE DE L'AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES 2017-2020. Exp: 2017/620   

APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE DE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES 2017-2020 .- Exp. 2017/620   

Des de la Regidoria d’Equitat, es va determinar la necessitat de la redacció 
d’un Pla Municipal d’Igualtat de Gènere per tal de desenvolupar aquestes 
polítiques de gènere al municipi i tenir els instruments per poder portar-les a 
terme.

Per a l’elaboració del Pla d’Igualtat municipal, l’Ajuntament de Capellades ha 
rebut suport tècnic que promou la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina 
de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils (OPIDC) en la realització d’aquest 
projecte.
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El Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Capellades ha consistit en una primera fase 
de diagnòstic i una posterior on s’han fixat un conjunt d’objectius, i accions 
calendaritzades per tal de facilitar el seguiment i l’avaluació.

Pel que fa al tractament de la violència vers les dones, la Llei Orgànica 1/2004 
de mesures de protecció integral contra la violència de gener, suposa una fita 
sense precedents en el nostre ordenament jurídic. Implica el reconeixement 
legal de la violència de gènere com un problema  social de gran rellevància i fa 
palès el compromís dels poders públics a intervenir de forma coordinada per la 
salvaguarda dels drets de les dones víctimes de violència. La llei preveu el dret 
de les dones víctimes de violència de gènere a rebre informació, 
assessorament i atenció integral adequada a la seva situació personal, 
incloent-hi també l’atenció als i a les menors que es troben sota la pàtria 
potestat o la guarda i custòdia de la dona agredida.

En relació al tractament dels diferents àmbits de discriminació i amb l’objectiu 
de construir una societat més justa i igualitària, aprova la Llei Orgànica 3/2007 
per a la igualtat efectiva d’homes i dones (LO3/2007).

Aquesta llei suposa un reconeixement explícit de les desigualtats existents a la 
nostra societat i, per tant, la necessitat d’implicar tots els poders públics per 
combatre-les i promoure la igualtat real. La llei posa l’accent en la importància 
de les accions preventives i en la consideració de la dimensió transversal de la 
igualtat com a principi fonamental del text normatiu, tot i que reconeix també la 
necessitat d’adoptar accions positives per part dels poders públics a l’empara 
de la licitud constitucional.

Tot i que el text normatiu abasta tots els àmbits socials i té en compte els 
diferents aspectes de la desigualtat, podríem dir que és en l’àmbit de les 
relacions laborals  en que s’introdueixen les novetats més substancials. Al 
quadre de la pàgina següent, es presenten, de manera resumida, les principals 
mesures i àmbits d’actuació previstes en la llei estatal.

Pel que fa a l’àmbit competencial de les Administracions Públiques, la 
LO3/2007, de 22 de març, s’estableix com a criteris d’actuació: 

• Garantir la igualtat efectiva en l’accés a l’ocupació pública i en el 
desenvolupament de la carrera professional.
• Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i professional.
• Fomentar la formació en igualtat.
• Presència equilibrada en els òrgans de selecció i valoració.
•Mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe.
• Eliminar qualsevol discriminació retributiva directa o indirecta.
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Es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer: Aprovar el Pla d’Igualtat municipal adreçat al personal de l’Ajuntament de 
Capellades, per al període 2017/20, que s’annexa a aquesta proposta, i que té per 
finalitat global concretar el compromís i la voluntat política d’aquesta organització 
envers la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, així com la fixació d’objectius, disseny d’estratègies i pràctiques per a assolir-
los, i, finalment, l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació.

Segon: Traslladar el present acord a tot el personal i als seus representants, de 
l’Ajuntament de Capellades

Passat a votació: resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors/res 
assistents al Ple dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.

2.4. Ci Acció Social, Sanitat, Ocupació
2.4.1. CONVENI D'ENCARREC DE GESTIO DE PRESTACIO DE SERVEIS 
MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT ASPCAT I 
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES  2017-2020. Exp: 2017/463   

Dictamen de  la CI d’Acció social, Sanitat, Ocupació-Treball i Transparència. 
24/05/2017

CONVENI D'ENCARREC DE GESTIO DE PRESTACIO DE SERVEIS MÍNIMS 
DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT ASPCAT I 
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES 2017-2020. Exp: 2017/463

Exp. 2017/463

Vist el Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut 
pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament 
de Capellades que té per objecte regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament 
per a la prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, 
que s’especifiquen en el conveni objecte d’aquest acord:

ANTECEDENTS 
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Ll’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir 
un marc de relacions que orienti els vincles i les obligacions a establir en els 
convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut puguin 
subscriure en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut. 

Posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per regular la prestació 
de serveis de salut pública i els seus mecanismes de seguiment, de conformitat 
amb el que preveu l’article 53.8 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut 
pública. 

Actualment el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha 
presentat pel seu estudi i aprovació si escau, la proposta de conveni d’encàrrec 
de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència 
municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Capellades 

L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a 
la prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, que 
s’especifiquen a l’annex del conveni.. 

L’Ajuntament només encarrega a l’Agència de salut pública de Catalunya les 
activitats esmentades expressament en l’annex d’aquest conveni. 

Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament 
,suport tècnic i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de 
prestar a l’Ajuntament sense que aquests serveis comportin cap 
contraprestació econòmica a l’ens local, de conformitat amb la lletra b) del 
pacte quart del Conveni Marc subscrit el dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya 

FONAMENTS DE DRET 

Els ajuntaments, d'acord amb les competències que els atribueixen la Llei 
15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i la normativa sanitària específica, els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de 
Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària 
específica, són competents per a prestar els serveis mínims en matèria de salut 
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pública, que estableix l’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut 
pública. 

Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques 
mitjançant convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de 
serveis públics o el desenvolupament de les competències legalment atribuïdes 
a cadascuna d’elles, pel que estan sotmesos íntegrament al dret administratiu. 

De conformitat amb el que disposen els articles 303 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya.

Sobre la base d’aquesta antecedents i fonaments de dret, l’Alcaldia proposa al 
ple l’adopció dels següents 

A C O R D S

Primer. Aprovar el contingut del Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de 
prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el 
Departament de salut i l’Ajuntament de Capellades, que s’adjunta annex a 
aquesta proposta.. 

Segon. Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia per 
subscriure aquest conveni de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1. del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

Passat a votació: resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors 
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.

“
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE 
SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
SALUT I L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES 

REUNITS 

D’una part, el senyor Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del Departament de 
Salut. 
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De l’altra, el senyor Aleix Auber Àlvarez, alcalde de l’Ajuntament de Capellades. 

ACTUEN 

El primer, en representació del Departament de Salut, en la seva qualitat de secretari 
de Salut Pública, nomenat d’acord amb el Decret 119/2016, de 26 de gener (DOGC. 
Núm. 7047, de 28.01.2016) i en virtut de les funcions que li assigna la Resolució 
SLT/2873/2015, de 7 de desembre, del conseller de Salut, de delegació de la 
competència en matèria de formalització de convenis d’encàrrec de gestió de serveis 
de salut pública dels ajuntaments del conseller o consellera de salut en el secretari o 
secretària de Salut Pública (DOGC núm. 7020 de 17.12.2015). 

El segon, en representació de l’Ajuntament de Capellades, càrrec electe per al qual fou 
nomenat en sessió constitutiva de la corporació de 13 de juny 2015, i en virtut de les 
facultats de representació que l’article 53.1a) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueix a 
l’alcalde. 

Les parts, de mutu acord, en presència de la Sra. Milagros de Legorburu Martorell, 
secretària de la corporació i funcionària d’habilitació estatal, que dóna fe de la 
signatura d’aquest conveni de conformitat amb l’article 92 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, declaren i 
manifesten que intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la 
competència suficient per a subscriure’l 

MANIFESTEN 

1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones 
constitueix un objectiu de primer ordre dins del qual les administracions compareixents 
comparteixen competències en aquestes matèries. 

2. Que les administracions conveniants consideren que és fonamental avançar en la 
integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos 
humans i materials del territori per tal d’assegurar la satisfacció de les necessitats 
presents i futures de la ciutadania. 

3. Que l’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
la Federació de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un marc de relacions 
que orienti els vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i 
l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure en relació amb la prestació de 
serveis de protecció de la salut. 
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4. Que, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per regular la prestació de 
serveis de salut pública i els seus mecanismes de seguiment, de conformitat amb el 
que preveu l’article 53.8 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. 

5. Que, d’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’article 36.2 del Decret 
119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut, la personalitat 
jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha quedat extingida i les funcions 
executives que tenia atribuïdes s’han assumit per la Secretaria de Salut Pública del 
Departament de Salut. Totes les referències a l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
i als seus òrgans s’han d’entendre que es fan a la Secretaria de Salut Pública del 
Departament de Salut o als seus òrgans. Tanmateix, aquesta estructura pot continuar 
emprant la denominació d’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

6. Que l’Ajuntament de Capellades i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria 
de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de 
cooperació interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels 
conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i 
alimentària no es basa en una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat sinó 
en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el respecte del marc competencial 
actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social. 

7. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Capellades van 
subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2014 que va finalitzar la 
seva vigència el 31 de desembre de 2016, raó per la qual les parts, és a dir, el 
Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut 
Pública de Catalunya- (en endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han cregut necessari 
continuar amb la col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica i 
d’organització, redactar un nou conveni que es regirà pels següents 

PACTES 

Primer 

L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la 
prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, que 
s’especifiquen a l’annex d’aquest conveni. 
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament 
en l’annex d’aquest conveni. 

Segon 

Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i suport 
juridicotècnic i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar a 
l’Ajuntament sense que aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica a 
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l’ens local, de conformitat amb la lletra b) del pacte quart del Conveni Marc subscrit el 
dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 

L’ASPCAT ha d’exigir als subjectes passius les taxes que es meritin d’acord amb el 
previst en el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, en relació amb l’Ordre SLT/125/2015, 
de 30 d'abril, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el 
Departament de Salut i els organismes i entitats que en depenen. 

Tercer 

El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal 
funcionari o laboral de l’ASPCAT, mentre que l’Ajuntament no hi adscriu cap mena de 
recurs, ni personal, ni material. 

L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats 
que se generin com a conseqüència de la seva actuació. Per part seva, l’Ajuntament 
també es compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprengui i els 
actes administratius que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT 
ha realitzat en el marc d’aquest conveni, així com en relació amb el seguiment dels 
establiments que s’hagin inspeccionat per al compliment de les mesures correctores 
que calguin d’acord amb l’annex. 

Quart 

L’Ajuntament ha de comunicar a l’ASPCAT, cada vegada que es necessiti per a la 
realització de les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al 
cas de què es tracti. 

Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot fer servir qualsevol dels sistemes 
habituals de comunicació, preferentment els sistema de comunicació d’oficis a través 
d’EACAT. 

Cinquè 

Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per 
un representant de l’ASPCAT i un representant de l’Ajuntament. 

Les funcions principals d’aquesta comissió de seguiment, que es reunirà a instància 
almenys d’una de les parts, seran la interpretació del present conveni, la de decidir 
respecte de les modificacions d’activitats i recursos necessaris per al seu bon 
funcionament i la d’elaborar una memòria que reculli les activitats realitzades i els 
resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni. 

Sisè 
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La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni té 
caràcter confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari. 

Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les 
informacions, les dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present 
conveni, i no poden utilitzar-les per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan 
constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de 
protecció de dades personals aplicable en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni 
dels projectes que es puguin realitzar per desenvolupar-lo no es pot accedir a dades 
de caràcter personal ni fer-ne el tractament ni la cessió a tercers no permesos per les 
lleis. 

Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas que sigui necessari, 
les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals 
aplicable en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat previstes per la normativa, 
així com a guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes. 

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol 
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal és 
causa de resolució del conveni. 

Setè 

En els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest 
conveni en l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, el català d’acord 
amb les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la despleguin. 

Vuitè 

L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya en 
les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni. 

Novè 

La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest 
conveni resta subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel 
que fa als drets inherents a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a qui hagi 
intervingut en l’execució dels treballs esmentats i en té els drets morals. 

Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni 
corresponen a l’ASPCAT. En cas que l’altra part signatària del conveni vulgui utilitzar 
els resultats parcials o finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o publicar-los, en 
qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la 
conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme 
s’ha de fer constar que el treball és propietat de la Generalitat de Catalunya. 
Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o comunicar 
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públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d'aquest 
conveni sense el consentiment de l’ASPCAT. 

Desè 

La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 31 de desembre 
de 2020, si bé les parts poden reconèixer i acceptar mitjançant el conveni actuacions 
que en constitueixen l’execució de l‘objecte i que hagin estat dutes a terme amb 
anterioritat a la data de signatura. Per acord mutu de les parts, el conveni es pot 
renovar abans de la seva data de venciment. Les pròrrogues del conveni s’han de fer 
de manera expressa. 

Onzè 

Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:  

- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el 
conveni. 

- L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes. 
- La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
- La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de 

qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de 
caràcter personal. 

Dotzè 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre 
la seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, 
en cas de persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa 
administrativa resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva 
interpretació i compliment. 

I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que 
intervenen el signen en la data indicada. 

Per delegació 
(Resolució SLT/2873/2015, de 7 de desembre 
DOGC núm. 7020, de 17.12.2015). 

Per la Secretaria de Salut Pública (Agència de Salut Pública de Catalunya) 
Joan Guix i Oliver 

Per l’Ajuntament de Capellades 
Aleix Auber Àlvarez 

Per la Secretaria de l’Ajuntament de Capellades 
Milagros de Legorburu Martorell  
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Activitats que es portaran a terme en el municipi de Capellades de conformitat amb la 
relació d'activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex I 
del Conveni Marc de 2 de juliol de 2013 

Entre els anys 2017 i 2020 (ambdós inclosos), els serveis, el nombre i la periodicitat 
previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats és la que s’especifica a 
continuació:

1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LA CONTAMINACIÓ DEL 
MEDI 
Suport tècnic (establiment de criteris, objectius i metodologia d’inspecció) per al 
control de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de la legionel·losi. 
Nombre/Periodicitat: A demanda de l’Ajuntament 

2. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LES AIGÜES DE CONSUM 
PÚBLIC 
2.1. Assessorar els ens locals en la participació en el Sistema Nacional de Aguas de 
Consumo (SINAC) 
2.2. En relació al control de la qualitat de l’aigua, controlar el compliment de les 
obligacions establertes pels establiments i les instal·lacions de concurrència pública 
amb captació pròpia 
2.3. Gestionar el risc dels incompliments en els establiments i les instal·lacions 
anteriors, d’acord amb el Pla de vigilància del Departament de Salut. 
Nombre/Periodicitat: A demanda de l’Ajuntament i màxim 5 en 

el punt 2.2 

3. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT EN ELS ESTABLIMENTS PÚBLICS I 
INDRETS HABITATS. 
3.1. Inspecció prèvia a l’autorització sanitària en els establiments de tatuatge, pírcing 
i micropigmentació. 
Nombre/Periodicitat A demanda de l’Ajuntament 

4. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DELS PRODUCTES 
ALIMENTARIS. 
Execució de les activitats de control sanitari en els establiments de competència 
municipal. 
Nombre/Periodicitat A demanda de l’Ajuntament. Màxim 5 

5. EDUCACIÓ SANITARIA EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE LA SALUT 
Suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives adreçades als 
principals problemes de salut de l’àmbit de la protecció (alimentació i medi ambient) 
Nombre/Periodicitat: A demanda de l’Ajuntament. 

“
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2.5. Ci Alcaldia i Esports
2.5.1. RATIFICACIO ESCRIPTURES ARRENDAMENT PLACES 
APARCAMENT PL. CATALUNYA SR. ESCALA SOTERAS I SR. BERNEDA 
Exp: 2017/472   

Dictamen de  la CI d’Alcaldia i Esports 24/05/2017

RATIFICACIO ESCRIPTURES ARRENDAMENT PLACES APARCAMENT PL. 
CATALUNYA SR. ESCALA SOTERAS I SR. BERNEDA Exp: 2017/472

En data 16 de desembre de 2010 la  Societat municipal Gestió Pública del 
Sòl,S.L va autoritzar dues escriptures d’arrendament d’unes places 
d’aparcament de la seva titularitat, existents a la planta soterrani-dos de l’edifici  
situat a la Plaça del conjunt residencial “Plaça del Pilar” de Capellades 
signades respectivament entre la societat municipal Gestió Pública del Sòl i les 
companyies mercantils Berneda SA i Grup Inversor de Terrenys per Obres.

Aquestes escriptures són:

Escriptura de data 16 de desembre de 2010,formalitzada davant del Notari 
d’Igualada Sr. Carlos Jiménez Fueyo, sota el  número 1.216 del seu protocol, 
de cessió en arrendament de les  places núm.P-67 i P-66 a favor de la 
companyia mercantil  “Berneda,S.A” 

Escriptura de data 16 de desembre de 2010,formalitzada davant del Notari 
d’Igualada Sr. Carlos Jiménez Fueyo de data 16 de desembre de 2010, sota el 
número 1.217 del seu protocol, de cessió en arrendament de les places núm.P-
21,P-40 i P-64 a favor de la companyia grup Inversor de Terrenys per Obres, 
SL.

Aquestes escriptures no varen ser inscrites en el seu dia  per part dels seus 
titulars i atès que en data 13 de gener de 2013, es va aprovar definitivament  la 
dissolució i la  liquidació de la societat municipal Gestió Pública del Sòl de 
Capellades, per  a la inscripció  ara d’aquestes dues escriptures en el Registre 
de la Propietat, és necessari que el  Ple de l’Ajuntament de Capellades ratifiqui 
les citades escriptures d’arrendament. 

Per tot això,

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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Primer.- Ratificar expressament les escriptures d’arrendament de places 
d’aparcament existents a la planta soterrani-dos de l’edifici Plaça del conjunt 
residencial “Plaça del Pilar” de Capellades signades, respectivament  entre la 
societat municipal Gestió Pública del Sòl i les companyies mercantils Berneda 
SA i Grup Inversor de Terrenys per Obres que a continuació s’indiquen:

Escriptura núm.1.216, de data 16 de desembre de 2010,formalitzada davant del 
Notari d’Igualada Sr. Carlos Jiménez Fueyo de cessió en arrendament de les  
places núm.P-67 i P-66 a favor de la companyia mercantil Berneda,S.A 

Escriptura núm.1.217, de data 16 de desembre de 2010,formalitzada davant del 
Notari d’Igualada Sr. Carlos Jiménez Fueyo, de cessió en arrendament de les 
places núm.P-21,P-40 i P-64 a favor de la companyia grup Inversor de terrenys 
per Obres, SL.

Segon.- Facultar expressament el Sr. alcalde per a la signatura de tots els 
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

Passat a votació: resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors/res 
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.

2.5.2. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L'ALCALDIA 2017-165. 
Exp: 2017/110   

Dictamen de  la CI d’Alcaldia i Esports 24/05/2017

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L'ALCALDIA 2017-165. Exp: 
2017/110

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia 2017-165

“ 
DECRET 2017/165

Vist que s'ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de selecció per a la 
contractació, en règim de personal laboral, d’una plaça d’oficial especialista polivalent 
mitjançant concurs-oposició lliure, amb formació de borsa de treball per a possibles vacants i 
substitucions. 

I una vegada personats els aspirants i comprovada la documentació acreditativa corresponent.
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Vista la proposta emesa pel Tribunal qualificador, presidit pel Sr. Raül Bartrolí Isanta , de la 
relació d'aspirants aprovats.

Vist l'expedient tramitat i la documentació que ho acompanya, de conformitat amb l'article 
21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article 
93 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 
30 de juliol,

RESOLC:

PRIMER. Aprovar la relació d'opositors proposats pel Tribunal qualificador, que han superat 
les proves selectives referenciades, sent la següent: M.A. L.F. NIF*****1602J, plaça: oficial 
especialista polivalent.

SEGON. Notificar la present resolució, al proposat per a la formalització de contracte, 
requerint-los la documentació acreditativa de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
convocatòria.

Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.

Capellades, 24 d'abril de 2017

Aleix Auber Àlvarez
Alcalde-president
Milagros de Legorburu Martorell
Secretària

“

El Ple es dóna per assabentat

2.5.3. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017/202 RELACIO 
APROVATS BORSA DE TREBALL LLAR D'INFANTS VAILETS. Exp: 
2017/142   

Dictamen de  la CI d’Alcaldia i Esports 24/05/2017

DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017/202 RELACIO 
APROVATS BORSA DE TREBALL LLAR D'INFANTS VAILETS. Exp: 2017/142

DECRET
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Vist que s'ha tramitat el corresponent expedient per a la constitució de la borsa de treball 
de personal laboral per cobrir les possibles vacants  dels llocs de treball de 
mestres,educadors/es,cuiner/a de l’Organisme Autònom municipal “llar d’Infants “Vailets”.
 
Vista la proposta de la relació d'aspirants aprovats que ha estat emesa pel Tribunal 
Qualificador.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
amb l'establert en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local,

Per tot això

RESOLC:

PRIMER. Aprovar la relació d'aspirants proposats pel Tribunal qualificador, sent la 
següent:

MESTRE/A:

Nº
Núm 
entrada

Nº 
Registre

DNI
Prova 
Pràctica

Concurs Entrevista
Puntuació 
Mestre/a

1 4 2017/1232 *****830F 9,00 29,90 4,50 43,40

2 1 2017/1206 *****675E 7,50 32,80 2,50 42,80

3 40 2017/1361 *****274J 7,00 33,00 2,75 42,75

4 24 2017/1337 *****541C 9,00 6,50 3,75 19,25

5 25 2017/1317 *****525D 7,00 8,40  3,00  18,40

6 30 2017/1329 ******491W 7,00 6,20  3,5 16,70 

7 45 2017/1366 *****553W 7,50 2,50 4,75 14,75

8 34 2017/1350 *****799H 8,50 4,00 2,00 14,50

9 26 2017/1319 *****126N 6,50 3,75 4,00 14,25
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10 2 2017/1208 *****644J 7,00 2,50 4,50 14,00

11 48 2017/1371 *****780C 7,00 3,25 2,00 12,25

12 16 2017/1306 *****028H 8,00 2,00 2,25 12,25

EDUCADOR/A INFANTIL:

Nú
m

Núm 
entrad
a

Nº 
Registre

DNI
Prova 
Pràctic
a

Concur
s

Entrevist
a

Puntuació 
Educador/
a Infantil

1 1
2017/120
6

*****675E 9,00 32,80 2,50 44,30

2 4
2017/123
2

*****830F 9,50 29,90 4,50 43,90

3 40
2017/136
1

*****274J 7,00 33,00 2,75 42,75

4 32
2017/133
2

*****436
Q

8,00 27,55 5,00 40,55

5 41
2017/136
2

*****734
G

7,00 27,10 3,25 37,35

6 6
2017/126
1

*****215V 10,00 22,50 4,50 37,00

7 53
2017/137
7

*****919S 8,00 25,00 2,00 35,00

8 29
2017/132
8

*****171C 6,50 25,00 1,50 33,00

9 11
2017/128
4

*****685Y 5,00 25,65 2,00 32,65

10 8
2017/128
1

*****970S 5,00 18,15  2,50  25,65

11 9
2017/128
2

*****549P 5,00 15,10  2,50  22,60
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12 17
2017/130
7

*****486R 7,00 11,75 3,25 22,00

13 33
2017/135
1

*****542D 7,50 8,10 4,50 20,10

14 35
2017/135
4

*****713Z 8,00 7,00 4,50 19,50

15 25
2017/131
7

*****525D 6,00 8,40  3,00  17,40

16 24
2017/133
7

*****541C 7,00 6,50 3,75 17,25

17 10
2017/128
3

*****863V 5,00 9,30 2,00 16,30

18 30
2017/132
9

*****491
W

6,00 6,20  3,50  15,70

19 28
2017/132
2

*****330K 7,00 5,00  3,00  15,00

20 59
2017/138
8

*****961E 7,00 4,50 3,50 15,00

21 43
2017/136
5

*****645F 8,50 0,00 4,75 13,25

22 45
2017/136
6

*****553
W

5,00 2,50 4,75 12,25

23 60
2017/139
2

*****647R 7,50 1,25 3,25 12,00

24 3
2017/121
8

*****549T 7,50 2,00 2,00 11,50

25 15
2017/130
5

*****856C 7,00 1,25  3,25  11,50

26 27
2017/132
1

*****300Z 6,00 1,30 3,00 10,30

27 14
2017/129
5

*****196N 5,00 3,25 2,00 10,25

28 49
2017/137
3

*****842J 6,50 2,00 1,75 10,25
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29 50
2017/137
4

*****750J 5,00 2,00 3,25 10,25

30 20
2017/130
4

*****459P 5,50 2,00 1,75 9,25

31 12
2017/128
6

*****635
W

5,50 0,10 3,25 8,85

32 19
2017/128
8

*****078X 5,00 0,00 2,25 7,25

33 44
2017/136
4

*****754B 5,50 0,00 1,75 7,25

CUINER/A:

Núm
Núm 
entrada

Nº Registre DNI
Prova 
Pràctica

Concurs Entrevista
Puntuació 
cuiner/a

1 42 2017/1363 *****212V 7,50 2,70 10,00 20,20

2 58 2017/1387 *****117R 8,05 1,10 10,00 19,15

SEGON. Queden inclosos en la borsa de treball per cobrir possibles vacants:

MESTRE/A:

Nº
Núm 
entrada

Nº 
Registre

DNI
Prova 
Pràctica

Concurs Entrevista
Puntuació 
Mestre/a

1 4 2017/1232 *****830F 9,00 29,90 4,50 43,40

2 1 2017/1206 *****675E 7,50 32,80 2,50 42,80

3 40 2017/1361 *****274J 7,00 33,00 2,75 42,75

4 24 2017/1337 *****541C 9,00 6,50 3,75 19,25

5 25 2017/1317 *****525D 7,00 8,40  3,00  18,40
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6 30 2017/1329 ******491W 7,00 6,20  3,5 16,70 

7 45 2017/1366 *****553W 7,50 2,50 4,75 14,75

8 34 2017/1350 *****799H 8,50 4,00 2,00 14,50

9 26 2017/1319 *****126N 6,50 3,75 4,00 14,25

10 2 2017/1208 *****644J 7,00 2,50 4,50 14,00

11 48 2017/1371 *****780C 7,00 3,25 2,00 12,25

12 16 2017/1306 *****028H 8,00 2,00 2,25 12,25

EDUCADOR/A INFANTIL:

Nú
m

Núm 
entrad
a

Nº 
Registre

DNI
Prova 
Pràctic
a

Concur
s

Entrevist
a

Puntuació 
Educador/
a Infantil

1 1
2017/120
6

*****675E 9,00 32,80 2,50 44,30

2 4
2017/123
2

*****830F 9,50 29,90 4,50 43,90

3 40
2017/136
1

*****274J 7,00 33,00 2,75 42,75

4 32
2017/133
2

*****436
Q

8,00 27,55 5,00 40,55

5 41
2017/136
2

*****734
G

7,00 27,10 3,25 37,35

6 6
2017/126
1

*****215V 10,00 22,50 4,50 37,00

7 53
2017/137
7

*****919S 8,00 25,00 2,00 35,00
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8 29
2017/132
8

*****171C 6,50 25,00 1,50 33,00

9 11
2017/128
4

*****685Y 5,00 25,65 2,00 32,65

10 8
2017/128
1

*****970S 5,00 18,15  2,50  25,65

11 9
2017/128
2

*****549P 5,00 15,10  2,50  22,60

12 17
2017/130
7

*****486R 7,00 11,75 3,25 22,00

13 33
2017/135
1

*****542D 7,50 8,10 4,50 20,10

14 35
2017/135
4

*****713Z 8,00 7,00 4,50 19,50

15 25
2017/131
7

*****525D 6,00 8,40  3,00  17,40

16 24
2017/133
7

*****541C 7,00 6,50 3,75 17,25

17 10
2017/128
3

*****863V 5,00 9,30 2,00 16,30

18 30
2017/132
9

*****491
W

6,00 6,20  3,50  15,70

19 28
2017/132
2

*****330K 7,00 5,00  3,00  15,00

20 59
2017/138
8

*****961E 7,00 4,50 3,50 15,00

21 43
2017/136
5

*****645F 8,50 0,00 4,75 13,25

22 45
2017/136
6

*****553
W

5,00 2,50 4,75 12,25

23 60
2017/139
2

*****647R 7,50 1,25 3,25 12,00

24 3
2017/121
8

*****549T 7,50 2,00 2,00 11,50
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25 15
2017/130
5

*****856C 7,00 1,25  3,25  11,50

26 27
2017/132
1

*****300Z 6,00 1,30 3,00 10,30

27 14
2017/129
5

*****196N 5,00 3,25 2,00 10,25

28 49
2017/137
3

*****842J 6,50 2,00 1,75 10,25

29 50
2017/137
4

*****750J 5,00 2,00 3,25 10,25

30 20
2017/130
4

*****459P 5,50 2,00 1,75 9,25

31 12
2017/128
6

*****635
W

5,50 0,10 3,25 8,85

32 19
2017/128
8

*****078X 5,00 0,00 2,25 7,25

33 44
2017/136
4

*****754B 5,50 0,00 1,75 7,25

CUINER/A:

Núm
Núm 
entrada

Nº Registre DNI
Prova 
Pràctica

Concurs Entrevista
Puntuació 
cuiner/a

1 42 2017/1363 *****212V 7,50 2,70 10,00 20,20

2 58 2017/1387 *****117R 8,05 1,10 10,00 19,15

TERCER. Notificar als interessats la seva inclusió dins de la borsa de treball als efectes 
oportuns, perquè presentin la documentació necessària per comprovar que compleixen 
els requisits sol·licitats a les Bases.

Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe. 

Capellades,  5 de maig de 2017

Aleix Auber Àlvarez  
Alcalde-president

Milagros de Legorburu Martorell
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Secretària

El Ple es dóna per assabentat.

2.5.4. DONAR COMPTE AL PLE DECRET DE L'ALCALDIA 2017-226 
CONTRACTACIÓ S.Q. J. LLAR D'INFANTS VAILETS. Exp: 2017/565   

Dictamen de  la CI d’Alcaldia i Esports 24/05/2017

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017/226 
CONTRACTACIÓ SRA. S.Q.J.. EXP. 565.

“
DECRET 2017-226

ANTECEDENTS

Des de l’ inici del curs escolar 2016/2017, l’Escola Bressol Vailets ha 
comptat amb el suport d’una tècnica especialista en educació infantil. 
Aquesta contractació és va realitzar a través del Pla d’ocupació de 
garantia juvenil, perquè dugués a terme la tasca de vigilància i control 
d’una nena diabètica  matriculada a aquesta escola.

El proper dia 12 de maig  2017 finalitza el citat Pla d’ocupació de garantia 
juvenil. Per aquest motiu la directora de l’Escola bressol “Vailets” sol·licita 
mantenir les funcions que realitza  aquesta tècnica especialista a fi i efecte 
de continuar  amb la tasca de control i vigilància d’aquesta nena durant tot 
el curs escolar i a la vegada  facilitar el bon funcionament de l’escola.

S’ha emès Informe d'Intervenció sobre la consignació pressupostària per a 
la contractació de personal temporal.

Vist l’informe emès per la Directora de l’Escola Bressol “Vailets” de data 5 
de maig de 2017,en el que proposa contractar de nou a la mateixa la 
tècnica d’educació infantil que fins ara ha prestat els seus serveis 
mitjançant el pla d’ocupació de garantia juvenil.

Es considera indispensable contractar la mateixa tècnica d’educació 
infantil perquè coneix i sap com funciona la bomba d’insulina i la 
complexitat de la malaltia, no s’accedeix a la borsa de treball d’aquest 
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organisme donades les condicions professionals específiques que reuneix 
la Sra. S.Q.J. en relació amb l’actuació sanitària de l’alumna al seu càrrec, 
que no reuneixen les educadores que formen part de la borsa de treball 
de l’Organisme Autònom Llar d’Infants “Vailets”.

Atès que es considera de màxima urgència la contractació de la Sra.S.Q. 
J., com a tècnica d’educació infantil pels motius esposats als antecedents 
d’aquest informe,  per exercir tasques de suport a l’escola pel control i 
vigilància d’una nena diabètica, des del 15 de maig de 2017 fins  al 19 de 
juliol de 2017.

SEGON.- LEGISLACIÓ APLICABLE

1.- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic

2.- Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

3.-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al servei de les entitats locals.

4.- Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
5.- Reial decret Legislatiu 781/1986, de 8 d'abril, per el qual s'aprova el 

Text Refós de Règim Local,
6.- Art.20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de la Llei de Pressupostos 

Generals de l’Estat per l’any 2016

TERCER.- La contractació laboral temporal està permesa a les 
Corporacions Locals per l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei de Règim 
Local, que es remet en aquest aspecte a les previsions contingudes en la 
legislació laboral.

L'article 35.1 del Reglament General d'Ingrés del Personal al servei de 
l'Administració de l'Estat, aprovat per Reial decret 364/1995, de 10 de 
març, subjecta la contractació del personal temporal  als  principis de mèrit 
i capacitat d’acord amb els procediments de selecció determinats per 
l'Administració, principis que  han de complir-se juntament amb el 
d'igualtat i publicitat de conformitat amb  l'article 91.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per a la selecció de tot 
el personal, sigui funcionari o laboral ,ja sigui aquest temporal o indefinit.

Les entitats locals respecte al seu personal laboral, sigui fix o temporal, 
estan subjectes al compliment del que estableix l’article 177.2 del Text 
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Refós de Règim Local, art.103 de la llei 7/1985,de 2 d’abril, i l’aplicació 
dels seus corresponents convenis col·lectius.

Donada la urgència d’aquesta contractació no s’ha pogut realitzar el 
preceptiu procés selectiu per la contractació d’una tècnica d’educació 
infantil per realitzar funcions de suport a l’escola bressol.

La limitació a la contractació temporal per a tot el sector públic es conté en 
el número l'article 20.2 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2016 cque disposa que «Durant l'any 2016 no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics 
essencials.».

El Ple de l’Ajuntament de Capellades, en data 29  de març de 2017, va 
acordar declarar quins són els serveis públics essencials, àrees i sectors 
prioritaris per a la contractació futura de personal laboral temporal o 
nomenament de funcionaris interins.

Atès que dins dels  serveis declarats essencials de l’Ajuntament de 
Capellades als efectes previstos per l’art.20.2 de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2016, hi consten els serveis de l’escola, 
escola bressol municipal.

Atès que entre les àrees i sectors prioritaris declarats com a essencials a 
l’esmentat Acord del Ple de la Corporació de data 29 de març de 2017 
figuren els serveis d’educació :llar d’infants,

Atès que l’actual plantilla de la Llar d’Infants Vailets no disposa de 
personal propi per desenvolupar la tasca necessària pel bon funcionament 
de l’escola consistent en el  control i vigilància a realitzar per la Sra. S. Q. 
J.

Atès que com s’ha indicat anteriorment és de màxima urgència que es 
continuï realitzant aquest suport de control  i vigilància, des de la data de 
finalització de l’actual contracte de la Sra. S.Q.J., fins que finalitzi el curs 
escolar, fet que comporta la seva nova contractació des  del dia 15 de 
maig  fins al 19 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

D’acord amb el que disposa l’article 291.1 del Decret Legislatiu 2/2003 pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
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Catalunya, sobre la provisió de llocs de treball de personal interí i de 
personal laboral no permanent quan existeixi un supòsit de màxima 
urgència.

De conformitat amb l’art 53.1,i del Decret Legislatiu 2/2003,de 4 d’abril

Per tot això,

R E S O L C:

Primer.-Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables, no 
permanents, que fan necessària la contractació com a personal laboral 
temporal d’una tècnica d’educació infantil al considerar-se que la prestació 
d’aquests servei afecta a un servei essencial I prioritari d’aquest 
ajuntament.

Segon.-Autoritzar la contractació de  la Sra. S. Q.J. a partir del dia 15 de 
maig fins al 19 de juliol de 2017,segons detall:

DNI  47111 541 ,
Tipus de contracte: laboral temporal per servei 
determinat Categoria: tècnica d’educació infantil de la  
Llar d’Infants Grup de classificació:  C1, Retribucions:
-mes de maig:

Sou base: 225,95, incentius 82,40, complement  específic: 12,10; 
complement de destí: 27,86; increment 1%:3,48.

-mes de juny 
Sou base: 412,03; incentius 150,25; complement específic: 22,06; 
complement de destí: 50,80; increment 1%: 6,35; pagues 117,61.

-mes de juliol: 
Sou base: 252,53; incentius 92,09; complement específic: 13,52; 
complement de destí: 31,13; increment 1%: 3,89; pagues 117,61.

Durada contracte:15 de maig a 19 de juliol de 2017 
Jornada: 20 hores setmanals
Horari: de 8:00 a 12:00 hores de dilluns a divendres.

Tercer El nomenament per màxima urgència del personal laboral 
temporal ,les funcions assignades, el règim de les seves retribucions i la 
seva dedicació s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, i, en 
el cas que l'hi hagi, en el propi de la Corporació.

Quart.- El nomenament  s’ haurà de notificar a la persona interessada, a 
la Directora de la Llar d’Infants, al  representant sindical del centre i  a la 
intervenció municipal.
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Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en 
dono fe. 
Capellades,  15 de maig de 2017
Aleix Auber Àlvarez  
Alcalde-president
Milagros de Legorburu Martorell
Secretària
“

El Ple es dóna per assabentat.

2.6. CI Cultura, Promoció Local
2.6.1. PROPOSTA CONVENI 2017 COMISSIÓ DE REIS  Exp: 2017/627   

Dictamen de  la CI de Cultura i Promoció local 24/05/2017

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES I LA COMISSIÓ DE REIS DE CAPELLADES. EXP. 2017/627

L’Ajuntament de Capellades té l’objectiu de promoure la vida sociocultural 
d’aquest municipi fomentant les activitats de caràcter social per la qual cosa es 
considera precís col·laborar en la celebració de la Nit de Reis 2018.

l’Ordenança general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de 
Capellades, regula els supòsits i forma d’atorgament de subvencions de 
l’Ajuntament de Capellades, i constitueix el marc legal del present conveni.

L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre l’ajuntament de capellades i la 
comissió de Reis és  la realització la Nit de Reis 2018”.

Per la concessió directa d’una subvenció a l’entitat capelladina Comissió de 
Reis  de Capellades és necessari que en el pressupost municipal de l’exercici  
2017 hi hagi dotació pressupostària  i beneficiaris determinats expressament en 
l’estat de despesa del pressupost.

L’ajuntament de capellades mitjançant aquest conveni és compromet a 
concedir a la Comissió de reis  una subvenció de 2.800 €,que segons informe 
emès per la interventora municipal, en data 24 de maig de 2017, anirà a càrrec 
de l’aplicació pressupostària de l’exercici 2017:
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-Classificació per programes:3380-Festes populars

-Classificació econòmica. 480.02-transferències Comissió de reis festes 
populars.

La concessió de subvencions s’ha de realitzar en règim de concurrència. L’art.8  
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix una 
sèrie de principis generals com són: publicitat, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació, eficàcia, consecució del resultat i eficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos propis.

No obstant l’art.22, apartat 1de la Llei 38/2003  estableix que es podran 
concedir de forma directa les següents subvencions:

Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, de les 
Comunitats Autònomes, o de les entitats locals, en els termes recollits en els 
convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions.
Aquesta seria la modalitat de concessió directa de subvencions, objecte 
d’aquest informe municipal 

En aquest sentit l’art.65 del Reglament de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, 
General de Subvencions regula el procediment de concessió de las 
subvencions previstes nominativament, indicant els passos a seguir:

L’ inici del procediment serà d’ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari 
al qual s’imputa la subvenció, que, l’acte de concessió o el conveni tindrà 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes de lo disposat a 
la Llei General de subvencions.

La resolució, o el conveni en el seu cas,  haurà d’incloure els següents 
extrems:

a) Determinació de l’objecte de la subvenció, i dels seus beneficiaris, 
d’acord amb l’assignació pressupostària,

b) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i quantia de la 
subvenció.

c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos 
o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o 
ens públic o privat.

d)Terminis i formes de pagament de la subvenció.
e)Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la 
finalitat per la que s’ha concedit la subvenció.
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Aquesta seria la modalitat de concessió directa de subvencions, el seu 
objecte i beneficiari, han d’estar determinades expressament en l’estat de 
despeses del pressupost municipal 

L’art. 28.1 de la Llei 38/2003 estableix que els convenis seran els 
instruments habitual per canalitzar les subvencions previstes 
nominativament als pressupostos de les corporacions locals sense perjudici 
dels que al respecte estableixi la seva normativa reguladora.

Vist i analitzat el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Capellades i 
la Comissió Reis de Capellades, és considera jurídicament  viable i en 
conseqüència és pot procedir a la seva tramitació.

Es proposa a la Comissió, l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i 
la Comissió de Reis 2018.

Segon.-  Autoritzar aquesta despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2017:
Classificació per programes: 3380 – Festes Populars
Classificació econòmica: 480.02 – Transferències Comissió de Reis Festes 
Populars.

Tercer.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura del conveni.

Quart.- Notificar aquest acord a la part interessada.

Passat a votació: resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors/res 
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.

“
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES I LA COMISSIÓ DE REIS DE CAPELLADES

Capellades,  31 de maig de 2017

REUNITS 
D’una part, la  Sr. Aleix Auber Álvarez, amb el DNI núm. 47 100 620 R, que 
actua com a Alcalde-president de l’Ajuntament de Capellades, assistit per la 
Sra. Milagros de Legorburu i Martorell, amb el DNI núm. 37 272 483 V, 
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secretària de la Corporació, com a assessora del Consistori i del seu president i 
fedatària dels seus actes i acords.

D’altra part  el Sr. Francesc Flo Pons, amb el DNI 77 056 889 N, com a 
President de la Comissió de Reis de Capellades, amb domicili a c/ Salvador 
Espriu núm. 7, i amb el NIF: G64411796.

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient 
i necessària per a aquest acte.

MANIFESTEN,

Primer.- Que l’Ajuntament de Capellades té l’objectiu de promoure la vida 
sociocultural d’aquest municipi fomentant les activitats de caràcter social per la 
qual cosa es considera precís col·laborar en l’organització de la cavalcada de 
Reis 2018.

Segon.- Que l’Ordenança general de concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Capellades, regula els supòsits i forma d’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Capellades, i constitueix el marc legal del 
present conveni.

Tercer.-  Que la Comissió de Reis és una entitat capelladina i des de fa més de 
50 anys, organitza la Nit de Reis i totes les activitats que se’n deriven,

Quart.- Que la Comissió de Reis de Capellades (en endavant entitat) és una 
entitat  legalment constituïda, inscrita al registre d’Associacions de la 
Generalitat de Catalunya, amb el número 33973 de la secció  del registre núm. 
1 de Barcelona

Cinquè.- Que l’Ajuntament de Capellades reconeix i valora el treball que 
realitza aquesta entitat en el nostre municipi i per aquest motiu està interessat 
en signar un conveni de col·laboració amb l’entitat.

Per tot això, ambdues parts consideren oportú atorgar el present Conveni 
d’acord amb els següents:

PACTES:

Primer.- Es objecte del present conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Capellades i l’entitat per a la celebració de la Nit de Reis 2018.
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Segon.- L’Ajuntament de Capellades, per la seva part, es compromet a 
concedir a l’Entitat  una subvenció de 2.800,00€ (dos mil vuit-cents euros), que 
serà transferida al compte corrent BBVA CX ES35 0182 4763 9902 0013 9443, 
per a la liquidació de les despeses generades en la celebració de la cavalcada 
de la Nit de Reis, condicionat a l’existència de consignació pressupostària sota 
el nom “Subvenció a Comissió de Reis de Capellades” en el pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici  2017.

Per percebre la subvenció concedida l’Entitat haurà d’acomplir les prescripcions 
de justificació documental i els requisits que hauran de reunir les factures de 
conformitat amb allò establert als articles 24 i 25 de l’Ordenança general de 
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Capellades

La justificació inclourà una declaració jurada de no tenir contret cap deute amb 
l’Ajuntament de Capellades, ni amb l’ Hisenda pública, ni amb la Seguretat 
Social, així  com fotocòpies compulsades referents a la justificació de la 
subvenció concedida, i es donarà compliment en tot allò que està regulat a la 
llei 83/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i en el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions.

En cas de no justificar degudament la subvenció, l’entitat haurà de fer el 
reintegrament de la bestreta atorgada i no justificada, en un termini no superior 
a quinze dies des de la finalització de la justificació.

Tercer.- Seran causes de resolució del present conveni, a més de les 
contingudes a l’Ordenança general de concessió de subvencions, 
l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts.

Quart.- S’haurà de justificar la despesa abans del 31 de març de 2018.

Cinquè.-  L’Ajuntament podrà avançar, mitjançant bestreta, l’import de 
2.800,00€ de subvenció per facilitar el correcte desenvolupament dels actes de 
la festa de Reis.

Sisè.- Aquest conveni finalitzarà el 31-03-2018.

Setè.- El present Conveni té naturalesa administrativa. Les parts es 
comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment de les 
possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o aplicació 
del present Conveni. En el seu defecte, les actuacions litigioses que es 
poguessin plantejar, es resoldran per la via contenciosa administrativa
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I, com a prova de conformitat els intervinents signen aquest document  per 
duplicat, a un sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament, en presència 
de la secretària de l’Ajuntament, que dóna fe del conveni

L’Alcalde- president El President de la Comissió de Reis
Aleix Auber Álvarez  Francesc Flo Pons

La Secretària de l’Ajuntament de Capellades
Milagros de Legorburu i Martorell 

“

2.6.2. APROVACIÓ CONVENI AMB L'ENTITAT CAPELLADINA FESTES 
DELS CARRERS EXERCICI 2017. Exp: 2017/639   

Dictamen de  la CI de Cultura i Promoció local 24/05/2017

APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES I LA COMISSIÓ DE FESTES DELS CARRERS DE 
CAPELLADES EXP. 2017/639

L’Ajuntament de Capellades té l’objectiu de promoure la vida sociocultural 
d’aquest municipi fomentant les activitats de caràcter social per la qual cosa es 
considera precís col·laborar en la celebració de les festes del carrer 2017.

L’Ordenança general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de 
Capellades, regula els supòsits i forma d’atorgament de subvencions de 
l’Ajuntament de Capellades, i constitueix el marc legal del present conveni.

L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i 
la Comissió de festes dels carrer és  la realització de les festes dels carrer 
2017”.

Per la concessió directa d’una subvenció a l’entitat capelladina Comissió de 
Festes dels carrers de Capellades és necessari que en el pressupost municipal 
de l’exercici  2017 hi hagi dotació pressupostària  i beneficiaris determinats 
expressament en l’estat de despesa del pressupost.
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L’ajuntament de capellades mitjançant aquest conveni és compromet a 
concedir a la Comissió de Festes dels carrers una subvenció de 3.000 €,que 
segons informe emès per la interventora municipal, en data 24 de maig de 
2017, anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària de l’exercici 2017:
-Classificació per programes:3380-Festes populars
-Classificació econòmica. 480.06-transferències Comissió de festes populars.

La concessió de subvencions s’ha de realitzar en règim de concurrència. L’art.8  
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix una 
sèrie de principis generals com són: publicitat, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació, eficàcia, consecució del resultat i eficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos propis.

No obstant l’art.22, apartat 1de la Llei 38/2003  estableix que es podran 
concedir de forma directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, 
de les Comunitats Autònomes, o de les entitats locals, en els termes 
recollits en els convenis i en la normativa reguladora d’aquestes 
subvencions.
Aquesta seria la modalitat de concessió directa de subvencions, el seu 
objecte i beneficiari, han d’estar determinades expressament en l’estat 
de despeses del pressupost municipal 

En aquest sentit l’art.65 del Reglament de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, 
General de Subvencions regula el procediment de concessió de las 
subvencions previstes nominativament, indicant els passos a seguir:

L’ inici del procediment serà d’ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari al 
qual s’imputa la subvenció, que, l’acte de concessió o el conveni tindrà caràcter 
de bases reguladores de la concessió als efectes de lo disposat a la Llei 
General de subvencions.

La resolució, o el conveni en el seu cas,  haurà d’incloure els següents 
extrems:
a) Determinació de l’objecte de la subvenció, i dels seus beneficiaris, 
d’acord amb l’assignació pressupostària,
b) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i quantia de la 
subvenció.
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos 
o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o 
ens públic o privat.
d) Terminis i formes de pagament de la subvenció.
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de 

la finalitat per la que s’ha concedit la subvenció.
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Aquesta seria la modalitat de concessió directa de subvencions, el seu 
objecte i beneficiari, han d’estar determinades expressament en l’estat de 
despeses del pressupost municipal 
L’art. 28.1 de la Llei 38/2003 estableix que els convenis seran els 
instruments habitual per canalitzar les subvencions previstes 
nominativament als pressupostos de les corporacions locals sense perjudici 
dels que al respecte estableixi la seva normativa reguladora.
Vist i analitzat el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Capellades i 
la Comissió Festes del carrer de Capellades, és considera viable i en 
conseqüència és pot procedir a la seva tramitació.

Atès que l’Ajuntament de Capellades està especialment interessant en la 
continuïtat de les Festes del Carrer de Capellades. Celebració popular i 
tradicional, de caire cultural i festiu, amb més de 200 anys d’història a la vila.
Atès que la Comissió de les Festes del Carrer de Capellades és una entitat 
socio-cultural capelladina, legalment constituïda, amb  més de 50 anys de 
trajectòria i experiència en l’organització d’aquesta Festa popular i tradicional.
Atès que ja existeix un històric de convenis de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Capellades i la Comissió de les Festes del Carrer de Capellades, amb 
resultat satisfactori

Aquest tècnic informa favorablement en aquest sentit, i trasllada la següent 
proposta de conveni de col·laboració amb l’entitat.

Atesa l’Ordenança general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de 
Capellades

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents:
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i 
la Comissió Festes del Carrer, exercici 2017.

Segon.- Autoritzar aquesta despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 
exercici 2017:
Classificació per programes: 3380 – Festes Populars
Classificació econòmica: 480.06 – Transferències Comissió de Festes del 
Carrer Festes populars.

Tercer.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura del conveni.
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Passat a votació: resta aprovat per la unanimitat dels/les tretze regidors/res 
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.

“
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES I LA COMISSIÓ DE FESTES DELS CARRERS DE 
CAPELLADES

Capellades,       de       de 2017

D’una part, la  Sr. Aleix Auber Álvarez, amb el DNI núm. 47 100 620 R, que actua com 
a Alcalde-president de l’Ajuntament de Capellades, assistit per la Sra. Milagros de 
Legorburu i Martorell, amb el DNI núm. 37 272 483 V, secretària de la Corporació, 
com a assessora del Consistori i del seu president i fedatària dels seus actes i acords.

D’altra part la Comissió de Festes dels Carrers de Capellades, amb el NIF G61384020, 
amb domicili al C/ Divina Pastora, s/n - Cal Ponet, 08786 Capellades,  la Sra. LAURA 
AMAT ALMIRALL, amb el DNI 77 283 977-K, com a Presidenta de l’entitat.

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per aquest acte i lliurement:

MANIFESTEN

I.- Que la Comissió de Festes dels Carrers de Capellades (des d’ara, l’Entitat) és una 
entitat legalment constituïda, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya, amb el núm. 17.186 de la Secció 1a. del Registre de Barcelona.

II.- Que des de fa més 50 anys, l’Entitat és l’encarregada d’organitzar les festes del 
carrer que tenen una història de més de 200 anys. 

III.- Que l’Ajuntament de Capellades està interessat en signar un conveni de 
col·laboració amb l’Entitat, amb motiu del seu treball fet a Capellades, tenint com a 
finalitat el manteniment d’una tradició centenària.

Per aquesta raó,

PACTEN
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Primer.- Que l’Ajuntament de Capellades té l’objectiu de promoure la vida 
sociocultural d’aquest municipi fomentant les activitats de caràcter social per la qual 
cosa es considera precís col·laborar en l’organització de les Festes del Carrer 2017.

Segon.- Que l’Ordenança general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de 
Capellades, regula els supòsits i forma d’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de 
Capellades, i constitueix el marc legal del present conveni.

Tercer.- La Comissió de Festes dels Carrers de Capellades (des d’ara, l’Entitat) es 
compromet a la realització de l’activitat “Festes del carrer de Capellades 2017, del 16 al 
22 de juny”. Activitat que determina la concessió de la subvenció per part de 
l’Ajuntament de Capellades a l’Entitat.

Quart.- Per aquesta actuació l’Ajuntament de Capellades atorgarà una subvenció de 
TRES MIL EUROS (3.000 €), que haurà de ser transferida al compte corrent                                     
, els quals hauran de ser degudament justificats per a l’entitat, amb càrrec a la partida 
pressupostària 3380/48006 “Subvenció Festes del Carrer”. Aquesta subvenció es donarà 
amb la finalitat de contractar una orquestra per als balls. 

Cinquè.- Es podrà concedir una bestreta per l’ import total de la subvenció, havent-se 
de justificar abans del 31 de desembre de 2017. 

Sisè.- Que l’Entitat, en virtut del que estableix l’art. 24 de l’Ordenança General de 
subvencions de l’Ajuntament de Capellades, es compromet a assumir les següents 
obligacions:

La justificació inclourà una declaració jurada de no tenir contret cap deute amb 
l’Ajuntament de Capellades, ni amb l’Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social, així 
com fotocòpies compulsades de les factures referents a la subvenció concedida, i es 
donarà compliment en tot allò que està regulat en la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
En cas de no justificar degudament la subvenció, l’entitat haurà de fer el reintegrament 
de la bestreta atorgada i no justificada, en un termini no superior a quinze dies des de la 
finalització de la justificació.

Setè.-  Els balls realitzats diàriament a la Piscina Blava al vespre per l’Entitat per les 
Festes del Carrer, celebrades a la capvuitada del Corpus, hauran de ser gratuïts per a 
la població. En tot cas, l’Ajuntament posarà a disposició de l’Entitat l’espai de la 
Piscina Blava que sigui necessari per dur a terme els balls. L'Ajuntament col·laborarà 
amb la Comissió Festes dels Carrers posant a disposició les instal·lacions de la piscina 
municipal i amb tot allò que acordin les parts (material mòbil, Policia Local, neteja,...)

Vuitè.-  La difusió i publicitat dels actes correrà a càrrec de l’Entitat, i l’Ajuntament es 
compromet a fer-ne les fotocòpies.
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Novè.- L’Entitat farà constar en tots aquells documents, publicitat i activitats de 
divulgació generals, la col·laboració de l’Ajuntament de Capellades.

Desè.- Aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2017.  

Onzè.- El present Conveni té naturalesa administrativa. Les parts es comprometen a 
resoldre de forma amistosa en un primer moment de les possibles controvèrsies que 
poguessin originar-se en la interpretació o aplicació del present Conveni. En el seu 
defecte, les actuacions litigioses que es poguessin plantejar, es resoldran per la via 
contenciosa administrativa.

I, estant d’acord ambdues parts en els pactes d’aquest conveni, signen el mateix per 
duplicat i a un sol efecte.

L’Alcalde- president La Presidenta de la Comissió Festes 
dels carrers

Aleix Auber Álvarez  Laura Amat Almirall

La Secretària de l’Ajuntament de Capellades
Milagros de Legorburu i Martorell 

PRECS I PREGUNTES

GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ (PDeCAT).- Sr. 
Marcel·lí Martorell Font 

SÍMBOLS OFICIALS 

Marcel·lí Martorell Font, alguns ajuntaments publiquen a les seves pàgines web 
els símbols oficials del municipi. Respecte a l’escut oficial de Capellades ha 
detectat en alguns cartells que consta una versió no oficial del nostre escut 
oficial.

Aleshores no cal entrar en el debat i explicar quin es va publicar en el DOGC i 
quina és la versió simplificada, etc, etc, sinó que és tan senzill  com publicar a 
la pàgina web els símbols i des d’aquesta pàgina, qualsevol entitat quan fa el 
cartell on consta “col·labora” l’Ajuntament  de Capellades, com pot ser en el cas 
de les Festes del Carrer, constaria l’escut oficial.

En definitiva demana que es faci un ús  correcte de l’escut oficial de 
l’Ajuntament.
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JARDINETS DE LA BASSA.

El Sr. Marcel·lí Martorell Font demana, a veure si es possible,  descompactar el 
sorral existent als jardins de la Bassa, perquè està més dur que una pedra, i és 
tant fàcil de solucionar com fer-hi passar un motocultor.

CAMINS DE PAPER.

El Sr. Marcel·lí Martorell Font, valorar positivament la iniciativa dels Camins del 
Paper, es posar en valor recursos que ja tenim.

No obstant hi ha un camí, el que va des de la Miranda Xica fins a la Font de la 
Reina, que si el mateix dia que estrenem la ruta no està en condicions, com 
estarà desprès d’aquesta inauguració, aquest és el suggeriment.

Hi havia algun marge que havia caigut, això  es podia haver arreglat, no hauria 
costat gaire, que dos o tres  dies abans, amb mitja o una hora de la brigada 
s’arreglés.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergi Pérez Castillo

Estava previst fer l’arranjament d’aquest carrer, però per qüestions del dia a dia 
es va anar posposant, i al final no es va poder fer abans de la inauguració.

El tema del marge és un tema més complex, aquest marge va cedir a raó 
d’unes filtracions provinents del rec, que passa per l’Abric Romaní, és un rec 
que   estava en desús, aquest rec s’ha tancat, s’ha tapiat i el que manca per fer 
és retirar la runa existent en aquest lloc.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez 

Per part nostra volem fer un prec, hem rebut queixes  per part dels veïns del 
carrer Ramon Godó pel soroll provinent de la indústria existent al costat dels 
seus habitatges, no se si heu rebut també les seves queixes com ajuntament, i 
com a veïns d’aquesta indústria, us demanaríem que  feu d’intermediaris amb 
aquesta problemàtica existent entre els veïns i la indústria, per trobar una 
solució a les molèsties que pateixen els veïns.
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.

Abans de donar-li la paraula al regidor d’urbanisme, comentar  que l’Ajuntament 
no només sap que hi passa, coneix les molèsties del veïns, sinó que també és 
patidor, perquè els seus treballadors  pateixen els sorolls emesos per aquesta 
indústria.

Sorolls que han crescut especialment en fer-los saber que hi havia aquestes 
molèsties, es va fer un canvi de posició d’una màquina, però  envers d’anar a 
menys aquest soroll ha anat a més, a partir d’aquí l’Ajuntament està informant a 
la indústria de les mesures tècniques que s’han d’aplicar per resoldre aquestes 
molèsties  

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergi Pérez Castillo

No solament som els primers interessats perquè els veïns no ho pateixin, sinó 
que nosaltres també formem part d’aquest veïnatge, i som plenament 
conscients.

Per part dels tècnics de la casa s’han pres mesures, i s’han posat en contacte 
amb la indústria, i esperem poder resoldre-ho.

Són qüestions que no són senzilles, es tracta d’indústries grans, amb 
maquinàries velles i grans, però òbviament tothom té dret al descans.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergi Pérez Castillo.

Qüestions més tècniques que s’han fet arribar a la indústria mitjançant l’informe 
de la tècnica municipal.

La pròpia empresa ja va presentar una sèrie de mesures a desenvolupar, i una 
temporització de l’activitat de la indústria per intentar solucionar aquests sorolls, 
però estem a sobre d’aquesta problemàtica que produeix molèsties als veïns.
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No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, del 
contingut de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Milagros de Legorburu Martorell

Vist i plau L’alcalde, Aleix Auber Àlvarez
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