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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA 27/09/2017
ÒRGAN
•

Ple

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: PLE2017/10
Data: 27/09/2017
Caràcter: Extraordinari amb urgència
Horari: 20:15 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
• Elisabet Serret Sanvicente
• Aarón Alcázar Gutiérrez
• Carles Cuerva Claver
Secretària
• Milagros de Legorburu Martorell
Interventora
• Marissa Sala Serra
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S’han excusat d’assistir-hi
• Susana Olivares i Barrera
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 del PLE2017/9 del dia
26/07/2017 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).

ORDRE DEL DIA

Ordre del dia per a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el
proper dia 27 de setembre 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. PLE2017/9 Ordinari 26/07/2017
2. Propostes
2.1. Ci Alcaldia i Esports
2.1.1. PRP2017/338 DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017360 NOMENAMENT INTERVENTORA ACCTAL. Exp: 2017/892
2.1.2. PRP2017/346 DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017396 SUBSTITUCIO SECRETARIA PER ABSENCIA. Exp: 2017/948
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2.1.3. PRP2017/347 DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017394 NOMENAMENT AGENT DE LA POLICIA LOCAL INTERÍ JULIAN
VILLEGAS GARCIA. Exp: 2017/909
2.1.4. PRP2017/348
DONAR COMPTE AL PLE DECRET 2017-395
NOMENAMENT AGENT DE LA POLICIA LOCAL INTERÍ GERARD MUXELLA
JUMILLA. Exp: 2017/908
2.1.5. PRP2017/349 DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017390 NOMENAMENT ALCALDE-ACCTAL PER ABSÈNCIA ALCALDIA. Exp:
2017/902
2.1.6. PRP2017/358 DONAR COMPTE AL PLE DECRET DE L'ALCALDIA
2017-375 NOMENAMENT COM A AGENT EN PRÀCTIQUES DE LA POLICIA
LOCAL AL SR. SERGIO PORTILLO MINGUILLON. Exp: 2016/87
2.1.7. PRP2017/381
Donar compte al Ple Decret d'Alcaldia 2017-405
NOMENAMENT JULIAN VILLEGAS GARCIA. Exp: 2017/909
2.1.8. PRP2017/382 DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017404 NOMENAMENT JORDI BELLALTA PEREA. Exp: 2017/949
2.1.9. PRP2017/383 RATIFICACIO DECRET D'ALCADIA 2017-453 SUPORT
AL REFERENDUM CONVOCAT PEL PROPER 1 D'OCTUBRE DE 2017 . Exp:
2017/1022
2.2. Ci Educació, Joventut i Festes
2.2.1. PRP2017/385
CONCESSIO SUBVENCIONS DESTINADES AL
JOVENT DE CAPELLADES EXERCICI 2017. Exp: 2017/1039
2.3. Ci d'Hisenda, Comunicació i Infraestructures Tecnològiques
2.3.1. PRP2017/379
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L'ALCALDIA LÍNIES FONAMENTALS 2018. Exp: 2017/1047
2.3.2. PRP2017/384 ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EL 6 DE JULIOL DE 2017
ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
LA
CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA
DE
SERVEIS
DE
TELECOMUNICACIONS . Exp: 2017/1057
2.3.3. PRP2017/386 AUGMENT RETIRUBIONS ALCALDIA. Exp: 2017/1059
2.4. Ci Governació, Sostenibilitat i Urbanisme
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2.4.1. PRP2017/393 APROVACIO I DISPOSICIO DE L'INCREMENT D'1 PER
CENT EN LES RETRIBUCIONS PER A L'EXERCICI 2017 PER AL
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES I OOAA. Exp: 2017/1064
3. PRECS I PREGUNTES

El Sr. alcalde proposa al Ple de la corporació modificar l’ordre dels punts de
l’ordre del dia passant el punt 2.1.9. PRP2017/383 RATIFICACIO DECRET
D'ALCADIA 2017-453 SUPORT AL REFERENDUM CONVOCAT PEL
PROPER 1 D'OCTUBRE DE 2017 . Exp: 2017/1022 com a primer punt de
l’ordre del dia.
Passat a votació resta aprovat per la unanimitat dels/les dotze assistents al Ple,
dels tretze que componen de dret aquesta corporació, restant l’ordre del dia de
la forma següent:

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/9 Ordinari 26/07/2017
2. Propostes
2.1. Ci Alcaldia i Esports
2.1.1. PRP2017/383 RATIFICACIO DECRET D'ALCADIA 2017-453 SUPORT
AL REFERENDUM CONVOCAT PEL PROPER 1 D'OCTUBRE DE 2017 . Exp:
2017/1022
2.1.2. PRP2017/338 DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017360 NOMENAMENT INTERVENTORA ACCTAL. Exp: 2017/892
2.1.3. PRP2017/346 DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017396 SUBSTITUCIO SECRETARIA PER ABSENCIA. Exp: 2017/948
2.1.4. PRP2017/347 DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017394 NOMENAMENT AGENT DE LA POLICIA LOCAL INTERÍ JULIAN
VILLEGAS GARCIA. Exp: 2017/909
2.1.5. PRP2017/348
DONAR COMPTE AL PLE DECRET 2017-395
NOMENAMENT AGENT DE LA POLICIA LOCAL INTERÍ GERARD MUXELLA
JUMILLA. Exp: 2017/908
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2.1.6. PRP2017/349 DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017390 NOMENAMENT ALCALDE-ACCTAL PER ABSÈNCIA ALCALDIA. Exp:
2017/902
2.1.7. PRP2017/358 DONAR COMPTE AL PLE DECRET DE L'ALCALDIA
2017-375 NOMENAMENT COM A AGENT EN PRÀCTIQUES DE LA POLICIA
LOCAL AL SR. SERGIO PORTILLO MINGUILLON. Exp: 2016/87
2.1.8. PRP2017/381
Donar compte al Ple Decret d'Alcaldia 2017-405
NOMENAMENT JULIAN VILLEGAS GARCIA. Exp: 2017/909
2.1.9. PRP2017/382 DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017404 NOMENAMENT JORDI BELLALTA PEREA. Exp: 2017/949

2.2. Ci Educació, Joventut i Festes
2.2.1. PRP2017/385
CONCESSIO SUBVENCIONS DESTINADES AL
JOVENT DE CAPELLADES EXERCICI 2017. Exp: 2017/1039
2.3. Ci d'Hisenda, Comunicació i Infraestructures Tecnològiques
2.3.1. PRP2017/379
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L'ALCALDIA LÍNIES FONAMENTALS 2018. Exp: 2017/1047
2.3.2. PRP2017/384 ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EL 6 DE JULIOL DE 2017
ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
LA
CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA
DE
SERVEIS
DE
TELECOMUNICACIONS . Exp: 2017/1057
2.3.3. PRP2017/386 AUGMENT RETIRUBIONS ALCALDIA. Exp: 2017/1059
2.4. Ci Governació, Sostenibilitat i Urbanisme
2.4.1. PRP2017/393 APROVACIO I DISPOSICIO DE L'INCREMENT D'1 PER
CENT EN LES RETRIBUCIONS PER A L'EXERCICI 2017 PER AL
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES I OOAA. Exp: 2017/1064
3.- PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/9 Ordinari 26/07/2017
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2. Propostes
2.1. Ci Alcaldia i Esports

2.1.1. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017/453 DE SUPORT
AL REFERÈNDUM CONVOCAT PEL PROPER DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017.
Exp. 2017-1022
Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 2017-453:
“
DECRET D’ALCALDIA 2017/453

Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del
Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria
signat pel Govern de la Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de
2017,
L’alcalde de l’Ajuntament de Capellades, en exercici de les atribucions de
representació,
RESOLC:
Primer-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1
d’octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
Segon.- Ratificar aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
ordinària que se celebri.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.
Capellades, 7 de setembre de 2017
Aleix Auber Àlvarez
Alcalde-president
Milagros de Legorburu Martorell
Secretària
”
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INFORME DE SECRETARIA
INFORME SOBRE EL DECRET DE L’ALCALDIA, NÚM 453 DE DATA 07-092017 PEL QUAL ES DONA SUPORT Al REFERENDUM CONVOCAT PER
SER CELEBRAT EL PROPER DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017.
D'acord amb el Decret de l'Alcaldia esmentat a l’encapçalament d’aquest
informe, i en compliment de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el
següent,
INFORME
1.- Que la Llei del Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya i del Decret
de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat per a celebrar-lo en data 1
d’octubre de 2017, per raó del seu contingut, tenen una relació directa amb les
Resolucions del Parlament 1/XI, de 27 de setembre de 2015, 5/XI de 20 de
gener de 2016, 263/XI, de 27 de juliol de 2016 i 306/XI, de 6 d’octubre de 2016
en la mesura que desenvolupen i donen compliment a les finalitats previstes en
les citades resolucions.
2.- Que la tramitació d’aquesta normativa està afectada pel deure de
compliment del Sentència del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de
desembre, que declara nul.la la Resolucions del Parlament 1/XI, de 27 de
setembre de 2015 i també per diferents Interlocutòries del citat Tribunal
dictades en el marc de diferents incidents d’execució de la seva sentencia
259/2015.
3.- Que d’acord amb aquesta Sentència i Interlocutòries del TC, les autoritats i
funcionaris tenen el deure d’evitar o abstenir-se de realitzar qualsevol acció
material o jurídica que de forma directa o indirecta suposi ignorar o eludir la
nul·litat de les resolucions parlamentàries afectades i de totes aquelles
actuacions, com és el cas del present Decret de l’Alcaldia, a les quals per raó
del seu contingut o finalitat se’ls hi pugui aplicar les consideracions establertes
a la sentencia del TC.
4. Que l’incompliment d’aquest deure pot donar lloc a l’exigència de
responsabilitats en els termes que estableixen les resolucions del TC.
Capellades a 7 de setembre de 2017
La Secretària
Milagros de Legorburu Martorell
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Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Ratificar aquesta resolució de suport al Referèndum que s’ha convocat
pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten a
l’esmentada Llei.
Segon. Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI).
Passat a votació:
Vots a favor Srs.:
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular –
Poble Actiu (VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco;
Adela Morera Rodríguez, Sergio Pérez Castillo .
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
(ERC-AM): Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol.
- Grup Municipal de Partit Demòcrata Català (PDeCAT).: Marcel·lí Martorell
Font, Eduard Iglesias Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret
Sanvicente.
Vots en contra Srs.:
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés (PSC-CP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver.
S’abstenen Srs.:
---

2.1.2. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 360/2017 –
NOMENAMENT INTERVENTORA ACCTAL.
Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia núm. 360/2017:
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“
Decret 360/2017
Atès que la interventora d’aquest Ajuntament, Sra. Marissa Sala Serra,
s’absentarà del seu lloc de treball des del dia 27/07/2017 fins al dia
18/08/2017 ambdós inclosos.
De conformitat amb allò establert al Reial Decret 1174/1987.
Per tot això,

R E S O L C:
Primer.- Nomenar com a interventora accidental d’aquest Ajuntament del
27/07/2017 al 18/08/2017, ambdós inclosos, a la Sra. Eva Monteagudo
Hidalgo.
Segon.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de la corporació.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en
dono fe.

Capellades, 26 de juliol de 2017
Aleix Auber Àlvarez
Alcalde-president
Milagros de Legorburu Martorell
Secretària
”
El Ple es dóna per assabentat.

2.1.3. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA
SUBSTITUCIO SECRETARIA PER ABSENCIA. Exp: 2017/948

2017-396
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Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia núm. 2017/396:

Exp. 2017-948
DECRET
Atès que la secretaria d’aquest Ajuntament, Sra. Milagros de Legorburu
Martorell, s’absentarà del seu lloc de treball des del dia 16/08/2017 fins
al dia 6/07/2017 ambdós inclosos.
De conformitat amb allò establert al Reial Decret 1174/1987.

R E S O L C:
Primer.- Nomenar com a secretaria accidental d’aquest Ajuntament del
16/08/2017 al 6/09/2017, ambdós inclosos a la Sra. Montserrat Berencia
Trull.
Segon.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de la corporació.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en
dono fe.

Capellades, 9 d'agost de 2017
Aleix Auber Àlvarez
Alcalde-president
Milagros de Legorburu Martorell
Secretària
“
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

10

Signatura 1 de 2
Aleix Auber Àlvarez

Signatura 2 de 2
16/11/2017

ALCALDE

Milagros de
Legorburu Martorell

16/11/2017

SECRETARIA

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

331b5a5e56c843e3bc7527f181498ea7001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 02/10/2017

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

2.1.4. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 2017-394
NOMENAMENT AGENT DE LA POLICIA LOCAL INTERÍ

Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia núm. 2017-394:
Exp. 2017/909

Decret -394
ANTECEDENTS
Atès que actualment el Sr. Julian Villegas García cobreix necessitats de
qualsevol lloc del cos de la Policia Local de Capellades com és la
substitució que realitza actualment de l’agent Sr. Claudio Fernández
Maqueda que ocupa en funcions el lloc de cap de la Policia Local durant
el període de vacances de l’actual titular,
Vist que s’ha creat una borsa de treball mitjançant procés de selecció
d’un agent de la policia local, per Decret de l’Alcaldia 302/2016 de data
12/08/2016,
Atès l’informe emès pel cap en funcions de la Policia Local de
Capellades de 21/04/2017,

Vist que del senyor Sr. Julian Villegas García ha donat la seva
conformitat per ocupar aquesta vacant d’agent de la Policia Local, en
règim d’interinatge, i de conformitat amb l'art. 35 i concordants del Decret
233/2002,
Vistos els articles 6 ,94 i 98 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del Personal de les entitats local, que regula els
supòsits en els quals es pot nomenar personal interí
Vist l'article 125.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, relatiu a la
selecció del personal interí i laboral no permanent i en el que s’estableix
que excepcionalment, per causa d'urgència apreciada per
l'Administració, es pot nomenar personal interí o contractar personal
laboral temporal directament, sense necessitat de convocatòria.
Vist l'article 291.1 i 291.3 de la Llei 2/2003, Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, segons els quals el personal
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interí i el personal laboral no permanent és seleccionat mitjançant
convocatòria pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de
màxima urgència, havent-se de publicar el nomenament en el BOP i en
el DOGC i donar compte al ple en la primera sessió que se celebri.
En igual sentit es pronuncia La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic en el seu article 10, quan, en el seu apartat 1)
diu que són funcionaris interins, els que, per raons expressament
justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per al
desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es
doni alguna de les següents circumstàncies:
a).-L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva
cobertura per funcionaris de carrera.
b).-La substitució transitòria dels titulars.
c).-L 'execució de programes de caràcter temporal.
d).-L'excés o acumulació de tasques per un termini màxim de 6
mesos, dins d'un període de 12 mesos.
Vista així mateix la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les Policies Locals i el
Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, el qual en el seu art.
31, regula el nomenament de personal interí de les policies locals, i
disposa que, és personal interí el que, en virtut d’un nomenament
subjecte al dret administratiu, presta serveis amb caràcter transitori i
ocupa llocs de treball dotats pressupostàriament que, d'acord amb la
relació de llocs de treball són reservats a funcionaris i funcionaries de
carrera.
Atès que, l'apartat 2, b) del mateix art. 31 disposa que, l'interí pot ser
nomenat per situacions urgents degudament motivades,
Atès el que disposa l'art. 32, 5, de l'esmentat Decret 233/2002, de 25 de
setembre, en el sentit de què totes les places objecte de convocatòria
s’han de mantenir disponibles en plantilla fins que la convocatòria hagi
estat resolta.
Vist així mateix l'art. 33, b) del Decret 233/2002, que disposa que el
personal interí de les policies locals cessa en la seva relació amb l'entitat
local, en prendre possessió com a funcionaris de carrera els i les
aspirants aprovats en la convocatòria en què es van incloure les places
ocupades per personal interí, i, també, segons es disposa a l'apartat c),
quan no calguin els seus serveis.
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Vist que l'art. 38, 1), del mateix decret, disposa que, es pot nomenar
personal interí sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es
tracti de la provisió de llocs de treball per als quals existeixi màxima
urgència, que s'ha de fonamentar en la resolució de nomenament de
l'òrgan competent que la confereixi, i, vist així mateix l'apart. 2) del
mateix article, que regula que, el temps màxim de serveis a prestar en
virtut de nomenaments produïts per màxima urgència, no pot excedir
dels tres mesos, i la convocatòria adient s’ha d’instrumentar durant
aquest període en la forma que recullen els articles anteriors quan es
prevegi que la interinitat excedirà els tres mesos.
Vist que la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017
permet l’ampliació de la possibilitat d’incorporar a nou personal de
l’administració amb subjecció als límits i els requisits que estableix la llei
i en tot cas respectant les disponibilitats pressupostàries del capítol 1
dels corresponents pressupostos de despesa.

Vist que aquesta plaça té suficient reserva pressupostaria per aquesta
anualitat.

Vist l'informe de secretaria,

H E R E S O L T:
PRIMER.- NOMENAR funcionari interí, mitjançant el procediment de
màxima urgència, al senyor Julian Villegas García, amb el DNI núm. 47
613 906-L, per a cobrir la vacant d’agent de la Policia Local, Escala
Administració Especial, Sotescala: Serveis especials, classe: Policia
Local, Grup C2, complement de destí 18, amb un complement específic
que correspongui a aquest lloc de treball, distribuïts d'acord amb la
normativa vigent, amb efectes del dia 10/07/2017.
SEGON.- EI funcionari interí tindrà dret a percebre el 100 % de les
retribucions bàsiques que corresponen als funcionaris del grup de
titulació corresponent, en la quantia que estableix la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat, i el 100% de les retribucions
complementàries corresponents al lloc de treball d’agent de la Policia
Local.
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TERCER.- El funcionari interí quedarà afiliat a la Seguretat Social, de
conformitat amb el que preveu el R.D. 480/93 de 2 d'abril, en la data
d'efecte.
QUART.-EI nomenament interí s'extingirà automàticament en la data en
que s'acabi la reserva o es cobreixi la plaça, com també, quan la
Corporació els deixi sense efecte per raons d'interès públic o derivades
de preceptes d'obligat compliment, i en tot cas, no podrà excedir del
termini previst a l'art. 38, 2) del repetit Decret 233/2002.
CINQUÈ.- Publicar aquest nomenament al BOP i al DOGC, en
compliment del que disposa l'art. 35 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat
de les policies locals, i art. 291.1 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
SISÈ.- Tanmateix, se’n donarà coneixement al Ple de la Corporació en la
primera sessió que tingui.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’interessat, al Departament
de personal, als Departaments d’Intervenció i Tresoreria, a les seccions
sindicals d'UGT, CCOO, per al seu coneixement.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en
dono fe.
Capellades, 1 d’agost de 2017
Aleix Auber Álvarez

Milagros de Legorburu i Martorell

Alcalde-president

Secretària

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

2.1.5. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 2017-395
NOMENAMENTE AGENT DE LA POLICIA LOCAL INTERÍ- EXP. 2017/908
“
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Exp. 2017/908

Decret 395/2017
ANTECEDENTS
En data 1 de juny de 2016 es va nomenar funcionari interí, mitjançant el
procediment de màxima urgència al Sr. Gerard Muxella Jumilla, per cobrir
la vacant d’agent de la Policia Local fins que finalitzés el procés selectiu
per a l’accés al lloc de treball de Policia Local de Capellades creat en el
pressupost municipal de 2016.
Atès que aquest procés de selecció ha finalitzat i s’ha procedit a nomenar
al Sr. Sergio Portillo Minguillón, com a funcionari en pràctiques d’aquest
ajuntament en data 18/04/2017,
Atès que l’Ajuntament de Capellades disposa d’una borsa de treball
creada mitjançant el procés selectiu d’un agent de Policia Local de
Capellades,
Atès que el Sr. Gerard Muxella forma part d’aquesta borsa de treball per
cobrir les possibles baixes o substitucions del cos d’agents de la Policia
Local de Capellades,
Atès l’informe emès pel cap en funcions de la Policia Local de Capellades
de 21/04/2017,

Vist que del senyor Sr. Gerard Muxella Jumilla ha donat la seva
conformitat per ocupar aquesta vacant d’agent de la Policia Local, en
règim d’interinatge, de conformitat amb l'art. 35 i concordants del Decret
233/2002,
Vistos els articles 6 ,94 i 98 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del Personal de les entitats local, que regula els
supòsits en els quals es pot nomenar personal interí
Vist l'article 125.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, relatiu a la
selecció del personal interí i laboral no permanent i en el que s’estableix
que excepcionalment, per causa d'urgència apreciada per l'Administració,
es pot nomenar personal interí o contractar personal laboral temporal
directament, sense necessitat de convocatòria.
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Vist l'article 291.1 i 291.3 de la Llei 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, segons els quals el personal interí i el
personal laboral no permanent és seleccionat mitjançant convocatòria
pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència,
havent-se de publicar el nomenament en el BOP i en el DOGC i donar
compte al ple en la primera sessió que se celebri.
En igual sentit es pronuncia La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic en el seu article 10, quan, en el seu apartat 1) diu que
són funcionaris interins, els que, per raons expressament justificades de
necessitat i urgència, són nomenats com a tals per al desenvolupament
de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les
següents circumstàncies:
a).-L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva
cobertura per funcionaris de carrera.
b).-La substitució transitòria dels titulars.
c).-L 'execució de programes de caràcter temporal.
d).-L'excés o acumulació de tasques per un termini màxim de 6 mesos,
dins d'un període de 12 mesos.
Vista així mateix la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les Policies Locals i el
Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, el qual en el seu art.
31, regula el nomenament de personal interí de les policies locals, i
disposa que, és personal interí el que, en virtut d’un nomenament subjecte
al dret administratiu, presta serveis amb caràcter transitori i ocupa llocs de
treball dotats pressupostàriament que, d'acord amb la relació de llocs de
treball són reservats a funcionaris i funcionaries de carrera.
Atès que, l'apartat 2, b) del mateix art. 31 disposa que, l'interí pot ser
nomenat per situacions urgents degudament motivades,
Atès el que disposa l'art. 32, 5, de l'esmentat Decret 233/2002, de 25 de
setembre, en el sentit de què totes les places objecte de convocatòria
s’han de mantenir disponibles en plantilla fins que la convocatòria hagi
estat resolta.
Vist així mateix l'art. 33, b) del Decret 233/2002, que disposa que el
personal interí de les policies locals cessa en la seva relació amb l'entitat
local, en prendre possessió com a funcionaris de carrera els i les
aspirants aprovats en la convocatòria en què es van incloure les places
ocupades per personal interí, i, també, segons es disposa a l'apartat c),
quan no calguin els seus serveis.
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Vist que l'art. 38, 1), del mateix decret, disposa que, es pot nomenar
personal interí sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es
tracti de la provisió de llocs de treball per als quals existeixi màxima
urgència, que s'ha de fonamentar en la resolució de nomenament de
l'òrgan competent que la confereixi, i, vist així mateix l'apart. 2) del mateix
article, que regula que, el temps màxim de serveis a prestar en virtut de
nomenaments produïts per màxima urgència, no pot excedir dels tres
mesos, i la convocatòria adient s’ha d’instrumentar durant aquest període
en la forma que recullen els articles anteriors quan es prevegi que la
interinitat excedirà els tres mesos.
Vist que la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017
permet l’ampliació de la possibilitat d’incorporar a nou personal de
l’administració amb subjecció als límits i els requisits que estableix la llei i
en tot cas respectant les disponibilitats pressupostàries del capítol 1 dels
corresponents pressupostos de despesa.

Vist que aquesta plaça té suficient reserva pressupostaria per aquesta
anualitat.

Vist l'informe de secretaria,

H E R E S O L T:
PRIMER.- NOMENAR funcionari interí, mitjançant el procediment de
màxima urgència, al senyor Gerard Muxella Jumilla, amb el DNI núm. 47
109 965-P, per a cobrir la vacant d’agent de la Policia Local, Escala
Administració Especial, Sotescala: Serveis especials, classe: Policia
Local, Grup C1, complement de destí 18, amb un complement específic
que correspongui a aquest lloc de treball, distribuïts d'acord amb la
normativa vigent, amb efectes del dia 18-04-2017.
SEGON.- EI funcionari interí tindrà dret a percebre el 100 % de les
retribucions bàsiques que corresponen als funcionaris del grup de titulació
corresponent, en la quantia que estableix la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat, i el 100% de les retribucions complementàries
corresponents al lloc de treball d’agent de la Policia Local.
TERCER.- El funcionari interí quedarà afiliat a la Seguretat Social, de
conformitat amb el que preveu el R.D. 480/93 de 2 d'abril, en la data
d'efecte.
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QUART.-EI nomenament interí s'extingirà automàticament en la data en
que el Sr. Sergi Portillo Minguillón finalitzi el seu període de pràctiques,
com també, quan la Corporació el deixi sense efecte per raons d'interès
públic o derivades de preceptes d'obligat compliment, i en tot cas, no
podrà excedir del termini previst a l'art. 38, 2) del repetit Decret 233/2002.
CINQUÈ.- Publicar aquest nomenament al BOP i al DOGC, en
compliment del que disposa l'art. 35 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de
les policies locals, i art. 291.1 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
SISÈ.- Tanmateix, se’n donarà coneixement al Ple de la Corporació en la
primera sessió que tingui.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’interessat, al Departament de
personal, als Departaments d’Intervenció i Tresoreria, a les seccions
sindicals d'UGT, CCOO, per al seu coneixement.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en
dono fe.
Capellades, 1 d’agost de 2017
Aleix Auber Álvarez
Alcalde-president
Milagros de Legorburu Martorell
Secretària
”

El Ple es dóna per assabentat.

2.1.6. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017-390
NOMENAMENT ALCALDE-ACCTAL PER ABSÈNCIA ALCALDIA. Exp:
2017/902
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Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 2017/390:

Exp. 2017/902
“
DECRET 2017-390
Atès que aquesta Alcaldia s’absentarà de Capellades des del dia 19 d’agost
fins al 4 de setembre, ambdós inclosos.
Atès que per decret de l’Alcaldia 2017/372 es va nomenar al Sr. Àngel Soteras
Largo com a alcalde-acctal.
En conseqüència vistos, entre altres l’art. 55 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, en el qual s’estableix que els tinents d’alcalde substitueixen
l’alcalde, per ordre de nomenament, en els casos d’absència, l’art. 47.2 del
reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
R E S O L C:
Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia 2017/326.
Segon.- Nomenar com a alcalde/ssa accidental d’aquest ajuntament a:
- El Sr. Salvador Vives Alari del 19 d’agost al 29 d’agost, ambdós
inclosos.
- La Sra. Susana Moreno Blanco, segona tinenta d’alcalde, des del dia
30 d’agost fins al 4 de setembre ambdós inclosos.
Segon.- Publicar el present decret en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la primera sessió que celebri el Ple
de l’Ajuntament.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.
Capellades, 8 d’agost de 2017
Aleix Auber Àlvarez
Alcalde-president
Milagros de Legorburu Martorell
Secretària
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El Ple es dóna per assabentada

2.1.7. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017/375
NOMENAMENT COM A AGENT EN PRÀCTIQUES SR. SERGIO PORTILLO
MINGUILLÓN.

Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 2017/375:
“
Exp. 2016/87
DECRET
Atès que l’Ajuntament de Capellades ha realitzat el procés
selectiu per cobrir una plaça d’agent de la Policia Local de
Capellades.
En aquest procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i
reglamentaris.
Vista la proposta de nomenament del Tribunal qualificador en
relació amb la selecció per proveir en propietat la següent plaça:
- Escala d’administració especial, subescala de Serveis Especials
Grup C; Subgrup C1 categoria Agent.
De conformitat amb l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local; l'article 136 del Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; i
l'article 7 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual
s'estableixen la regles bàsiques i els programes mínims al fet que
ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de
l'Administració Local,

RESOLC:
Primer. Nomenar el Sr. Sergio Portillo Minguillón, amb el DNI
39771242V com a agent en pràctiques de la Policia Local de
Capellades d’acord amb les Bases específiques, aprovades per
20

Signatura 1 de 2
Aleix Auber Àlvarez

Signatura 2 de 2
16/11/2017

ALCALDE

Milagros de
Legorburu Martorell

16/11/2017

SECRETARIA

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

331b5a5e56c843e3bc7527f181498ea7001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 02/10/2017

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

Decret de l’Alcaldia núm. 302/2016 en data 12/08/2016, que han
seguit el present procés selectiu, amb efectes des del dia
18/04/2017.
Segon. Les pràctiques es desenvoluparan en els termes i en les
condicions fixades en les bases de la convocatòria del procés
selectiu.
Tercer. Notificar la present resolució a l’interessat, perquè
prengui possessió del càrrec.
Quart.- Donar compte d’aquest nomenament al Ple en la primera
sessió que se celebri i publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària,
que en dono fe.

Capellades, 18 d'abril de 2017
Aleix Auber Àlvarez
Alcalde-president
Milagros de Legorburu Martorell
Secretària
“

El Ple es dóna per assabentat.

2.1.8. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA
NOMENAMENT JULIAN VILLEGAS GARCIA. Exp: 2017/909

2017-405

Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia 2017/405:
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Exp. 2017/909

Decret -405
ANTECEDENTS
Atès que actualment el Sr. Julian Villegas García cobreix necessitats de
qualsevol lloc del cos de la Policia Local de Capellades com la
substitució que realitza actualment l’agent Sr. Claudio Fernández
Maqueda que ocupa en funcions el lloc de cap de la Policia Local durant
el període de vacances,
Vist que s’ha creat una borsa de treball mitjançant procés de selecció
d’un agent de la policia local, per Decret de l’Alcaldia 302/2016 de data
12/08/2016,
Atès l’informe emès pel cap en funcions de la Policia Local de
Capellades de 21/04/2017,

Vist que del senyor Sr. Julian Villegas García ha donat la seva
conformitat per ocupar aquesta vacant d’agent de la Policia Local, en
règim d’interinatge, i en conseqüència de conformitat amb l'art. 35 i
concordants del Decret 233/2002,
Vistos els articles 6 ,94 i 98 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del Personal de les entitats local, que regula els
supòsits en els quals es pot nomenar personal interí
Vist l'article 125.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, relatiu a la
selecció del personal interí i laboral no permanent i en el que s’estableix
que excepcionalment, per causa d'urgència apreciada per
l'Administració, es pot nomenar personal interí o contractar personal
laboral temporal directament, sense necessitat de convocatòria.
Vist l'article 291.1 i 291.3 de la Llei 2/2003, Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, segons els quals el personal
interí i el personal laboral no permanent és seleccionat mitjançant
convocatòria pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de
màxima urgència, havent-se de publicar el nomenament en el BOP i en
el DOGC i donar compte al ple en la primera sessió que se celebri.
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En igual sentit es pronuncia La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic en el seu article 10, quan, en el seu apartat 1)
diu que són funcionaris interins, els que, per raons expressament
justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per al
desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es
doni alguna de les següents circumstàncies:
a).-L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva
cobertura per funcionaris de carrera.
b).-La substitució transitòria dels titulars.
c).-L 'execució de programes de caràcter temporal.
d).-L'excés o acumulació de tasques per un termini màxim de 6
mesos, dins d'un període de 12 mesos.
Vista així mateix la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les Policies Locals i el
Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, el qual en el seu art.
31, regula el nomenament de personal interí de les policies locals, i
disposa que, és personal interí el que, en virtut d’un nomenament
subjecte al dret administratiu, presta serveis amb caràcter transitori i
ocupa llocs de treball dotats pressupostàriament que, d'acord amb la
relació de llocs de treball són reservats a funcionaris i funcionaries de
carrera.
Atès que, l'apartat 2, b) del mateix art. 31 disposa que, l'interí pot ser
nomenat per situacions urgents degudament motivades,
Atès el que disposa l'art. 32, 5, de l'esmentat Decret 233/2002, de 25 de
setembre, en el sentit de què totes les places objecte de convocatòria
s’han de mantenir disponibles en plantilla fins que la convocatòria hagi
estat resolta.
Vist així mateix l'art. 33, b) del Decret 233/2002, que disposa que el
personal interí de les policies locals cessa en la seva relació amb l'entitat
local, en prendre possessió com a funcionaris de carrera els i les
aspirants aprovats en la convocatòria en què es van incloure les places
ocupades per personal interí, i, també, segons es disposa a l'apartat c),
quan no calguin els seus serveis.
Atès que, l'art. 35, regula que el cas de màxima urgència, el
nomenament del personal interí s'ha de publicar al BOP i al DOGC,
havent de complir, en tot cas, els requisits generals de titulació i les
altres condicions exigides per participar en les proves d'accés als
corresponents cossos o escales com a funcionaris de carrera de les
policies locals.
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Vist que l'art. 38, 1), del mateix decret, disposa que, es pot nomenar
personal interí sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es
tracti de la provisió de llocs de treball per als quals existeixi màxima
urgència, que s'ha de fonamentar en la resolució de nomenament de
l'òrgan competent que la confereixi, i, vist així mateix l'apart. 2) del
mateix article, que regula que, el temps màxim de serveis a prestar en
virtut de nomenaments produïts per màxima urgència, no pot excedir
dels tres mesos, i la convocatòria adient s’ha d’instrumentar durant
aquest període en la forma que recullen els articles anteriors quan es
prevegi que la interinitat excedirà els tres mesos.
Vist que la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016
permet l’ampliació de la possibilitat d’incorporar a nou personal de
l’administració amb subjecció als límits i els requisits que estableix la llei
i en tot cas respectant les disponibilitats pressupostàries del capítol 1
dels corresponents pressupostos de despesa.

Vist que aquesta plaça té suficient reserva pressupostaria per aquesta
anualitat.

Vist l'informe de secretaria,

H E R E S O L T:
PRIMER.- NOMENAR funcionari interí, mitjançant el procediment de
màxima urgència, al senyor Julian Villegas García, amb el DNI núm. 47
613 906-L, per a cobrir la vacant d’agent de la Policia Local, Escala
Administració Especial, Sotescala: Serveis especials, classe: Policia
Local, Grup C2, complement de destí 18, amb un complement específic
que correspongui a aquest lloc de treball, distribuïts d'acord amb la
normativa vigent, amb efectes del dia 10/07/2017.
SEGON.- EI funcionari interí tindrà dret a percebre el 100 % de les
retribucions bàsiques que corresponen als funcionaris del grup de
titulació corresponent, en la quantia que estableix la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat, i el 100% de les retribucions
complementàries corresponents al lloc de treball d’agent de la Policia
Local.
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TERCER.- El funcionari interí quedarà afiliat a la Seguretat Social, de
conformitat amb el que preveu el R.D. 480/93 de 2 d'abril, en la data
d'efecte.
QUART.-EI nomenament interí s'extingirà automàticament en la data en
que s'acabi la reserva o es cobreixi la plaça, com també, quan la
Corporació els deixi sense efecte per raons d'interès públic o derivades
de preceptes d'obligat compliment, i en tot cas, no podrà excedir del
termini previst a l'art. 38, 2) del repetit Decret 233/2002.
CINQUÈ.- Publicar aquest nomenament al BOP i al DOGC, en
compliment del que disposa l'art. 35 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat
de les policies locals, i art. 291.1 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
SISÈ.- Tanmateix, se’n donarà coneixement al Ple de la Corporació en la
primera sessió que tingui.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’interessat, al Departament
de personal, als Departaments d’Intervenció i Tresoreria, a les seccions
sindicals d'UGT, CCOO, per al seu coneixement.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en
dono fe.
Capellades, 16 d’agost de 2017
Aleix Auber Álvarez

Montserrat Berencia Trull

Alcalde-president

Secretària-accidental

“

S’ha detectat en aquest Decret un error en el primer paràgraf en el qual consta:
Atès que actualment el Sr. Julian Villegas García cobreix necessitats de
qualsevol lloc del cos de la Policia Local de Capellades com la
substitució que realitza actualment l’agent Sr. Claudio Fernández
Maqueda que ocupa en funcions el lloc de cap de la Policia Local durant
el període de vacances,
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Ha de constar:
Atès que actualment el Sr. Julian Villegas García cobreix necessitats de
qualsevol lloc del cos de la Policia Local de Capellades com la
substitució que realitza actualment l’agent Sr. Claudio Fernández
Maqueda que ocupa en funcions el lloc de cap de la Policia Local durant
el període de baixa per paternitat,

El Ple es dóna per assabentat.

2.1.9. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA
NOMENAMENT JORDI BELLALTA PEREA. Exp: 2017/949

2017-404

Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia núm. 2017-404:
Exp. 2017/949
“

DECRET 2017/404
ANTECEDENTS
En data 3 de juliol de 2017 es va nomenar funcionari interí, mitjançant el
procediment de màxima urgència al Sr. Jordi Bellalta Perea, per cobrir la
vacant d’agent de la Policia Local que ocupava el Sr. Vicenç Bou Moreno
el qual ha estat nomenat cap accidental de la Policia Local de
Capellades en substitució del lloc d’aquest.
Atès que l’Ajuntament de Capellades disposa d’una borsa de treball
creada mitjançant el procés selectiu d’un agent de Policia Local de
Capellades, i que el Sr. Jordi Bellalta Perea és el primer aspirant
disponible.
Atès l’informe emès pel cap en funcions de la Policia Local de
Capellades,
Vist que del senyor Sr. Jordi Bellalta Perea ha donat la seva conformitat
per ocupar aquesta vacant d’agent de la Policia Local, en règim
d’interinatge, de conformitat amb l'art. 35 i concordants del Decret
233/2002,
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Vistos els articles 6 ,94 i 98 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del Personal de les entitats local, que regula els
supòsits en els quals es pot nomenar personal interí Vist l'article 125.2
del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, relatiu a la selecció del personal
interí i laboral no permanent i en el que s’estableix que excepcionalment,
per causa d'urgència apreciada per l'Administració, es pot nomenar
personal interí o contractar personal laboral temporal directament, sense
necessitat de convocatòria.
Vist l'article 291.1 i 291.3 de la Llei 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, segons els quals el personal interí i el personal
laboral no permanent és seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel
sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència, havent-se de publicar
el nomenament en el BOP i en el DOGC i donar compte al ple en la primera
sessió que se celebri.
En igual sentit es pronuncia La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic en el seu article 10, quan, en el seu apartat 1) diu que són
funcionaris interins, els que, per raons expressament justificades de necessitat i
urgència, són nomenats com a tals per al desenvolupament de funcions pròpies
de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
a).-L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per
funcionaris de carrera.
b).-La substitució transitòria dels titulars.
c).-L 'execució de programes de caràcter temporal.
d).-L'excés o acumulació de tasques per un termini màxim de 6 mesos, dins d'un
període de 12 mesos.
Vista així mateix la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les Policies Locals i el Decret
233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i
mobilitat de les policies locals, el qual en el seu art. 31, regula el nomenament de
personal interí de les policies locals, i disposa que, és personal interí el que, en
virtut d’un nomenament subjecte al dret administratiu, presta serveis amb
caràcter transitori i ocupa llocs de treball dotats pressupostàriament que, d'acord
amb la relació de llocs de treball són reservats a funcionaris i funcionaries de
carrera.
Atès que, l'apartat 2, b) del mateix art. 31 disposa que, l'interí pot ser nomenat
per situacions urgents degudament motivades,
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Atès el que disposa l'art. 32, 5, de l'esmentat Decret 233/2002, de 25 de
setembre, en el sentit de què totes les places objecte de convocatòria s’han de
mantenir disponibles en plantilla fins que la convocatòria hagi estat resolta.
Vist així mateix l'art. 33, b) del Decret 233/2002, que disposa que el personal
interí de les policies locals cessa en la seva relació amb l'entitat local, en prendre
possessió com a funcionaris de carrera els i les aspirants aprovats en la
convocatòria en què es van incloure les places ocupades per personal interí, i,
també, segons es disposa a l'apartat c), quan no calguin els seus serveis.
Vist que l'art. 38, 1), del mateix decret, disposa que, es pot nomenar personal
interí sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es tracti de la
provisió de llocs de treball per als quals existeixi màxima urgència, que s'ha de
fonamentar en la resolució de nomenament de l'òrgan competent que la
confereixi, i, vist així mateix l'apart. 2) del mateix article, que regula que, el
temps màxim de serveis a prestar en virtut de nomenaments produïts per màxima
urgència, no pot excedir dels tres mesos, i la convocatòria adient s’ha
d’instrumentar durant aquest període en la forma que recullen els articles
anteriors quan es prevegi que la interinitat excedirà els tres mesos.
Vist que la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 permet
l’ampliació de la possibilitat d’incorporar a nou personal de l’administració amb
subjecció als límits i els requisits que estableix la llei i en tot cas respectant les
disponibilitats pressupostàries del capítol 1 dels corresponents pressupostos de
despesa.
Vist que aquesta plaça té suficient reserva pressupostaria per aquesta anualitat.
Vist l'informe de secretaria,

H E R E S O L T:
PRIMER.- NOMENAR funcionari interí, mitjançant el procediment de màxima
urgència, al senyor Jordi Bellalta Perea, amb el DNI núm. 53 333 479-K, per a
cobrir la vacant d’agent de la Policia Local, Escala Administració Especial,
Sotescala: Serveis especials, classe: Policia Local, Grup C1, complement de
destí 18, amb un complement específic que correspongui a aquest lloc de treball,
distribuïts d'acord amb la normativa vigent, amb efectes del dia 03-07-2017.
SEGON.- EI funcionari interí tindrà dret a percebre el 100 % de les retribucions
bàsiques que corresponen als funcionaris del grup de titulació corresponent, en
la quantia que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, i el 100% de
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les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball d’agent de la
Policia Local.
TERCER.- El funcionari interí quedarà afiliat a la Seguretat Social, de
conformitat amb el que preveu el R.D. 480/93 de 2 d'abril, en la data d'efecte.
QUART.-EI nomenament interí s'extingirà automàticament en la data en que el
Sr. Vicenç Bou Moreno retorni al seu lloc de treball d’agent de la policia local,
com també, quan la Corporació el deixi sense efecte per raons d'interès públic o
derivades de preceptes d'obligat compliment, i en tot cas, no podrà excedir del
termini previst a l'art. 38, 2) del repetit Decret 233/2002.
CINQUÈ.- Publicar aquest nomenament al BOP i al DOGC, en compliment del
que disposa l'art. 35 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, i art. 291.1 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
SISÈ.- Tanmateix, se’n donarà coneixement al Ple de la Corporació en la
primera sessió que tingui.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’interessat, al Departament de
personal, als Departaments d’Intervenció i Tresoreria, a les seccions sindicals
d'UGT, CCOO, per al seu coneixement.
Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, que en dono fe.
Capellades, 11 d’agost de 2017
Aleix Auber Álvarez
Alcalde-president
Milagros de Legorburu Martorell
Secretària
“
El Ple es dóna per assabentat.
2.2. Ci Educació, Joventut i Festes

2.2.1. CONCESSIÓ SUBVENCIONS DESTINADES
CAPELLADES, EXERCICI 2017. Exp: 2017/1039

AL

JOVENT

DE
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Atès que el Ple d’aquest ajuntament, en sessió ordinària del dia 31 de maig de
2017, va aprovar les bases específiques reguladores de la convocatòria de
subvencions destinades al jovent de Capellades.
Atesa la convocatòria de les esmentades subvencions, publicada mitjançant
anunci a la Web municipal del 20/07/2017 al 9/08/2017 ambdós inclosos.
Atès que ha finalitzat el termini atorgat per a la presentació de sol·licituds pels
interessats i ateses les sol·licituds presentades,
Atès l’informe-proposta d’atorgament subvencions jovent de Capellades 2017
emès pel tècnic d’ensenyament, en el qual s’indica el següent:

Assumpte: Convocatòria 2017 de subvencions destinades al jovent de Capellades
Sol·licitant: Secretària de l’ajuntament.
Tenint en compte els criteris de valoració que s’exposen en les bases de la
convocatòria. Avaluada la proposta de manera independent per cada un dels membres
del Tribunal Qualificador i una vegada sumades les puntuacions obtingudes, emetem
el següent
INFORME
Projecte: FES-TE JOVE 2017 (Fes-te Jove KP)
L’Associació Fes-te Jove KP és una comissió descrita com a conjunt de colles i entitats
de Capellades amb l’objectiu de recollir idees, organitzar i dinamitzar activitats
destinades a la població juvenil del municipi.
Amb modificacions respecte l’any 2016, la proposta de Fes-te Jove per a aquest 2017
consisteix en un ampli programa d’activitats concentrades el proper 21 d’octubre de
2017.
El projecte inclou activitats incloses en diferents àmbits: àmbit festiu, formatiu, lúdic...,
amb la voluntat de promoure la coneixença, la confiança, la cohesió, la integració dels
joves poc participatius durant l’any, etc.
El programa d’activitats d’enguany proposa generar dinàmiques de relació entre les
diferents colles i joves del poble i d’aquesta manera, crear i/o consolidar un teixit
juvenil i cultural més ampli.
La diversitat d’activitats afavoreix la participació de joves de diferents franges d’edat i
interessos.
VALORACIÓ
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IMPACTE QUANTITATIU
 Programació 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. 4*
L’entitat organitza, de forma regular, activitats anuals com ara el Carnestoltes o el Fes-te Jove.
Tot i així s’han anat reduint les festivitats i les respectives durades.

 Nombre d’accions del projecte. 3*
El calendari de la fes-te jove 2017 proposa un total de 6 accions.

 Nombre de joves beneficiaris del projecte. 2*
Prenent de referència la valoració dels actes en edicions anteriors, aquest any preveiem una
assistència aproximada de 250 joves.

IMPACTE QUALITATIU
 Innovació i interès del projecte 2*
Si bé es mantenen activitats respecte altres edicions, posem en valor accions com el mercat
d’intercanvi i el taller/xerrada.

 Adequació del projecte a les necessitats dels joves del municipi 4*
Existeix una necessitat al municipi de dinamització del jovent i d’activitats destinades a aquest
col·lectiu, durant tot l’any. Aquest projecte potencia que es faciliti la cobertura d’aquestes
necessitats, auto organitzant-se per dinamitzar la vila en aquest sentit.

 Activitats que contribueixin a la dinamització del col·lectiu jove 4*
En la línia del que es comenta en l’anterior apartat, el projecte i l’activitat anual de l’entitat
genera dinamització a la vila i cohesió entre el jovent de Capellades, que troba un espai on
realitzar les seves activitats.

 Capacitat del projecte per aglutinar el màxim nombre d’inquietuds sensibilitats i
interessos dels/les beneficiaris/àries 4*
Tot i la reducció en la durada temporal del projecte, es proposen activitats diversificades i que
arriben a diferents sensibilitats juvenils.
 Promoció de la participació i/o expressió i creació cultural de joves no associats 4*
El projecte té en compte molts dels projectes artístics juvenils que actualment existeixen a la
vila, des dels diferents punxa discs, cantants, grups de música, etc. Hi manquen joves amb
altres disciplines artístiques.

 Foment dels valors socials o elements transversals de valor afegit (igualtat de
gènere, igualtat d’oportunitats, protecció del medi ambient, cohesió social...) 2*
El projecte contempla algunes activitats de cohesió i valors socials, però hi manquen d’altres,
també considerades amb un alt nivell d’importància.

 Implicació d’altres agents socials i públics en el projecte 1*
No es contempla en el projecte proposat.
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 Realització d’activitats conjuntes entre associacions que fomentin la participació, la
cultura, la solidaritat i la integració 4*
El projecte contempla col·laboracions amb La Societat La Lliga en l’organització del Mercat
d’Intercanvi.

 Nivell de repercussió de l'activitat en els mitjans de comunicació i xarxes socials 3*
L’entitat té força repercussió a través de xarxes socials pròpies, però no contempla altres tipus
de comunicació als mitjans.

 Avaluació de les activitats un cop realitzades 1*
No es reflecteixen unes pautes d’avaluació ni cap mètode que pugui valorar (prèviament –
durant i posteriorment) el projecte de cara a futures edicions.

 Estructura, consolidació i continuïtat del programa o projecte presentat 4*
Es tracta de la quarta edició d’aquest projecte, i l’entitat treballa tot l’any per consolidar-lo i
estabilitzar el grup de treball.

CAPACITAT ECONÒMICA
 Capacitat de generar recursos 15*
Es proposen serveis complementaris a les activitats que poden generar els recursos econòmics
per cobrir entre un 50% i un 75% del total pressupostat.

 Fonts de finançament 5*
Aportació de la subvenció de joventut sol·licitada a l’Ajuntament de Capellades i beneficis
provinents als serveis de barra i als àpats.

 Pressupost de despeses i ingressos complet clar i correctament elaborat. 1*
El pressupost prescindeix d’un format estàndard on es contempli la partida d’ingressos per a la
realització de les activitats, o altres obligacions com els impostos, entre d’altres.

Viabilitat econòmica del projecte, relació entre el cost total i les característiques del
projecte i nivell de racionalització de la despesa. 0*
Amb les dades aportades per l’entitat (manca partida ingressos), no es pot valorar la viabilitat
econòmica del projecte.

PUNTUACIÓ GLOBAL: 63 punts *mitjana puntuació tribunal qualificador
PROPOSTA APORTACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT: 1.575€
Susana Moreno, regidora de joventut.
Joan Xaus , tècnic de la regidoria de joventut.
Milagros De Legorburu, secretària.
Capellades, 12 de setembre del 2017
“

Vista l’avaluació de les sol·licituds o peticions, d’acord amb els criteris de
valoració establerts en la norma reguladora de la subvenció:
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El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels acords següents:

Primer.- Aprovar la concessió d’una subvenció de 1.575,00 € a l’associació
FES-TE JOVE KP 2017, pel desenvolupament del projecte fes-te jove KP,
d’acord amb l’avaluació d’aquest projecte per part del Tribunal Qualificador.

Entitat/Associació/Persona Activitat NIF
Puntuació Quantia
Física
global
Subvenció
FES-TE JOVE KP 2017
Fes-te
G66566910
63 punts
1.575,00
Jove KP
€
2017

Segon.De conformitat amb la base dotzena 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.

Tercer.- Notificar aquesta resolució als beneficiaris de la convocatòria de
subvencions destinades al jovent de Capellades, any 2017.
Passat a votació resta aprovat per la unanimitat dels/les dotze regidors/res
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta corporació.
2.3. Ci d'Hisenda, Comunicació i Infraestructures Tecnològiques

2.3.1. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L'ALCALDIA LÍNIES
FONAMENTALS 2018. Exp: 2017/1047

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2017/460 inclòs dins de l’exp.
núm. 2017/1047:
“
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El Ple es dóna per assabentat.
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2.3.2. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES AL CONVENI
COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EL 6 DE JULIOL DE 2017 ENTRE
CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA
DE
SERVEIS
TELECOMUNICACIONS . Exp: 2017/1057

DE
EL
LA
DE

ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la
contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han
signat un conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i
condicions en què es portarà a terme la contractació agregada dels serveis de
telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació
de Barcelona, i ens dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un
benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic.
III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Capellades d’adherir-se al citat conveni i
que l’any 2018 preveu una despesa estimada de 21.000 € per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions.
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13
de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(endavant, ROAS); els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic; i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar
convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i
vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del
sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per
dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents
ACORDS
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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Capellades al conveni de
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el
compromís de complir les obligacions que se’n derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran
acceptades per aquest Ajuntament de Capellades pel sol fet de no revocar
l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la
Diputació de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de
l’Ajuntament de Capellades, puguin obtenir de qualsevol operador de
telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest
ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a
la consulta telemàtica de l’esmentada informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de
l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni
referit en l’acord primer.
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu
destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que
dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 21.000 € IVA inclòs, per als lots
que tot seguit es detallen:
Adhesió Lot
X
1 Veu i dades en ubicació fixa
X
2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades
Total

Import/any (€)
17.600 €
3.400 €
21.000 €

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis
afectats per aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el
2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal.
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CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa a l’alcalde-president, Sr. Aleix Auber
Álvarez, en representació de l’Ajuntament de Capellades per realitzar els
tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords.
“
Annex I

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

Entitats que intervenen
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares,
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, assistit
per el Secretari Delegat , Sr Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides
per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16 de data 28 de juliol de
2016, publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
Consorci LOCALRET, representat pel seu president, Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa
Comas, assistit pel secretari del Consorci, Sr. Jordi Cases i Pallarès.
Antecedents
Des de fa anys, la Diputació potencia i impulsa la utilització de les tecnologies de la
informació i les xarxes de comunicació, amb l’objectiu d’optimitzar-ne l’ús i minimitzar-ne la
despesa.
Les xarxes de comunicacions de dades de la Diputació comprenen la totalitat de línies
físiques o d’enllaços ràdio de comunicació de dades emprats per prestar els serveis que li són
propis, tant al personal corporatiu com al municipal o a la ciutadania que en fa ús. S’hi
diferencien els àmbits següents:
• Àmbit corporatiu intern. Configura el suport al funcionament de la Diputació com a
ens local. Inclou les xarxes telemàtiques de Parcs Naturals (XPN) i de Vies Locals
(XVL).
• Àmbit municipal. Configura el suport al funcionament de la Diputació com a xarxa de
municipis. Inclou els serveis de la Xarxa Estesa als Municipis (XEM) i la Xarxa de
Biblioteques (XB).
Des del 2004, el Consorci LOCALRET impulsa la contractació centralitzada de serveis
de telecomunicacions, per als ens locals de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar les
tecnologies de la informació, d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i de
potenciar l’estalvi de costos en els serveis esmentats, l’eficiència administrativa i el suport
tècnic als ens locals.
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Fruit d’aquesta voluntat comuna, el 2013 la Diputació i LOCALRET van signar un conveni
de col·laboració per impulsar una contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions d’àmbit de tota la demarcació de Barcelona (excepte en la comarca del
Maresme). Es tractava d’un contracte derivat de l’Acord Marc d’Homologació de serveis de
telecomunicacions aprovat per LOCALRET el 14 de febrer de 2011. Aquest Acord
Marc tenia una vigència inicial de 2 anys (fins 2013), amb possibles pròrrogues per dos
anys més (fins 2015), ja exhaurides. Establia tres lots: lot 1 (telefonia de veu fixa), lot 2
(veu i dades mòbils) i lot 3 (dades i accés a internet). Atès que LOCALRET no n’ha
convocat un de nou, les contractacions centralitzades posteriors s’han tramitat mitjançant
concurs obert harmonitzat.
Els respectius contractes de la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions de l’àmbit de tota demarcació de Barcelona es van formalitzar el 2014,
amb una durada inicial de 2 anys (fins 2016) i amb la possibilitat de pròrroga per un
màxim de 2 anys (fins 2018). Hi van participar un total de 190 ens locals de les
comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà, el Moianès,
Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental; inclosa la pròpia Diputació, 2
organismes autònoms i 3 consorcis en els que participa i la Xarxa Audiovisual Local
(XAL).
La contractació esmentada actualment és vigent i es manté l’interès dels ens locals, atès que
tots ells s’han adherit a la pròrroga aprovada el 2016, a excepció únicament de 2
ajuntaments.
És per això, que la Diputació i LOCALRET, conjuntament, volen consolidar i continuar
l’experiència de la darrera contractació centralitzada d’àmbit de la demarcació en el suport
als ens locals, sumant les capacitats de cadascun, en benefici de tots ells, i a l’efecte

Exposen

La Diputació, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, dóna suport i potencia
la implantació i la utilització de les tecnologies de la informació, i el desenvolupament
de les xarxes de telecomunicació a tots els municipis de la demarcació i, especialment,
a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió, de conformitat amb l’article
36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 91.2.b)
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.
LOCALRET, constituït el 1997, agrupa més de 800 municipis de tota Catalunya,
juntament amb les entitats municipalistes. Entre d’altres finalitats té la de donar suport tècnic
als municipis en el desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques, fer
d’interlocutor amb els operadors i promoure i coordinar accions que facilitin als ens
consorciats reduir el volum de facturació i millorar les condicions tècniques de
prestació dels serveis corporatius de telecomunicacions.
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LOCALRET ha liderat un conjunt d’actuacions en el territori, que han permès optimitzar l’ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació, minimitzant els costos dels serveis
corporatius de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades.
Entre les funcions assignades a LOCALRET, d’acord amb l’art. 9.g) dels seus Estatuts, es
preveu la de contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en l’àmbit dels ens locals
consorciats, actuant com a central de contractació. Per dur a terme aquesta prestació,
el consorci actuarà com a central de contractació dels serveis de telecomunicacions,
d’acord amb l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic.
Des de la seva constitució, LOCALRET i la Diputació han col·laborat estretament en
l’assessorament als municipis en l’àmbit del desenvolupament de les diferents xarxes
d’infraestructures de comunicacions electròniques en el territori, així com en actuacions
de suport als ajuntaments en l’àmbit de les tecnologies de la informació.
Aquesta col·laboració, al llarg dels anys, s’ha formalitzat amb la signatura dels corresponents
convenis interadministratius de cooperació entre la Diputació i LOCALRET, si bé des de
l’any 2014, la Diputació és membre de ple dret de LOCALRET, i n’ostenta una vicepresidència.
No obstant, es considera que el conveni continua sent l’ eina adequada per articular les
relacions entre LOCALRET i la Diputació en relació a aquest procés de contractació
agregada.
L’article 205.2 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, reconeix la possibilitat
d’acords entre les corporacions locals, per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
En aquest sentit, en l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona ambdues parts han
impulsat la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, amb l’interès comú
d’estalvi econòmic i economia administrativa.
Ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 47
a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; i els articles 107 a
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les administracions locals
capacitat suficient per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en
assumptes d’interès comú.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar, facilitar i
oferir la contractació centralitzada de la gestió de la compra dels serveis de
telecomunicacions, als ens locals de la demarcació, així com a la pròpia Diputació,
d’acord amb les següents.
Clàusules
Primera. Objecte
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1.1 El present Conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET per portar a terme la contractació
centralitzada dels serveis de telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells ens
locals de la demarcació que s’hi adhereixin, d’acord amb el procediment de licitació
corresponent, a fi d’obtenir un benefici tècnic, una millora econòmica i una major
eficiència en la gestió de procediments.
1.2 LOCALRET actuarà com a central de contractació, d’acord amb allò que preveuen
els seus Estatuts.

Segona. Àmbit
2.1 L’àmbit d’aplicació de la contractació agregada objecte d’aquest conveni és, a més
del propi Consorci Localret, la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals i els
ajuntaments de la demarcació de Barcelona membres del Consorci Localret, així
com les respectives entitats del sector públic local de Barcelona, que s’adhereixin a aquest
conveni.
2.2 Pel que fa als ajuntaments, aquesta contractació centralitzada s’adreça als de
població inferior a 50.000 habitants. En el cas dels ajuntaments de més de 50.000
habitants, aquests podran participar en aquesta contractació centralitzada sempre
que, previ informe favorable dels serveis tècnics de Localret, es comprovi que la
seva demanda de serveis de telecomunicacions s’adapta als serveis objecte de licitació.
Tercera. Procediment i obligacions de les parts
3.1 Obligacions comunes de LOCALRET i la Diputació
a. Recaptar la informació necessària dels serveis de telecomunicacions per analitzar
la despesa de la pròpia Diputació i dels ens locals adherits.
b. Adoptar els acords i les resolucions necessàries per executar el present conveni i
les conseqüències derivades.
c. Designar les persones de l’organització que exerceixin d’interlocutores tècniques i
administratives entre les parts del conveni.
d. Designar els membres de la Comissió de Seguiment de cadascuna de les parts del
conveni.
e. Elaborar conjuntament els plecs de prescripcions tècniques i clàusules
administratives de l’expedient de contractació.
f.

Elaborar conjuntament els informes tècnics sol·licitats per la Mesa de contractació,
inclòs l’informe proposta d’adjudicació, per a la contractació centralitzada dels serveis
de telecomunicacions.
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g. Vetllar per la correcta execució del contracte, coordinant les incidències que es
produeixin entre els operadors i els ens locals adherits.
h. Coordinar les tasques d’implantació dels operadors contractistes i de les solucions
tècniques.
i.

Facilitar les relacions entre els ens adherits i els contractistes.

j.

Donar suport tècnic necessari als ens adherits per a la implantació dels serveis.

k. Subscriure els convenis de col·laboració amb els Consells Comarcals interessats
en participar en l’objecte del present conveni en tasques de suport per tal de facilitar la
gestió i la relació amb els ajuntaments.

3.2 Obligacions del Consorci LOCALRET
a. Consolidar, un cop analitzada per la Diputació d’acord amb el que s’estableix a la
clàusula següent, tota la informació subministrada, als efectes de calcular l’import
de licitació així com elaborar les taules annexes amb el detall de serveis dels
diferents lots.
b. Actuar com a òrgan de contractació en el procediment de contractació centralitzada
dels serveis de telecomunicacions, incloent des de l’aprovació del plecs, fins a la
formalització dels respectius contractes. L’aprovació i disposició de la despesa i la seva
ordenació i pagament correspondrà a cada ens adherit.
c. Proposar i aprovar, si s’escau, la pròrroga del contracte amb els adjudicataris.

3.3 Obligacions de la Diputació
a. Impulsar l’adhesió al present conveni i coordinar les relacions amb els ens locals,
realitzant les comunicacions i requeriments necessaris.
b. Dur a terme les tasques següents:
1) Publicar i difondre el conveni amb LOCALRET
2) Recollir i centralitzar les peticions d’adhesió dels ens locals interessats.
3) Traslladar a LOCALRET, prèvia verificació i anàlisi, la documentació
administrativa i comptable dels ens locals interessats, necessària per iniciar i
desenvolupar la contractació en els termes establerts.
c. Facilitar les dades, analitzades i verificades de facturació de la Diputació, a fi que
LOCALRET pugui obtenir les dades necessàries sobre consums i previsió de la
despesa.
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d. Aprovar la despesa pròpia prevista per executar els respectius contractes de
serveis de telecomunicacions durant el període de contracte, aprovar el compromís
de despesa i remetre la corresponent acreditació de la intervenció, corresponent a
l’exercici en curs, assumint per als exercicis futurs el compromís de consignació
pressupostària suficient i adequada.
e. Designar dos vocals, per participar en la mesa de contractació del procés de
licitació dels serveis objecte del conveni que durà a terme LOCALRET.

3.4 Obligacions de les entitats destinatàries per tal d’adherir-se
Les entitats destinatàries interessades per poder adherir-se a la contractació
centralitzada dels serveis de telecomunicacions hauran de complir les obligacions
següents:
a. Adoptar l’acord d’aprovació de l’adhesió al present conveni per l’òrgan competent.
b. Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o encàrrecs que
hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre la corresponent
acreditació de la intervenció, la qual s’haurà d’adjuntar a la petició pròpiament dita. En
cas de no ser presentada aquesta documentació en el termini establert, l’ens local no serà
inclòs en la contractació centralitzada.
c. Facilitar les dades necessàries a la Diputació per realitzar les tasques de gestió.
d. Facilitar l’accés a la facturació dels serveis de telecomunicacions a LOCALRET i a la
Diputació, per obtenir les dades necessàries sobre consums i previsió de la
despesa. En cas de no presentar aquesta documentació en el termini establert,
l’ens local no podrà ser inclòs en la contractació centralitzada.
e. Acceptar i assumir com a pròpies les obligacions contractuals que es derivin de
l’adjudicació dels serveis de telecomunicacions com a conseqüència d’aquest conveni.
f.

Designar una persona de la seva organització per exercir les tasques de gestió,
coordinació i interlocució amb la Diputació i LOCALRET per al seguiment del
contracte.

g. Comunicar a la Diputació o a LOCALRET les incidències que es puguin produir
durant l’execució del contracte.
h. Tractar directament les incidències, problemes i conflictes que puguin sorgir durant
l’execució del contracte amb l’operador, i comunicar-les a la Diputació o a LOCALRET
per al seu coneixement, seguiment i suport, si escau.

Quarta. Aportació de recursos de les parts
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LOCALRET i la Diputació aportaran recursos humans i materials a aquest conveni, per
tal de dur a terme la col·laboració.

Cinquena. Obligacions econòmiques derivades de les tasques de gestió del
Contracte

El cost de les tasques de gestió d’aquesta contractació centralitzada seran a càrrec dels
contractistes del/s contracte/s de serveis de telecomunicacions i s’establirà en el corresponent
plec de clàusules administratives particulars.
A tal efecte, LOCALRET es compromet a incloure en el plec de clàusules
administratives particulars de la contractació centralitzada aquestes obligacions per
part dels operadors, així com les condicions i terminis de pagament.
En aquest sentit, per al període de vigència inicial dels contractes objecte d’aquest conveni, el
cost de les tasques de gestió resulta d’aplicar el percentatge del 5% a l’import
d’adjudicació (sense IVA). Aquest import es distribuirà segons el detall següent:
•
•

Correspon a LOCALRET, el 3%.
Correspon un 2% al conjunt de Consells Comarcals que a través de conveni
manifestin el compromís de col·laborar activament en la gestió del contracte. En
aquests casos, l’import serà proporcional al volum de servei de cada comarca en la
licitació.

En cas de prorrogar-se els contractes, el Consorci Localret percebrà l’import resultant
d’aplicar un percentatge de 1,5% a l’import de la despesa prevista per al període de pròrroga i
els Consells Comarcals percrebran pel mateix concepte l’import que resulti d’aplicar-hi l’1%.

Sisena. Relacions amb els contractistes
A partir de la signatura dels corresponents contractes administratius, les relacions
s’establiran entre cadascun dels ens adherits i els contractistes corresponents, d’acord amb el
següent:
•
•

Els contractistes tindran l’obligació de prestar el servei a cadascun dels ens locals
adherits, amb els preus i condicions fixades en el contracte.
Cada ens local adherit abonarà l’import de la facturació que li correspongui per la
prestació del servei de telecomunicació obtingut, en el termini fixat per la legislació
vigent.

LOCALRET es compromet a fer constar aquestes obligacions en el plec de clàusules
administratives particulars de la contractació centralitzada.
Setena. Comunicació d’incidències i suggeriments
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Les incidències i suggeriments que puguin sorgir en l’execució del contracte seran
comunicades pels ens adherits afectats a la Diputació i a Localret, per al seu
coneixement i als efectes de ser tinguts en compte en propers processos de
contractació.
Vuitena. Comissió de Seguiment i control de les actuacions
Es constituirà una comissió de seguiment formada per dos membres de la Diputació i
dos membres de LOCALRET per al seguiment, la vigilància i el control de l’execució del
conveni i dels compromisos i obligacions de les parts.
La Comissió de Seguiment es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les parts.
Novena. Vigència i pròrroga
Es preveu una durada inicial de 4 anys comptats des de la formalització, que es podrà
prorrogar fins a un màxim de 4 anys addicionals.
Desena. Règim de modificacions del conveni
La modificació del present conveni es realitzarà mitjançant addenda i per acord de les
parts.
Onzena. Extinció
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa
vigent, entre les quals:
-

La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per qualsevol de les
parts.
La resolució de mutu acord.

Dotzena. Incompliment de les obligacions i compromisos
En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits, les parts es reserven el dret
d’exercir les accions legals necessàries per exigir el compliment dels pactes.

Tretzena. Règim jurídic i publicació del conveni
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per les
presents clàusules i per tot allò establert als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, als
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic i l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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El present conveni es publicarà al butlletí oficial de la província de Barcelona i al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya, així com al web de LOCALRET i a la seu
electrònica de la Diputació.
La Diputació s’encarregarà de la publicació al BOPB i al DOGC, per donar compliment a
l’obligació prevista en l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Catorzena. Jurisdicció competent
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les qüestions litigioses que
puguin sorgir de la seva aplicació, interpretació i compliment, seran de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen

Metadades del document
Núm. expedient
Tipus documental
Títol

Data document

2017/0006268
Conveni
Conveni de col·laboració entre el consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions
28/06/2017

Signatures
Signatari
CPISR-1 C Xavier Fonollosa
Comas
CPISR-1 C Jordi Cases Pallares
CPISR-1 Joan Carles Garcia
Cañizares
CPISR-1 Alberto Ortiz Villuendas

President/a
LOCALRET
Secretari
LOCALRET

Consorci

Acte
Signa

Data acte
03/07/2017 13:20

Consorci

Signa

04/07/2017 12:03

Signa

04/07/2017 16:27

Signa

06/07/2017 17:45

Secretari delegat

“

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació l’adopció
dels acords següents:
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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Capellades al conveni de
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el
compromís de complir les obligacions que se’n derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran
acceptades per aquest Ajuntament de Capellades pel sol fet de no revocar
l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la
Diputació de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de
l’Ajuntament de Capellades, puguin obtenir de qualsevol operador de
telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest
ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a
la consulta telemàtica de l’esmentada informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de
l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni
referit en l’acord primer.
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu
destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que
dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 21.000 € IVA inclòs, per als lots
que tot seguit es detallen:
Adhesió Lot
X
1 Veu i dades en ubicació fixa
X
2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades
Total

Import/any (€)
17.600 €
3.400 €
21.000 €

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis
afectats per aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el
2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal.
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CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa a l’alcalde-president, Sr. Aleix Auber
Álvarez, en representació de l’Ajuntament de Capellades per realitzar els
tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords.
Passat a votació:
Vots a favor Srs.:
- Grup Municipal de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular –
Poble Actiu (VdC-CUP-PA): Aleix Auber Álvarez; Susana Moreno Blanco;
Adela Morera Rodríguez, Sergio Pérez Castillo .
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
(ERC-AM): Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol.
- Grup Municipal de Partit Demòcrata Català (PDeCAT).: Marcel·lí Martorell
Font, Eduard Iglesias Torres, Elisabet Serret Sanvicente.
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés (PSC-CP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver.
Vots en contra Srs.:
-S’abstenen Srs.:
--

2.3.3. AUGMENT RETIRUBIONS ALCALDIA. Exp: 2017/1059
La llei 3/2017, de juny, de Pressupostos generals de l’estat per l’any 2017
(LPGE 2017) regula en el seu article 18 les bases i coordinació de la
planificació general de l’activitat econòmica en matèria de despeses de
personal al servei del sector públic, i al seu apartat dos diu:
Dos. l’any 2017, les retribucions del personal al servei del sector públic no
podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2016,
Atès que aquest increment està comprès dins dels límits màxims retributius
determinats a la disposició addicional trentena segona de la LGPE 2017, norma
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específica a la qual cal estar quant a les quanties determinades que es fixen i
que comporta els límits màxims de les retribucions que es poden aconseguir.
Atès que l’art. 75.bis de LRBRL, regula les retribucions dels càrrecs electes
locals, concretades a la disposició Addicional Norantena de la LPGE per l’any
2014, i actualitzades a l’any 2017 segons les quanties màximes establertes en
la Disposició addicional trentena segona de la LPGE exercici 2017, norma
específica que determina els límits màxims a les retribucions a aconseguir.
Poblacions de:
Més de 500.000
300.001 a 500.000
150.001 a 300.000
75.001 a 150.000
50.001 a 75.000
20.001 a 50.000
10.001 a 20.000
5.001 a 10.000
1.000 a 5.000

102.010
91.809
81.608
76.508
66.307
56.106
51.005
45.905
40.804

L’increment de les retribucions de l’alcalde, que correspon a l’1% a l’exercici
2017, ha de complir els següents requisits:
1. Ha d’estar comprès dins dels límits màxims retributius
2. Requereix l’acord del Ple
3. La seva publicació de conformitat a l’article 75 i 75 bis de la LRBRL, i
l’article 13 del ROF
Actualment al pressupost municipal hi ha suficient consignació pressupostària.
Vist l’informe de secretaria de data 18 de setembre de 2017.
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Incrementar en un 1% les retribucions anuals brutes de l’alcalde
corresponents a l’exercici 2017, en règim de dedicació completa, en 14 pagues,
fet que comporta unes retribucions anuals brutes de 27.733,00 € per a l’any
2017.
L’increment retributiu corresponent a l’exercici 2017 es farà efectiu amb efectes
retroactius durant aquest exercici.
Segon.- Publicar aquest acord al BOPB, per a general coneixement.
Passat a votació: resta aprovat per la unanimitat dels/les dotze regidors/es
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta Corporació
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2.4. Ci Governació, Sostenibilitat i Urbanisme

2.4.1. APROVACIO I DISPOSICIO DE L'INCREMENT D'1 PER CENT EN LES
RETRIBUCIONS PER A L'EXERCICI 2017 PER AL
PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES I OOAA. Exp: 2017/1064

Ple 27/09/2017
APROVACIÓ I DISPOSICIÓ DE L’INCREMENT DE L’1 PER CENT EN LES
RETRIBUCIONS PER A L’EXERCICI 2017 PER AL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
EXP. 2017/1064.

ANTECEDENTS
Mitjançant Providència d'Alcaldia de data 18 de setembre de 2017, es va sol·licitar el
corresponent informe a Secretaria i Intervenció, en el procediment a seguir per
l’increment d’1 per cent en les retribucions anuals de l’exercici 2017 de tot el personal
de l’Ajuntament i Organismes Autònoms, tant a funcionaris com a personal laboral, en
caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2017, i sobre la possibilitat i el procediment a
seguir per tal de procedir a l’increment de l’1 per cent les retribucions, en cas que es
pugui, i per a la nòmina del mes de setembre de 2017, a abonar al personal al servei de
l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms de la Corporació en caràcter retroactiu,
des de l’1 de gener de 2017, l’1 per cent de les retribucions. Aquest increment no tindria
cap efectes en totes les retribucions que estan finançades amb finançament afectat.
L’aprovació pel Ple del congrés del dia 31 de maig de 2017, publicada en el Butlletí
Oficial de les Corts Generals (BOCG) de 7 de juny de 2017, del Projecte de Llei de
Pressupostos General de l'Estat per a l'exercici de 2017 i tenint en compte la publicació
de correcció d'errades publicada al BOCG de 12 de juny de 2017.
En concret, aquesta Llei preveu la possibilitat que cada Administració aboni al personal
al seu servei una augment en la retribució del 1 per cent, d’acord amb art. 18.dos
PLPGE de 2017, estableix:
“L'any 2017, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar un increment global superior a l'1 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2016, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant
pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.”
El límit no opera com una obligació d’increments de retribucions que s’imposa a les
entitats locals, seran aquestes qui determinaran, en cada cas, i dins la seva potestat
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pressupostària i organitzativa pròpia (Plantilla i Relació de llocs de treball) si esgota
aquest llindar fixat per l’Estat o bé, tot respectant aquest límit, s’opta per una política
pressupostària diferent.
Atès l’article 22 apartats e) i i) que fa referència la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local Atès en data 20 de setembre s’emet informes de secretària
i intervenció, respecte la voluntat d’aquesta Corporació.
Atès el “Conveni Acord Condicions empleats públics Ajuntament de Capellades”
aprovat per aquest Ajuntament l’article 23. Retribucions, estableix: “ L’increment de les
retribucions serà l’autoritzat per a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada
exercici, aplicat sobre el sou base, els triennis i la resta de conceptes retributius
(complement de destinació, específic, de productivitat i qualsevol altre que confirmi el
total de la retribució bruta).
Atès art. 18.vuit PLPGE de 2017, estableix, “Els acords, convenis o pactes que
impliquin creixements retributius superiors als fixats a l'apartat dos hauran
d'experimentar l'oportuna adequació, esdevenint inaplicables les clàusules que s'oposin
al mateix.”
Per tot això l’alcalde, Sr. Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar i disposar l’increment de l’1 per cent en les retribucions per a
l’exercici 2017 per al personal del règim funcionari i laboral que presta els seus serveis
a l’Ajuntament de Capellades i els seus Organismes Autònoms – Escola Bressol
“Vailets” i Museu Molí Paperer – amb efectes retroactiu a partir de l’1 de gener de
2017; quedant exclosos de qualsevol increment, les retribucions del personal amb
finançament afectat.
Segon.- Aprovar el pagament de l’increment de l’1 per cent i la seva retroactivitat en la
nòmina del mes de setembre de 2017.
Tercer.- Comunicar a Intervenció, Tresoreria, Departament de Personal, Organisme
Autònom Museu Molí Paperer i Organisme Autònom Llar d’Infants Vailets, als efectes
oportuns.
Passat a votació: resta aprovat per la unanimitat dels/les dotze regidors/es
assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta Corporació

PRECS I PREGUNTES
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
A precs i preguntes, primer, com bé sabeu són els precs i preguntes dels
diferents partits i després passaríem a precs i preguntes del públic en el cas de
que algú estigui interessat en exercir-ho.
Abans de precs i preguntes, em permeteu, res, enllaçant amb el segon punt de
l’ordre del dia, recordar que estem convocats a un dels exercicis més
democràtics que hem vist i viscut en aquest país el diumenge, i que tots els que
esteu aquí, tindreu la oportunitat d’exercir la vostra opinió mitjançant un vot en
una urna, si és que alguns molt entestats i entossudits en que no ens puguem
expressar ho evitessin. Però nosaltres com hem fet fins ara, hem actuat amb
normalitat, ho hem tractat amb normalitat, i anirem a votar amb normalitat, i,
evidentment només ens queda que, per la part que ens toca, no només des de
l’Equip de Govern, que entenem també des dels regidors, fer extensiva aquesta
proclama i aquesta intervenció ciutadana, al cap i a la fi, per exercir el vot
democràtic i opinar sobre l’autodeterminació de Catalunya. Per tant, abans de
donar la paraula al partit demòcrata, us volia recordar aquesta cita important
que tenim aquest cap de setmana.
Ara sí, donaríem la paraula al parit demòcrata.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Bé, des del Partit Demòcrata només tenim quatre preguntes a fer, que crec que
són poques tenint en compte que des del mes de juliol no fem cap Ple, i per
tant, mirarem de ser breus.
RADIO CAPELLADES
Primer de tot, voldríem preguntar si Ràdio Capellades funciona, no funciona, en
quin punt està, o quines previsions té l’equip de govern i si hi ha una
programació habitual o no.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol.

CATALUNYA –

Si, tal com dèiem en l’últim butlletí la nostra intenció era començar el mes que
ve amb una programació estable.

55

Signatura 1 de 2
Aleix Auber Àlvarez

Signatura 2 de 2
16/11/2017

ALCALDE

Milagros de
Legorburu Martorell

16/11/2017

SECRETARIA

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

331b5a5e56c843e3bc7527f181498ea7001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 02/10/2017

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

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
El mes que ve, es aquest diumenge, no?

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol.

CATALUNYA –

El segon, fem-ho el segon diumenge.
Bé, aquí saps que hi ha una part principal que és de voluntariat. Si em dius si
Ràdio Capellades funciona, Ràdio Capellades funciona amb música. És a dir,
està funcionant ininterrompudament, tant per FM com per internet. Això
funciona.
Si em dius una programació pròpia, l’última notícia és la que vam publicar, el
mes que ve farem el que puguem amb programació de veu i programes de
contingut propi o duplicats d’altres emissores a nivell català. És el que
interessa, us passarem la graella i farem el que podrem.
Radio Capellades és una emissora que com bé saps es realitza mitjançant
voluntariat, i a vegades el voluntariat costa molt que encaixi amb les
necessitats de programació que hi ha.
Quant a les inversions tècniques que s’hi han fet, aquí, perdona que et digui,
després de molts anys de no fer-hi res, estem en la fase final i sonarà la mar de
bé, com a màxim tallarem un dia per canviar unes coses que es tenen que
canviar. S’ha habilitat una caseta nova perquè quan fa molta calor no es pari
l’emissora com es parava, i que fa que la gent no l’escolti, perquè un dia va,
l’altre no va, però ara està anant ininterrompudament. Per cert, avui no va. He
de ser sincer i avui hi ha hagut un problema amb l’enllaç, avui no va.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Sort que el PDeCAT va fer la proposta al YouTube i al menys estem a la Global
Wide Web.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol.

CATALUNYA –
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Doncs mira, els temps de comunicació han canviat i molts ajuntaments, i en les
xerrades que he anat a emissores locals, precisament, està canviant la manera
de comunicar, i aquest és un plantejament que també ens haurem de fer
profundament un dia d’aquests: com modificar aquesta programació perquè tu
saps que la gent mira el YouTube, al YouTube ho troba tot, i potser haurem de
fer la ràdio pel YouTube.
Però bé, una emissora municipal també és una emissora d’emergència, en cas
de calamitat, emergència, serveix per donar servei a la població i, per tant, hem
de tenir-la a punt i que funcioni.
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Bé, doncs esperem que el proper Ple el puguem retransmetre no només pel
YouTube sinó per la FM. Amb tota seguretat que avui els que ens escolten...

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol.

CATALUNYA –

Avui els primers 10 minuts (aquí està el tècnic), els primers 10 minuts no ha
anat i després ja ha funcionat, doncs ja està.

CEMENTIRI
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Hem rebut la queixa de l’estat de deixadesa del cementiri. els passadissos del
cementiri, a través de la fulla que cau, bé, no està en un estat de conservació
desitjable. Per tant, sí que demanem, i més ara que s’apropa Tots Sants, que el
cementiri estigui en condicions, i que busquem la fórmula perquè ho estigui.
Entenc la dificultat perquè, algú em pot dir que jo ja ho conec per experiència,
però una cosa no treu l’altra. No treu que jo en tingui una experiència i que ens
hàgim de conformar i deixar-ho com està. La queixa d’una certa brutícia i
deixadesa se’ns ha fet arribar sobretot aquest estiu, a principis de setembre.
Per tant, sí que demanaríem que es fes una acció.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
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Agafem el prec, observarem més detingudament si és que hi ha hagut una
acceleració o una brutícia més fora del normal, les neteges estan programades
com sempre, responen força bé, tot i així, agafem aquesta observació per si
d’una manera o altra, pels motius que sigui... també per Tots Sants està
programada una neteja especial que es fa abans del dia en concret. Agafem el
prec.

CASETES PISCINA
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Bé, l’última pregunta va en el sentit que demà acaba el termini de presentarse, crec, avui és dia 27, oi? Doncs demà és dia 28 i acaba el termini per
sol·licitar casetes a la piscina. Voldríem saber de quina manera s’ha difós la
informació, jo he pogut veure aquest díptic, a l’entrada de l’Ajuntament, si és
que realment s’ha informat a tothom, quins canals hi ha hagut de difusió,
perquè tothom pugui optar a aquestes casetes i si també hi ha hagut algun
tipus de reunió o convocatòria amb els que fins ara gaudíem d’aquest servei.
Pel que sabem per “ràdio Carrer Major”, han presentat alguna carta,
exactament no ho sé, el format, alguna al·legació, algun escrit, al menys això.
Ens ha arribat?, també voldríem saber l’abast del que és i el que no és.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
T’ho hauria de comprovar, ara no tinc coneixement de tenir un escrit o una
al·legació, sí que n’hi havia una que enteníem que era força encertada, que
també es comentava que era el fet d’una esmena al reglament, ara vaig a tot el
que has comentat, que era una qüestió que es donava per suposat de què
enteníem que no havia de donar problemes, però que com dèiem i vàrem
aprovar amb el reglament, al principi, doncs es tracta d’anar afinant, de la
mateixa manera que anem afinant també les bases d’altres qüestions, el fet
d’obligar a fer l’abonament de la persona, etc. I enteníem que és una bona
observació, i que s’afegirà. Precisament s’ha donat un termini perquè tothom
les pogués fer.
La propaganda es va fer precisament a la piscina, amb cartells grossos i també
amb díptics, s’ha fet mitjançant les xarxes i també mitjançant l’Ajuntament. La
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prova d’això és que el número de sol·licituds és prou, diguem-ne, eixerit, en
aquest cas anem, si no m’equivoco, per les 270 instàncies. També s’ha de dir
que hi ha gent que precisament comparteix caseta, i que el que fa és doncs
augmentar potser les possibilitats de compartir-la, una cosa natural i que el
reglament permet.
El que hi haurà ara, precisament, un cop s’acaba el termini és el filtratge,
perquè totes aquestes instàncies responguin detingudament amb les bases i el
reglament. Que no hi hagi instàncies repetides, que no hi hagi una de les
qüestions que deia el reglament que era el fet de l’empadronament a la mateixa
casa, doncs que no es vagin repetint alguns aspectes que puguin tergiversar
les possibilitats o la intencionalitat d’alguns dels usuaris que volen obtenir una
caseta.
Un cop fet aquest filtratge per assegurar-nos, es publicaria la llista i també es
publicaria després el dia de sorteig.
El dia de sorteig hi haurà tècnics, hi haurà secretaria i també hi hauria l’alcalde i
regidor d’esports.
Faltava alguna cosa per comentar?
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Respecte a la piscina, hi ha un altre aspecte que privadament amb algun
regidor ja ho vaig comentar, i entenem que no és fàcil trobar

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Perdona, una cosa, que em faltava per comentar, es convocarà una reunió
oberta, aquesta és la intenció, a finals d’octubre, per resoldre, debatre,
aspectes de reglament, d’aspectes de piscina, perquè també s’enllaci una
miqueta amb la proposta de invertir-hi.
Tenim una subvenció, com bé sabeu, de la Diputació, la idea és invertir, hem
passat una altra temporada, bé, la piscina és vella, té una maquinària vella on
s’han canviat també bastantes coses de funcionament, i també s’ha de
prioritzar en què s’inverteixen aquests diners que, precisament vàrem guardar
expressament per invertir i començar una millora en les seves instal·lacions,
que, com vau veure en el seu moment es van fer lavabos nous i algunes altres
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qüestions. Però la idea és sí, amb el que em comentaves, és obrir un espai on
parlarem de casetes i parlarem de la piscina com a instal·lació.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Sí, però potser, a nosaltres ens ha arribat la idea de que segurament aquesta
reunió oberta d’alguna manera, és a dir, que el fet s’havia de regularitzar
d’alguna manera ho entenem. Potser les formes no han estat les oportunes,
potser la reunió oberta s’hauria de fer abans que donar les coses per fetes.
Aquesta és la queixa que nosaltres recollim i que portem aquí, res més que
això.
Hi ha gent que d’alguna manera s’ha sentit agreujada, amb raó o sense, aquí
ara jo no hi entro, de què el Ple va decidir una cosa a l’estiu quan tothom o està
de vacances o està per altres coses i que en comptes de plantejar-ho
prèviament, va dir, escolta, tirem això endavant, en canvi la reunió oberta la
fem després quan ja està tot fet.
Aquest és el neguit o la idea que ens ha arribat. Sense ànim de discutir-ho,
però és el que ens ha arribat.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Agafo el neguit, perquè jo entenc que qualsevol preocupació veïnal ha de ser
escoltada.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Bé, els regidors heu decidit fer una cosa sense escoltar-nos.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
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És el que vaig explicar en Ple, i també en Comissió Informativa, el fet de
reglamentar la piscina no és una qüestió senzilla, però era molt necessària,
perquè en els 50 anys d’existència, 50 i escaig doncs no hi era aquest
reglament, i el fet de fer un reglament també ens obligava, jo crec que la
unanimitat del Ple i del seus representants ho observava de la mateixa manera,
amb abstencions pel mig, però amb cap vot en contra perquè precisament la
necessitat hi era. Jo crec que qualsevol observació en aquest sentit és, no
només obligatòria, sinó precisament ens diu com hem de millorar, és molt
possible, el que passa és que, al cap i a la fi, estem parlant d’un reglament, que
intentava, i que intenta, i que està realitzant millorar el tracte entre usuaris i no
usuaris, entre serveis públics de l’Ajuntament i sobretot reglamentar el seu ús.
Un ús que com ja hem comentat diverses vegades, però es podrà comentar
precisament en espai obert, pecava i tenia moltes esquerdes i que aquestes
esquerdes promovien precisament aspectes de usuaris o de ús de l’espai
públic (i les casetes són espai públic) d’una forma no, diguem-ne, molt, en
alguns casos, lògica o seguint uns paràmetres de llistes d’espera, etc.
Tenia tantes fissures que, com bé sabeu i es va parlar, vàrem proposar el
reglament, i crec que, majoritàriament ho veiem correctament.
Tot i així, tot el que es pugui millorar, agafem el prec de parlar-ho abans,
d’aplicar-ho, jo crec que és interessant perquè pot millorar com a mínim que els
veïns i veïnes ho entenguin o ho entenguin millor.
Agafo el prec així, amb aquesta voluntat, de dir, escolta potser d’aquesta
manera, algú ho hauria entès o s’hauria parlat tot i que jo he fet l’esforç, tot i
que no arribes a tothom de parlar amb tota aquella gent que m’ho ha demanat,
usuaris que m’han dit, escolta, puc parlar amb tu? Com a regidor de piscina jo
he fet l’esforç de parlar amb tot aquell que m’ho ha demanat, i bé, ho agafo en
el sentit de millora.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Nosaltres en aquest aspecte no posem en dubte el fons, que ja ho sabem, sinó
la forma. I respecte a la piscina, sí que ja farem alguna proposta de cara a la
temporada que ve, demanaríem que no esmenéssim el reglament en ple mes
de juliol, sinó que això es fes al mes de maig, al menys, o a l’abril, perquè la
temporada d’estiu ja comença al juny, però sí que posem en dubte, per dir-ho
finament, i d’alguna manera, la qualitat del servei de socorrisme. És a dir, ja
entenem les dificultats per trobar socorristes, però, dues coses que hem pogut
detectar: ni el socorrista ha d’estar pendent d’un aparell com aquest (telèfon
mòbil), jo personalment he vist algun socorrista que des de les 11 fins a quarts
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d’una no ha tret el cap del mòbil i en canvi no l’ha posat a la piscina. Això, clar,
no és de rebut i menys en aquesta feina.
I desprès hi ha un altre aspecte que val la pena, com a suggeriment, i algun
més que també us traslladem, que és com es vigila la piscina petita, que de
vegades, vaja, qualsevol que tingui un nen petit sap lo vigilant que s’ha d’estar
allà. No ho se, potser a nivell de cartell, de dir als pares, si us plau vigileu el
vostre infant, perquè és que amb dos pams d’aigua n’hi ha prou, eh?

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Agafo els precs i les observacions amb molta coincidència, i sóc el responsable
en aquest cas de la piscina, i ho he parlat amb tu, també ho he parlat amb
altres veïns i veïnes, no és nou que tots els ajuntaments i totes les piscines
estan tenint molts problemes amb el servei de socorrisme, i nosaltres no hem
sigut menys, n’hem tingut, això no salva que es pugui fer millor, hi ha hagut
moltes converses amb l’empresa que exerceix aquest servei, s’ha intentat
millorar de totes totes, com heu vist, a més hi ha hagut molts canvis de
socorristes durant la temporada de bany a l’espera que el següent ho fes millor
o tingués més determinació per fer la feina ben feta.
Això ens traspassa a l’aspecte més local que és que ja sabeu que el
socorrisme en aquest país en els últims dos anys ha patit una sèrie de
variacions legals pel tema dels cursets i dels diplomes, de tot el que han
d’exercir per fer de socorristes, que ha comportat bastants problemes, ha
comportat el problema de que el relleu en aquest servei està tenint molts
problemes, fins i tot hi ha hagut algunes poblacions que al mes de juliol encara
no havien obert la piscina perquè no trobaven aquest recursos.
Nosaltres hem patit les conseqüències i coincideixo amb part de les
observacions. Hem intentat batallar, hem intentat millorar-ho, però coincideixo
també en el fet que no n’hi ha prou de vegades, haurem d’estar més a sobre,
però bé, mirarem de cara a la següent temporada allò que ens ofereix un servei
i una empresa tingui totes les garanties, o presti el servei de cap a peus.
S’ha de dir que no tots els que han exercit de socorrista aquesta temporada
actuen i han actuat de la mateixa manera, ens trobem casos molt diversos,
també històricament hi havien hagut altres casos però sí que aquest ha sigut
una coincidència i explico tot això perquè és una línia de neguit o de dubtes o
de preguntes que ens hem fet molts altres regidors d’esports i alcaldies d’altres
municipis per veure com s’estava afrontant tot això i tots patien molt del mateix.
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Però en aquest cas, crec que queda bastant resumit i també amb les
observacions que s’han realitzat.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo

CATALUNYA –

Com a regidor de comunicació, he de dir que tot ho ha explicat perfectament
l’Aleix. A part d’això, l’E-Tauler va publicar que hi havia a disposició de qui
estigués interessat
el reglament per poder-lo anar a mirar in situ a
l’Ajuntament.
És a dir, en principi, has realitzat la tramitació de l’exposició al públic i sembla
com si no ho haguéssim comunicat prou.
Jo crec que a més ha sigut el tema de l’estiu, no? El reglament estava a
l’Ajuntament a disposició de qui el volia mirar i aquest paper que has ensenyat
era un resum no tant tècnic com l’altre.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Aquest paper està molt bé, si jo no dic pas que no. El que jo intento transmetre
és que hi ha algun grup de gent que ens ha traslladat el neguit de sentiment
d’un cert greuge pel fet de que es va aprovar el Ple, en període de vacances.
La frase és que “vosaltres ho heu aprovat i a nosaltres ningú ens ha consultat
res”. El que hem dit, per no repetir-me, per què la reunió no la fèieu abans? Per
què no ens escoltàveu abans?

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Jaume Solé Carol

CATALUNYA –

Això ja ho has dit.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
...per què no ens deixàveu participar abans, no quan ja ho teníeu tot fet. Aquest
és el sentiment.
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És veritat que de l’E-Tauler alguns hi estem molt pendents, però, la majoria de
la gent, doncs no hi està. Perquè no té per què estar-hi. A lo millor mirem el
Facebook per mil coses i no mirem l’E-Tauler del nostre ajuntament.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Val, mirarem de resoldre dubtes també en aquest espai, hi ha algun prec més
per part del Partit Demòcrata?
Donaríem la paraula al regidor Àngel Soteras.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo

CATALUNYA –

Sí, no tant en qualitat de representant d’Esquerra sinó com regidor de cultura,
tenim present que votarem, però, aquí junts com a regidors segurament serà
passat el 15 d’octubre, segurament el proper mes serà més endavant, sí que us
volia avançar, us volia comentar que ja estem treballant amb serveis tècnics
amb la commemoració com cada any de l’assassinat del president Companys,
i que ens estàvem plantejant que com que aquest any s’escau que el 15 és en
diumenge, ens estem plantejant fer un canvi de format.
Sabeu que històricament, des de la primera commemoració que es va fer amb
el regidor Marcel·lí Martorell i Font i l’antiga Convergència ,ara PDeCAT, el
format sempre ha sigut de tarda-vespre, i ens plantejàvem que aquest any, sent
diumenge, estaria bé traslladar-ho al migdia, amb la voluntat de fer-ho més lluït,
de fer-ho més fàcil de participar, amb la finalitat de fer-ho més festiu.
És una commemoració, és una celebració, té un punt de solemnitat i, per tant,
ens estem plantejant traslladar-ho al migdia, precisament per fer més fàcil a
tothom el fet de participar-hi. I també us volíem avançar que bé, com que és
una participació que jo crec que sempre ha estat comunament acceptada, que
és una figura històricament reivindicada per tots els partits des d’un punt de
vista o d’un altre dels que som els representats d’aquest Ple, doncs, com que
ens estem plantejant algun canvi, sí que abans del dia en sí, com a regidor,
m’agradarà compartir amb vosaltres el que estem treballant, a veure què us
sembla, i a veure també si podeu donar algun cop de mà perquè hi haurà
alguna part en que necessitarem precisament la participació de gent amb
arrelament a la vila, i jo crec que tots el teniu. I com que això serà el 15
64

Signatura 1 de 2
Aleix Auber Àlvarez

Signatura 2 de 2
16/11/2017

ALCALDE

Milagros de
Legorburu Martorell

16/11/2017

SECRETARIA

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

331b5a5e56c843e3bc7527f181498ea7001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 02/10/2017

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

d’octubre i segurament el Ple serà passat el 15 d’octubre, doncs ja us ho
avanço ara.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Moltes gràcies, Àngel. Donaríem la paraula al Partit Socialista.

CAMI D’ACCÈS AL PARC PREHISTÒRIC
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez
Per part nostra, amb vista a la presència de públic, serem molt breus,
simplement un prec: El camí d’accés del Parc Prehistòric cap a la Font de la
Reina hi ha un tros que hi ha hagut una esllavissada que estreny força el camí,
us demanaríem que li donéssiu un cop d’ull per intentar de netejar-ho una mica
per tenir aquest pas obert de cara als propers mesos.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
Això us ho han comentat a partir de la pluja de diumenge?

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP),Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez
Diumenge, sí. Diumenge al matí estava així.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
D’acord, gràcies.
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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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