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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA  25/10/2017

ÒRGAN

• Ple

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: PLE2017/12
Data: 25/10/2017
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:30 a 22:10
Lloc: Sala de Plens. Biblioteca “El Safareig”

Hi assisteixen:

Alcalde-President
• Aleix Auber Álvarez 

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

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

Secretària
• Milagros de Legorburu Martorell

Interventora
• Marissa Sala Serra
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S’han excusat d’assistir-hi 
• Cap Carles Cuerva Claver 

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 les actes núm. 10 i 11 dels dies 
27/09/2017 i 18/10/2017 respectivament han estat distribuïdes 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).

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que hi 
podeu accedir seguint l’enllaç següent:

https://www.seu-e.cat/web/capellades/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-
de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple

ORDRE DEL DIA

Ordre del dia per a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el 
proper dia 25 d'octubre de 2017, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, C/ del Pilar, 2 (Biblioteca Municipal “El Safareig”).

ASSUMPTES A TRACTAR.

Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/11 Extraordinari 18/10/2017
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Passada a votació l’acta del PLE2017/11 del 18/10/2017 resta aprovat per la 
unanimitat dels/les dotze regidors/es assistents al Ple dels/les tretze que componen de 
dret aquesta corporació

1.2. PLE2017/10 Extraordinari amb urgència 27/09/2017

Full núm. 1 de l’acta.

Consta que va ser de caràcter extraordinari amb un urgència i ha de constar de 
caràcter ordinari.

Full núm. 8 de l’acta.

2.1.1. “Ratificació del Decret de l’Alcaldia 2017/453 de suport al Referèndum convocat 
pel proer dia 1 d’octubre de 2017”

Consta en la votació la regidora Sra. Susana Olivares i Barrera 
No ha de constar la Sra. Susana Olivares i Barrera ja que no va assistir al Ple.

Passada a votació l’acta del Ple del 27/09/2017 resta aprovada per la unanimitat 
dels/les dotze regidors assistents al Ple, dels/les tretze que componen de dret aquesta 
Corporació.

Propostes
Ci Alcaldia i Esports
2.1.1. PRP2017/427   DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE 
L'ALCALDIA DEL MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2017. Exp: 2017/1221   

2.2. Ple
2.2.1. PRP2017/437   MOCIO GRUPS MUNICIPALS VDC-CUP, ERC I PDeCAT 
PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS D'ANC I OMNIUM, JORDI 
SÁNCHEZ I JORDI CUIXART. Exp: 2017/1267   

2.2.2. PRP2017/1273 MOCIO PRESENTADA PER VdC-CUP, PDeCAT I ERC PER 
ATURAR LA SUSPENSIO DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA

2.3. 2.2. Ci d'Hisenda, Comunicació i Infraestructures Tecnològiques
2.3.1. PRP2017/422   APROVACIO CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES PER A LA 
HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE 
TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS QUE INGRESSA EL SECTOR PÚBLIC DE LA 
GENERALITAT I ALTRES ENS PÚBLICS DE CATALUNYA A L’AGÈNCIA 
ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA . Exp: 2017/1171   
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2.3.2. PRP2017/424   CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
CATALUNYA I L’ORGANISME AUTONOM MUSEU MOLÍ PAPERER DE 
CAPELLADES PER A LA HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I 
MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS QUE INGRESSA EL 
SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT I ALTRES ENS PÚBLICS DE 
CATALUNYA A L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA . 
Exp: 2017/1171   

2.3.3. PRP2017/425   APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
DE CATALUNYA I L’ORGANISME AUTONOM LLAR D’INFANTS “VAILETS” 
DE CAPELLADES PER A LA HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I 
MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS QUE INGRESSA EL 
SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT I ALTRES ENS PÚBLICS DE 
CATALUNYA A L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA . 
Exp: 2017/1171   

2.3.4. PRP2017/430   APROVACIO MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2017. Exp: 
2017/1232   

Precs i preguntes

Capellades,  23 d’octubre de 2017

L’alcalde,
Aleix Auber Àlvarez

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/10 Extraordinari amb urgència 27/09/2017

Passada a votació l’acta PLE2017/10 del 27/09/2017 s’han de fer les esmenes 
següents:

1.2. PLE2017/11 Extraordinari 18/10/2017
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Passada a votació l’acta PLE 2017/11 del 18/10/2017 resta aprovada per la 
unanimitat dels/les dotze regidors/es assistents al Ple dels catorze que 
componen de dret aquesta corporació.

2. Propostes
2.1. Ci Alcaldia i Esports
2.1.1. DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL 
MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2017. Exp: 2017/1221   

Es dóna compte al Ple dels Decrets de l’Alcaldia del núm. 443 al núm. 521

NUM. 

DECRET DATA PROPOSTA

443 09/09/2017
REALIZAR CONCILIACIO BESTRETES AMB L´ORGANISME GENER/AGOST 
2017

444 04/09/2017 COMPTABILIZAR TAXA ENS GESTOR GENER/AGOST 2017

445 04/09/2017
COMPTABILIZAR RETENCIONS BESTRETES ENS GESTOR 
GENER/AGOST/2017

446 04/09/2017 CONCEDIR LLICENCIA URBANISTICA SRA. R.F.

447 04/09/2017 CONCEDIR LLICENCIA URBANISTICA A G.N.D.

448 04/09/2017 CONCEDIR LLICENCIA URBANISTICA SR. J.C.P.

449 06/09/2017 DEVOLUCIONS COBRAMENTS O.R.G.T. DE GENER/AGOST

450 06/09/2017 APROVACIO FACTURES MUSEU MOLI PAPERER 18/17

451 06/09/2017 PAGAMENTS AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA GENER/AGOST/2017

452 06/09/2017 APROVACIO FACTURES MUSEU MOLI PAPERER 19/17

453 07/09/2017 SUPORT AL REFERENDUM 1/10/2017

454 07/09/2017 RECONEIXEMENT DE DRETS CONCEPTE DE TREBALLS BRIGADA

455 14/09/2017 CONCILIACIO AMB L´ORGANISME TAXA MULTES GENER/AGOST /2017

456 14/09/2017 APROVACIO BESTRETA SR. J.M.R.  DE 150 euros

457 14/09/2017 conciliacio exercici 2016 multes i fer trespas 2017

458 14/09/2017
APROVACIO TOTAL INGRESSOS RECAPTAS DE MULTES GENER/AGOST 
2017

456 15/09/2017
REDUCCIO JORNADA LABORAL SRA. M.V.A. , ESCOLA LLAR D´INFANTS 
VALILETS

460 15/09/2017
APROVACIO PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER EL PERIODE 
2018/2020

461 15/09/2017
CONCEDIR BESTRETA REINTEGRABLE AL SR. E.M.C.  PER UN IMPORT DE 
1000 EUROS

462 15/09/2017
ABONAR AL SR. E.M.C.  HORES EXTRAORDINARIES FORA JORNADA 
LABORAL 1000 EUROS

463 21/09/2017 CONCEDIR LLICÈNCIA URBANISTICA AL SR. A.A.I.
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464 21/09/2017 CONCEDIR LLICÈNCIA URBANISTICA A LA SRA. R.B.O.

465 25/09/2017 CONCEDIR LLICÈNCIA URBANISTICA A G.N.

466 25/09/2017 CONCEDIR LLIÈNCIA URBANISTICA AL SR. E.V.C.

467 25/09/2017 CONCEDIR LLICÈNCIA URBANISTICA A C.P.2001, S.L.

468 25/09/2017 APROVACIO NOMINES SETEMBRE MUSEU MOLI PAPERER

469 25/09/2017
APROVACIO INCREMENT 1% A PARTIR GENER/17 I RETROACTIVITAT 
NOMINA DE SETEMBRE/17

470 25/09/2017
PAGAMENT AL ORGANISME G. T. FACTURES PENDENTS EXERCICI 2014 
D’A. S.L.

471 27/09/2017 COMPLIR OBLIGACIO INGRES QUOTA SINDICAL SR. S.P.M.

472 27/09/2017 COMPLIR OBLIGACIO INGRES QUOTA SINDICAL SRA. M.B.T.

473 27/09/2017 APROVACIO NOMINES TREBALLADORS AJUNTAMENT SETEMBRE/2017

474 27/09/2017 APROVACIO FACTURES MUSEU MULI PAPERER 20/2017 SETEMBRE

475 27/09/2017 APROVACIO PAGAMENT JUTJAT N. 2 DE IGUALADA EMBARG SRA. I.L.C.

476 27/09/2017 COMPLIR OBLIGACIO INGRES QUOTA SINDICAL SR. P.L.V.

477 27/09/2017 APROVAR NOMINA I EQUITANÇA DEL SR. M.J.L.

478 27/09/2017
APROVACIO PAGAMENT NOMINES DE L´ESCOLA BRESSOL VAILETS MES 
DE SETEMBRE/2017

479 27/09/2017 PAGAMENT DIFERENCIES NOMINES SR. C.S. I SRA. M.S. 

480 28/09/2017
FER PAGAMENT OPERACIONS RECONEGUDES EXERCICIS ANTERIOS 2017 
JUNTA USUARIS DE L´AQÜIFER CARME-CAPELLADES

481 28/09/2017 PAGAMENT APINES CORRESPONENT ANYS 1999/2017

482 28/09/2017
AUTORITZACIO LLETRAT DILIGENCIES PREVIES 82/2017 CONTRA EL SR. 
M.A.A.M

483 28/09/2017
APROVACIO PAGAMENT PRESTEC CAIXA DE CRÈDIT PER UN TOTAL DE 
15,000 €

484 02/10/2017
APROVAR PAGAMENT D´ASSISTÈNCIA A SESSIONS DE REGIDORS MES DE 
SETEMBRE/2017

485 02/10/2017 APROVAR EL PAGAMENT EMBARG A.G.T.  SR. J.M.P.

486 02/10/2017 INCOAR EXPEDIENTS DE MULTES SEGONS RELACIO 17048461

486 02/10/2017 INCOAR EXPEDIENTS DE MULTES SEGONS RELACIO 17046142

488 02/10/2017 INCOAR EXPEDIENTS DE MULTES SEGONS RELACIO 170000240

489 02/10/2017 INCOAR EXPEDIENTS DE MULTES SEGONS RELACIO 170000242

490 02/10/2017 INCOAR EXPEDIENTS DE MULTES SEGONS RELACIO 170000251

491 02/10/2017 DICTAR RESOLUCIO SANCIONADORA LLISTAT 1700000055

492 02/10/2017 DICTAR RESOLUCIO SANCIONADORA LLISTAT 1700000102

493 02/10/2017 APROVAR INGRES A.G.T. EMBARG SR. M.V.N.

494 02/10/2017 DICTAR RESOLUCIO SANCIONADORA LLISTAT 170000134

495 04/10/2017 APROVAR INGRES A.G.T. EMBARG SR. J.M.R.

496 04/10/2017 APROVAR INGRES A.G.T. EMBARG SR. E.C.S.
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497 04/10/2017
APROVAR INGRES JUTJAT PRIMERAINSTANCIA N. 7 DE MANRESA 
EMBARG SR. A.C.A. 

498 04/10/2017 APROVAR PAGAMENT COMISSIONS BANCÀRIES MUSEU MOLI PAPERER

499 04/10/2017 APROVAR INGRES QUOTA SINDICAL SR. C.F.M.

500 04/10/2017
AUTORITZAR LA CONTRACTACIO DE LA SRA. N.L.S. PER COBRIR 
REDUCCIO JORNADA E.BRESSOL

501 04/10/2017 APROVAR INGRES QUOTA SINDICAL SRA. M.R.G.T 

502 04/10/2017 APROVAR INGRES QUOTA SINDICAL SRA. I.M.S.

503 05/10/2017 APROVAR INGRES QUOTA SINDICAL SRA. N.S.A.

504 05/10/2017 APROVAR INGRES QUOTA SINDICAL SR. L.S.M.

505 05/10/2017 APROVAR INGRES QUOTA SINDICAL SR. A.M.O.

506 05/10/2017 APROVAR INGRES QUOTA SINDICAL SR. V.B.M.

507 05/10/2017 APROVAR INGRES QUOTA SINDICAL SR. J.V.G.

508 05/10/2017
APROVAR PAGAMENT D´ASSISTÈNCIA DE REGIDORS DEL MES 
D´AGOST/2017

509 05/10/2017
APROVAR PAGAMENT DESPESES DE LOCOMOCIÓ AL REGIDOR SERGI 
PÉREZ 

510 05/10/2017 APROVAR PAGAMENT NOVA RELACIO REGIDORS AJUNTAMENT

511 06/10/2017 PAGAMENT AL B.O.P. EDICTES AJUNTAMENT

512 06/10/2017 APROVAR PAGAMENT SEG. SOC. MUSEU MOLI PAPERER

513 06/10/2017 DEVOLUCIO FIANÇA A G.N. S.A.

514 06/10/2017 LLICÈNCIA URBANISTICA A C.

515 09/10/2017 RETORNAR IMPORT FACTURA COMPTADOR D´AIGUA  AL SR. P.V.

516 09/10/2017 ESCOLA BRESSOL , TRANSFERENCIA DE 50.000 EUROS

517 09/10/2017 MUSEU MOLI PAPERER , TRANSFERENCIA 38.070 euros

518 09/10/2017 ESTIMAR RECURS DENUNCIA CIRCULACIO SR. W.E.N.A.

519 09/10/2017 ESTIMAR RECURS DENUNCIA CIRCULACIO SR. M.G.T.

520 09/10/2017 CONCEDIR LLICENCIA URBANISTICA A I.T. C.B.

521 09/10/2017 CONCEDIR LLICENCIA URBANISTICA AL SR. S.C.N.

El Ple es dóna per assabentat.

2.2. Ple
2.2.1. MOCIO GRUPS MUNICIPALS VDC-CUP, ERC I PDeCAT PER EXIGIR 
LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS D'ANC I OMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I 
JORDI CUIXART. Exp: 2017/1267   
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Es dóna compte al Ple de la moció presentada pels grups municipals VDC-
CUP, ERC i PDeCAT per exigir la llibertat dels presidents d’ANC i OMNIUM, 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart:

MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS D'ANC I ÒMNIUM, 
JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els 
presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que 
l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va 
tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle 
XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents 
i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que 
crèiem que eren la base de la Constitució de 1978. 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle 
XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius 
socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els 
tractats internacionals. 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. 
No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que 
censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que 
coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de 
manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú 
tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans 
europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també 
d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura. 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de 
l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és 
desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra 
cohesió social.

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents:
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PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja 
les idees i empresona de forma il·legal.

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant 
l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), l’aprovació de la present moció.

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.:
---

S’abstenen Srs.:
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- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP): Aarón Alcázar Gutiérrez.

2.2.2. MOCIO PRESENTADA PER VDC-CUP, PDeCAT I ERC PER ATURAR 
LA SUSPENSIO DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA. Exp: 2017/1273   

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos 
per a la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un 
problema polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la 
retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana 
amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura 
franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen 
tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política. 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, 
l’autonomia catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les 
catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat 
en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, 
la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, 
les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el 
govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal 
violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, 
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces 
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels 
comptes de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per 
la via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i 
les institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre 
de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces 
independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat 
democràtic per a la independència de Catalunya. 

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents:

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer 
efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la 
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Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i 
Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de 
les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les 
institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen 
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.

Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a 
la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol 
i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

Passat a votació es proposa votar cada un dels acords per separat:

Votació de l’acord Primer.- 

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.:

S’abstenen Srs.:
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP): Aarón Alcázar Gutiérrez.
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Votació dels punts 2n, 3r. i 4t.:

Els punts 2n. 3r. i 4t. s’aproven per la unanimitat dels/les dotze assistents al Ple 
dels/les tretze que componen de dret aquesta Corporació.

2.3. 2.2. Ci d'Hisenda, Comunicació i Infraestructures Tecnològiques
2.3.1. APROVACIO CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES PER A LA 
HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE 
TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS QUE INGRESSA EL SECTOR PÚBLIC DE LA 
GENERALITAT I ALTRES ENS PÚBLICS DE CATALUNYA A L’AGÈNCIA 
ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA . Exp: 2017/1171   

El desplegament de les competències de l'Agència Tributària de 
Catalunya (ATC) forma part del Pla de Govern de l'Xl Legislatura que 
preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de 
l'administració tributària del segle XXI, amb un model d'administració més 
propera i una relació de confiança entre administració i ciutadania. Els 
darrers mesos, el Govern ha dotat l'ATC dels mecanismes que 11 han de 
permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i 
cedits, en totes les seves fases, així com ampliar la col•laboració 
administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del sector públic 
que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es troba en 
tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l'Agència Catalana de 
Protecció Social, que ha de ser l'ens que gestioni en el futur el gran gruix 
de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de 
Catalunya en cada moment.

L'adequació de l'estructura organitzativa i el desplegament territorial de la
hisenda catalana i de l'Agència de Protecció Social de Catalunya 
permetran Ia seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i 
requeriments a què ha de fer front una administració moderna.

En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està 
desenvolupant una estratègia d'optimització, homogeneïtzació i 
simplificació dels processos de presentació i pagament dels tributs 
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estatals i les cotitzacions socials que les administracions públiques de 
Catalunya han de satisfer a l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
(AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social (TGSS). L'objectiu 
principal és facilitar els processos i millorar l'eficiència de tots els agents 
implicats en base al component tecnològic i les economies d'escala que 
es poden assolir amb aquesta col·laboració.

Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions 
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat mitjançant 
Acord de Govern de 25 d'abril de 2017, complementat per Acord del 
Govern de data 11 de juliol de 2017, atès que segons l'article 2.1 f) de la 
Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària, li corresponen a I'ATC 
les funcions que li siguin atribuïdes,

Atès que en el marc dels tributs de Catalunya s’està desplegant la 
col·laboració entre l’administració tributària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i el conjunt de les administracions locals de Catalunya amb 
la voluntat de prestar servei i de millorar l’eficàcia del conjunt de les 
administracions tributàries catalanes,

Atès que el programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat de Catalunya a l’Estat,

Vist l’informe 2017/42 emès per Secretaria en data 16/10/2017,

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Subscriure amb l’Agència Tributària de Catalunya el conveni 
que s’adjunta com annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la 
Generalitat de Catalunya i altres ens públics de Catalunya a l’Agència 
Estatal de l’Administració Pública.

Segon.-  Que aquest ajuntament subscrigui amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies el conveni que s’adjunta com annex II 
per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
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Generalitat de Catalunya i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.

Tercer.- Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya l’adopció d’aquests acords.

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.

Conveni i annexos 

CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES PER A LA HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES 
INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS QUE INGRESSA EL SECTOR PÚBLIC DE 
LA GENERALITAT I ALTRES ENS PÚBLICS DE CATALUNYA A L’AGÈNCIA ESTATAL 
DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 

Barcelona, ............................... de 2017. 

REUNITS 

El senyor Lluís Salvadó i Tenesa, President de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb les facultats reconegudes a l’article 212-2, 2.a) de la Llei 17/2017, la Llei 17/2017, d’1 
d’agost per la qual s’aprova el Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat. 

El senyor Aleix Auber Álvarez, amb el DNI núm. 47 100 620-R, que actua 
com a Alcalde-president de l’Ajuntament de Capellades, ostentant el 
càrrec des del dia  13/06/2015

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
document i en conseqüència, 
MANIFESTEN 

I.- Que l’Ajuntament de Capellades en endavant Aj. Capellades és un ens local que 
gaudeix de personalitat jurídica pròpia, disposa d’autonomia administrativa i financera, i de 
plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves funcions i per al compliment de les seves 
finalitats, d’acord amb la constitució del Ple de l’Aj. de Capellades que va tenir lloc el 
13/06/2015
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II.- Que l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant, l’ATC) és un ens amb personalitat 
jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per organitzar i exercir les funcions que té 
atribuïdes per l’article 211-2 de la Llei 17/2017, d’1 d’agost per la qual s’aprova el Codi 
tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l'Administració tributària de la Generalitat. 

III.- Que l’Acord del Govern de data 25 d’abril de 2017, pel qual es crea el Programa 
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat, 
complementat per l’Acord de Govern de data 11 de juliol de 2017, estableix que el 
programa és d’aplicació als Ens locals territorials de Catalunya i a les Entitats de seu 
sector públic: Organismes Autònoms Locals, Entitats Públiques Empresarials Locals, 
Societats Mercantils Locals, i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat 
jurídica pròpia que formi part del seu sector públic, que s’adhereixin al mateix. 

IV.- Que d’acord amb l’article 211-2.1.f) del Llibre segon de la Llei 17/2017, d’1 d’agost 
l’ATC pot desenvolupar qualsevol funció que li sigui atribuïda per llei, delegació de 
competències, encàrrec de gestió, conveni de col·laboració o per qualsevol altre 
instrument jurídic establert legalment. I d’acord amb l’article 216-1.1 de la mateixa Llei 
17/2017 d’1 d’agost pot signar, en els termes i les condicions establerts per la 
normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat, convenis de col·laboració amb 
entitats públiques pertanyents a altres administracions en els àmbits d'actuació que 
directament o indirectament li són propis. Així mateix, pot subscriure convenis amb 
entitats privades amb la mateixa finalitat. 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte i finalitat del Conveni 

Aquest conveni té per objecte donar compliment a l’Acord del Govern de data 25 d’abril de 
2017, complementat per l’Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017, i establir un marc 
general de col·laboració que articuli les relacions entre l’ATC i l’Aj. de Capellades, amb la 
finalitat d’aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels 
processos de presentació telemàtica de les declaracions i autoliquidacions d’impostos 
estatals gestionats per l’Estat i de pagament de les quantitats a ingressar que en puguin 
resultar, així com la presentació de declaracions informatives i la realització d’altres tràmits 
tributaris que l’Aj. de Capellades ha d’efectuar davant l’Agencia Estatal de l’Administració 
Tributària (en endavant, AEAT). Aquests tràmits s’han de centralitzar en l’ATC.

Segona.- Àmbit objectiu del Conveni 

2.1.- Dins del marc general de col·laboració esmentat en la clàusula anterior, l’ATC ha de 
prestar a l’Aj. de Capellades els serveis d’assessorament operatiu en matèria tributària que 
resultin necessaris. 

2.2.- L’ATC, en representació de l’Aj. de Capellades, assumeix les funcions de 
presentació i pagament telemàtic de les declaracions, autoliquidacions i de les 
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declaracions informatives especificades en l’annex 1 d’aquest Conveni, així com la 
realització dels altres tràmits tributaris relatius a tributs gestionats per l’AEAT. 

Tercera.- Obligacions de les parts i règim de responsabilitat. 
3.1. Aquest conveni obliga les parts signants a prestar-se l’adequada col·laboració per 
assolir les finalitats establertes i es regeix pel principi de bona fe en les relacions entre l’Aj. 
de Capellades  i l’ATC. 

3.2.- L’Aj. de Capellades ha d’atorgar l’apoderament a l’ATC, en el termini màxim de 10 
dies a comptar des de la signatura del present conveni, pels canals electrònics i en els 
termes i condicions establerts per la normativa pròpia de l’AEAT, perquè pugui actuar en la 
seva representació per realitzar els tràmits o actuacions relacionats en l’article 46.2 de la 
Llei 58/2003, General Tributària. 

3.3.- L’Aj. de Capellades ha de subministrar a l’ATC, amb una antelació mínima de cinc 
dies hàbils anteriors a la finalització del termini normativament establert per a la 
presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries i de les declaracions 
informatives, les dades necessàries perquè es duguin a terme aquestes funcions segons el 
procediment establert a la clàusula 4.1 del present conveni. 

L’Aj. de Capellades respon de l’exactitud de les dades que faciliti a l’ATC per a l’exercici de 
les funcions estipulades en el present Conveni. L’ATC, en l’exercici de les funcions 
establertes a la clàusula 2.2 no podrà modificar les dades facilitades per l’Aj. de Capellades  
sense l’autorització d’aquesta entitat. 

3.4.- L’Aj. de Capellades ha de dur a terme, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils 
anteriors a la finalització del termini voluntari de pagament, l’ingrés de l’import de les 
quotes resultants de les declaracions i autoliquidacions objecte d’aquest conveni, al 
compte que indiqui l’ATC, a través dels mitjans de pagament reconeguts i acceptats per 
l’ATC. 

3.5.- Inicialment els terminis establerts als punts 3 i 4 d’aquesta clàusula s’estableixen en 
cinc dies hàbils. Tanmateix, l’ATC, en vista de l’experiència assolida, valorarà la possibilitat 
de reduir aquest termini, circumstància que, en el seu cas, es comunicarà a les entitats. 

3.6.- L’incompliment per part de l’Aj. de Capellades de les obligacions establertes en els 
apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula, que comporti que l’ATC no pugui dur a terme, en el 
termini legalment establert, les funcions que s’especifiquen en l’apartat 2.2 de la clàusula 
segona d’aquest conveni, no comportarà cap responsabilitat a l’ATC i les conseqüències 
que se’n derivin seran assumides per l’Aj. de Capellades 

Quarta.- Aspectes del procediment i règim de funcionament 

4.1.- L’Aj. de Capellades ha de facilitar i carregar a la seu electrònica de l’ATC els fitxers 
que continguin les autoliquidacions i les declaracions a presentar en el mateix format i amb 
les mateixes validacions que requereix l’AEAT. En cas que l’Aj. de Capellades no disposi 
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de sistemes informàtics que li permetin fer la transferència d’aquests fitxers, les dades es 
facilitaran a través dels formularis que l’ATC posi a disposició a la seva seu electrònica. 

4.2.- L’ATC ha de tramitar la presentació telemàtica de les declaracions, autoliquidacions i 
declaracions informatives establertes en l’annex I d’aquest Conveni i que l’Aj. de 
Capellades està obligat/da a presentar, en els termes i condicions previstos en la 
normativa tributària. 

4.3.- L’ATC ha d’ingressar als comptes del Tresor estatal i abans de la finalització del 
termini voluntari d’ingrés les quotes corresponents a les declaracions i autoliquidacions 
objecte de presentació. 

4.4.- L’ATC ha de remetre a l’Aj. de Capellades el justificant de presentació i pagament de 
declaracions i autoliquidacions relacionades en l’annex I d’aquest Conveni. 

4.5.- Quan l’Aj. de Capellades hagi complert amb les seves obligacions, d’acord amb els 
apartats 3.3 i 3.4 d’aquest conveni, si l’ATC incompleix les obligacions establertes a les 
clàusules 4.2 i 4.3 d’aquest conveni no comportarà cap responsabilitat per l’Aj. de 
Capellades que en qualsevol cas serà rescabalat/da de les conseqüències que se’n puguin 
derivar. 

Cinquena. Aspectes del procediment i funcionament de caràcter transitori 

Mentre l’ATC no acabi de desenvolupar una plataforma informàtica que permeti la 
tramitació massiva dels tributs i que habiliti la plena operativitat de l’objecte del present 
conveni, prevista per l’últim trimestre del 2017, el procediment a seguir serà el següent: 

• Tramitació telemàtica 
o L’Aj. de Capellades ha de presentar les autoliquidacions a l’AEAT, en els 

terminis normativament establerts. En el cas que la quota resultant sigui 
positiva, l’Aj. de Capellades ha de presentar l’autoliquidació amb l’opció 
de domiciliació de pagament, i indicant el número de compte assenyalat 
a la guia operativa que l’ATC ha de facilitar a l’Aj. de Capellades 

o L’Aj. de Capellades ha d’accedir a la seu electrònica de l’ATC i 
mitjançant el model corresponent de dipòsits, realitzar el pagament de 
la quota resultant de la declaració o autoliquidació presentada a l’AEAT, 
el pagament es pot efectuar amb targeta de crèdit o càrrec en compte 
corrent, segons indica la guia operativa que l’ATC ha de facilitar a l’Aj. 
de Capellades Aquesta tramitació s’ha de realitzar amb una antelació 
mínima de cinc dies hàbils anteriors a la finalització del termini voluntari 
de pagament de les autoliquidacions tributàries perquè l’ATC pugui 
realitzar l’ingrés corresponent en temps i forma a l’AEAT. 

• Tramitació no telemàtica 
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o l’Aj. de Capellades ha de presentar les autoliquidacions a l’AEAT, en els 
terminis normativament establerts. En el cas que la quota resultant sigui 
positiva, l’Aj. de Capellades ha de presentar l’autoliquidació amb l’opció 
de domiciliació de pagament, i indicant el número de compte assenyalat 
a la guia operativa que l’ATC ha de facilitar a l’Aj. de Capellades 

o L’ l’Aj. de Capelladesha d’accedir a la seu electrònica de l’ATC per 
descarregar la sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu 
corresponent i emplenar-lo segons indica la guia operativa que l’ATC ha 
de facilitar a l’Aj. de Capellades 

o L’Aj. de Capellades ha d’ingressar al compte de dipòsits de l’ATC, amb 
una antelació mínima de cinc dies hàbils anteriors a la finalització del 
termini voluntari de pagament de les autoliquidacions tributàries, l’import 
de la quota de les autoliquidacions que s’han presentat a l’AEAT segons 
el procediment que indica la guia operativa que l’ATC ha de facilitar a 
l’Aj. de Capellades 

o l’Aj. de Capellades ha de portar, per duplicat, a les oficines de l’ATC els 
documents següents: § Imprès de la sol·licitud de constitució de 
dipòsits en efectiu 
§ Rebut conforme s’ha realitzat l’ingrés a l’ATC 
§ Model de l’impost presentat a l’ATC 

o L’ATC ha de registrar la documentació facilitada per l’Aj. de Capellades i 
facilitar-li una de les còpies segellades. 

o L’ATC ha de realitzar l’ingrés corresponent a l’AEAT. 
Una vegada estiguin habilitats els sistemes informàtics, l’ATC ho 
comunicarà a l’Aj. de Capellades a fi d’aplicar el procediment previst en 
la clàusula quarta. 

Sisena. Agilitació, efectivitat i control de les actuacions realitzades 

6.1.- Les parts signants es comprometen a aplicar les mesures necessàries per agilitzar i 
aconseguir l’efectivitat de la realització dels tràmits tributaris que són objecte d’aquest 
conveni i a col·laborar en la introducció de les actuacions correctores que es considerin 
convenients per al millor compliment de les finalitats d’aquest Conveni. 

6.2.- Les parts signants acorden compartir coneixements tècnics i funcionals vinculats als 
tràmits que són objecte d’aquest conveni i promoure la col·laboració tecnològica en la 
implementació dels desenvolupaments informàtics necessaris per al millor compliment dels 
acords especificats en aquest conveni, amb la finalitat d’augmentar l’eficàcia en la gestió 
dels processos objecte del Conveni. 

6.3.- Les consultes sobre qüestions tècniques i tecnològiques, així com les comunicacions 
d’incidències en el procés de transmissió de dades, es tramitaran de manera centralitzada 
(per part de l’ATC). Amb aquesta finalitat, les parts han de designar una persona de 
contacte i una adreça de correu electrònic, i comunicar puntualment aquesta designació a 
l’altra part. 
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Setena.- Seguiment del Conveni 

7.1.- Les parts signants del Conveni es comprometen a mantenir, de manera periòdica, 
reunions amb la finalitat de facilitar la relació i la col·laboració mútua, així com per resoldre 
les qüestions que pugui originar l’execució d’aquest conveni i impulsar la materialització del 
seu contingut. 

7.2.- Ambdues parts establiran els mecanismes de coordinació i d’interlocució que 
considerin adients. 

Vuitena.- Tractament i protecció de les dades 

8.1.- Les dades de caràcter personal que siguin transmeses per l’Aj. de Capellades a l’ATC 
per donar compliment a l’objecte d’aquest conveni i realitzar les funcions que s’hi preveuen 
seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. Les dades esmentades tenen caràcter reservat i 
només poden ser utilitzades i tractades per a la finalitat prevista a la clàusula primera, 
sense que puguin ser comunicades a tercers llevat dels casos en que la llei ho permeti. 

8.2.- Durant la vigència del conveni, s’habilita l’ATC, encarregat del tractament, per tractar 
per compte de l’Aj. de Capellades, responsable del tractament, les dades necessàries per 
al compliment de l’objecte d’aquest conveni. A l’annex II del present conveni es recullen les 
condicions per a l’execució de l’esmentat encàrrec de tractament. 

Novena.- Naturalesa jurídica 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, segons el que disposa el seu article 4.1.c. 
En la interpretació i desenvolupament d’aquest conveni regeix l'ordenament jurídic 
administratiu, sense perjudici que s’apliquin els principis del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, d’acord amb el que disposa el seu article 4.2. 

Desena.- Ampliació del contingut del conveni 

L’àmbit objectiu d’aquest conveni, establert a la clàusula segona i a l’annex I del present 
conveni, es pot ampliar quan hi hagi mutu acord entre ambdues parts i s’ha de formalitzar 
mitjançant addenda. 

Onzena.- Vigència, eficàcia i revisió 
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11.1.- Aquest conveni obliga les parts signants des del dia següent a la seva signatura, 
d’acord amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, sense perjudici 
del que es preveu a la clàusula cinquena. 

11.2.- La vigència d’aquest conveni expirarà el dia 31 de maig de 2020, coincidint amb la 
finalització de la vigència de l’Acord de govern de data 25 d’abril de 2017 pel qual es crea 
el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels 
tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. 

11.3.- Sense perjudici del que preveu la clàusula desena i onzena punt 1, transcorreguts 6 
mesos de l’entrada en vigor del present conveni, a la vista de l’experiència assolida, les 
parts podran acordar les modificacions que considerin adients. 

11.4.- Aquest Conveni es pot també revisar o modificar de comú acord quan 
circumstàncies legals o objectives ho facin aconsellable. En particular, pot ser modificat, si 
escau, per ser adaptat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglament general e protecció de dades), d’aplicació a partir del 25 
de maig de 2018. 

Dotzena.- Causes de resolució 

Aquest conveni s’extingirà per les causes següents: 

a) El decurs del termini de la seva vigència. 

b) L’acord d’ambdues parts. 

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les 
parts.

Les parts accepten les clàusules precedents, i en prova de conformitat signen 
aquest conveni en dos exemplars, i a un sol efecte, en la data indicada. 

Per autorització del President de l’Agència 
Tributària de Catalunya 
El director de l’Agència Tributària 
de Catalunya 
(Resolució de 4 d’agost de 2017) ...................................................................... 
Eduard Vilà Marhuenda ........................................................................ 
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ANNEX I 

ÀMBIT OBJECTIU DEL CONVENI 

Aquest conveni es refereix a la presentació i/o pagament per via telemàtica en nom de 
l’............................................................................................., de les següents 
autoliquidacions i declaracions, així com la realització de tràmits tributaris relatius a tributs 
gestionats per l’AEAT. 

1.1. Autoliquidacions a presentar: 

1- Model 111 

2- Model 115 

3- Model 123 

4- Model 216 

5- Model 303 

6- Model 322 

7- Model 353 

8- Model 202 

1.2. Resums anuals: 

1- Model 190 

2- Model 180 

3- Model 193 

4- Model 296 

5- Model 390 

1.3. Declaracions informatives: 

1- Model 347 

2- Model 349 

1.4. Autoliquidació anual Impost sobre Societats: 

1- Model 200 

1.5. Realització d’altres tràmits tributaris relatius al tributs gestionats per l’AEAT previ 

acord establert entre les parts. 
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ANNEX II 

Acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal 

1. Objecte de l’encàrrec de tractament 

Mitjançant les presents clàusules s’habilita l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant 
ATC), encarregada del tractament, per tractar, per compte de l’Aj. de Capellades, 
responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el 
servei al que fa referència la clàusula 2.2 del present conveni. 

El tractament consistirà en: 

 Accés a les dades Elaboració 

 Elaboració de còpies 

 Destrucció Conservació 

 Elaboració

 Modificació 

 Conservació 

 Comunicació

2. Identificació dels fitxers afectats 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
l’entitat/òrgan l’Aj. de Capellades responsable del fitxer i del tractament, posa a disposició de 
l’ATC, encarregada del tractament, dades dels fitxers que es detallen a continuació, inscrits 
al Registre de Protecció de Dades de Catalunya: 

Fitxer 1: .............................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: ............................. 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 2: ...................................................................................................................  
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Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: .............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 3: ............................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: ..............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 4: ............................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: ..............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 5: ............................................................................................................................

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: .............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

3. Durada 

El present acord té la mateixa durada que el conveni que l’habilita. 

4. Obligacions de l’encarregat del tractament 

L’encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de 
dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, quan aquest sigui d’aplicació, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
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que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i, de forma 
específica, a les condicions següents: 

a. Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que reculli per a ser-hi 
incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. 

b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 

c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, 
llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer o 
tractament, en els supòsits legalment admissibles. 

L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui 
compatible. 

d. Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per 
demostrar el compliment de les seves obligacions com a encarregat de tractament. 
Així mateix, permetrà i col·laborarà en la realització d’auditories i inspeccions, tant 
per part del responsable o d’un auditor extern autoritzat pel responsable del 
tractament. 

e. S’autoritza l’encarregat per subcontractar les prestacions que comportin els 
tractaments autoritzats a la clàusula 1 d’aquest Acord amb el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), amb altres empreses o 
amb empreses subcontractades pel CTTI. En aquests dos últims supòsits, 
l’encarregat ho ha de comunicar per escrit al responsable, indicant el nom i les 
dades de contacte de les empreses subcontractades. 

Els subcontractistes, que també tenen la condició d’encarregats del tractament, estan 
obligats igualment al compliment de les obligacions establertes en aquest document per 
a l’encarregat del tractament i a les instruccions que dicti el responsable. 

f. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin 
tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu 
objecte. 

g. Adequar, si cal, el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos 
derivats d’aquest encàrrec. 

h. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que 
corresponen als seus treballadors afectats. 

i. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell de seguretat de 
cadascun dels fitxers enumerats la clàusula 2 del present Acord, segons el que 
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les 
especificacions següents: 
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1) Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran els següents: • e-
SPRIU 

• Seu electrònica i portal tributari 

2) Les dades es tractaran als locals de l’encarregat. 

3) En el cas que les dades s’hagin d’incorporar a dispositius portàtils, o s’hagin de 
tractar fora dels locals de l’encarregat, es garantirà el nivell de seguretat 
corresponent. 

4) L’encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la 
identitat i el perfil professional al responsable del fitxer. 

5) L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha de posar 
en coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, 
qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal 
tractades. 

j. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de 
seguretat aplicables. 

k. Destruir les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una 
vegada complerta la prestació. Alternativament i, a requeriment del responsable, es 
retornaran a la persona que aquests designi. 

El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de 
l’encarregat utilitzats i acreditar-ho mitjançant un certificat. 

No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
boquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació. 

5. Obligacions del responsable del tractament 

Correspon al responsable del tractament: 

a) Permetre l’accés de l’encarregat a les dades a què es refereix la clàusula 2 
d’aquest document. 

b) Elaborar i, si escau, revisar el seu document de seguretat i facilitar-ne una còpia a 
l’encarregat del tractament. 

c) Vetllar perquè l’encarregat del tractament adopti les mesures de seguretat 
exigibles, i la resta d’obligacions i principis que estableix la normativa de protecció 
de dades. 
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6. Exercici de drets 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant 
l’encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que 
indiqui el responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata, i en cap cas més 
enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les 
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 

2.3.2. CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I 
L’ORGANISME AUTONOM MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES PER 
A LA HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS 
DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS QUE INGRESSA EL SECTOR PÚBLIC DE 
LA GENERALITAT I ALTRES ENS PÚBLICS DE CATALUNYA A 
L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA . Exp: 
2017/1171   

El desplegament de les competències de l'Agència Tributària de 
Catalunya (ATC) forma part del Pla de Govern de l'Xl Legislatura que 
preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de 
l'administració tributària del segle XXI, amb un model d'administració més 
propera i una relació de confiança entre administració i ciutadania. Els 
darrers mesos, el Govern ha dotat l'ATC dels mecanismes que 11 han de 
permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i 
cedits, en totes les seves fases, així com ampliar la col•laboració 
administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del sector públic 
que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es troba en 
tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l'Agència Catalana de 
Protecció Social, que ha de ser l'ens que gestioni en el futur el gran gruix 
de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de 
Catalunya en cada moment.

L'adequació de l'estructura organitzativa i el desplegament territorial de la
hisenda catalana i de l'Agència de Protecció Social de Catalunya 
permetran Ia seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i 
requeriments a què ha de fer front una administració moderna.

En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està 
desenvolupant una estratègia d'optimització, homogeneïtzació i 
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simplificació dels processos de presentació i pagament dels tributs 
estatals i les cotitzacions socials que les administracions públiques de 
Catalunya han de satisfer a l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
(AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social (TGSS). L'objectiu 
principal és facilitar els processos i millorar l'eficiència de tots els agents 
implicats en base al component tecnològic i les economies d'escala que 
es poden assolir amb aquesta col·laboració.

Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions 
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat mitjançant 
Acord de Govern de 25 d'abril de 2017, complementat per Acord del 
Govern de data 11 de juliol de 2017, atès que segons l'article 2.1 f) de la 
Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària, li corresponen a I'ATC 
les funcions que li siguin atribuïdes,

Atès que en el marc dels tributs de Catalunya s’està desplegant la 
col·laboració entre l’administració tributària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i el conjunt de les administracions locals de Catalunya amb 
la voluntat de prestar servei i de millorar l’eficàcia del conjunt de les 
administracions tributàries catalanes,

Atès que el programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat de Catalunya a l’Estat,

Vist l’informe 2017/42 emès per Secretaria en data 16/10/2017,

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Subscriure amb l’Agència Tributària de Catalunya el conveni 
que s’adjunta com annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la 
Generalitat de Catalunya i altres ens públics de Catalunya a l’Agència 
Estatal de l’Administració Pública.

Segon.-  Que aquest ajuntament subscrigui amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies el conveni que s’adjunta com annex II 
per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
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tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
Generalitat de Catalunya i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.

Tercer.- Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya l’adopció d’aquests acords.

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.

Conveni i annexos 

CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I L’ORGANISME 
AUTONOM MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES PER A LA HOMOGENEÏTZACIÓ 
DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS QUE 
INGRESSA EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT I ALTRES ENS PÚBLICS DE 
CATALUNYA A L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 

Barcelona, ............................... de 2017. 

REUNITS 

El senyor Lluís Salvadó i Tenesa, President de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb les facultats reconegudes a l’article 212-2, 2.a) de la Llei 17/2017, la Llei 17/2017, d’1 
d’agost per la qual s’aprova el Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat. 

El senyor Aleix Auber Álvarez, amb el DNI núm. 47 100 620-R, que actua 
com a President de l’Organisme Autònom Museu Molí Paperer de 
Capellades, ostentant el càrrec des del dia  13/06/2015

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
document i en conseqüència, 
MANIFESTEN 

I.- Que l’Organisme Autònom Museu Molí Paperer de Capellades en endavant OA Museu 
Molí Paperer de Capellades és un ens local que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, 
disposa d’autonomia administrativa i financera, i de plena capacitat d’obrar en l’exercici de 
les seves funcions i per al compliment de les seves finalitats, d’acord amb els estatuts 
aprovats en data 31/01/1983. 
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II.- Que l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant, l’ATC) és un ens amb personalitat 
jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per organitzar i exercir les funcions que té 
atribuïdes per l’article 211-2 de la Llei 17/2017, d’1 d’agost per la qual s’aprova el Codi 
tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l'Administració tributària de la Generalitat. 

III.- Que l’Acord del Govern de data 25 d’abril de 2017, pel qual es crea el Programa 
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat, 
complementat per l’Acord de Govern de data 11 de juliol de 2017, estableix que el 
programa és d’aplicació als Ens locals territorials de Catalunya i a les Entitats de seu 
sector públic: Organismes Autònoms Locals, Entitats Públiques Empresarials Locals, 
Societats Mercantils Locals, i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat 
jurídica pròpia que formi part del seu sector públic, que s’adhereixin al mateix. 

IV.- Que d’acord amb l’article 211-2.1.f) del Llibre segon de la Llei 17/2017, d’1 d’agost 
l’ATC pot desenvolupar qualsevol funció que li sigui atribuïda per llei, delegació de 
competències, encàrrec de gestió, conveni de col·laboració o per qualsevol altre 
instrument jurídic establert legalment. I d’acord amb l’article 216-1.1 de la mateixa Llei 
17/2017 d’1 d’agost pot signar, en els termes i les condicions establerts per la 
normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat, convenis de col·laboració amb 
entitats públiques pertanyents a altres administracions en els àmbits d'actuació que 
directament o indirectament li són propis. Així mateix, pot subscriure convenis amb 
entitats privades amb la mateixa finalitat. 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte i finalitat del Conveni 

Aquest conveni té per objecte donar compliment a l’Acord del Govern de data 25 d’abril de 
2017, complementat per l’Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017, i establir un marc 
general de col·laboració que articuli les relacions entre l’ATC i l’OA Museu Molí Paperer de 
Capellades, amb la finalitat d’aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i 
simplificació dels processos de presentació telemàtica de les declaracions i 
autoliquidacions d’impostos estatals gestionats per l’Estat i de pagament de les quantitats 
a ingressar que en puguin resultar, així com la presentació de declaracions informatives i 
la realització d’altres tràmits tributaris que l’OA Museu Molí Paperer de Capellades ha 
d’efectuar davant l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària (en endavant, AEAT). 
Aquests tràmits s’han de centralitzar en l’ATC.

Segona.- Àmbit objectiu del Conveni 

2.1.- Dins del marc general de col·laboració esmentat en la clàusula anterior, l’ATC ha de 
prestar a l’OA Museu Molí Paperer de Capellades els serveis d’assessorament operatiu en 
matèria tributària que resultin necessaris. 
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2.2.- L’ATC, en representació de l’OA Museu Molí Paperer de Capellades, assumeix les 
funcions de presentació i pagament telemàtic de les declaracions, autoliquidacions i de 
les declaracions informatives especificades en l’annex 1 d’aquest Conveni, així com la 
realització dels altres tràmits tributaris relatius a tributs gestionats per l’AEAT. 

Tercera.- Obligacions de les parts i règim de responsabilitat. 
3.1. Aquest conveni obliga les parts signants a prestar-se l’adequada col·laboració per 
assolir les finalitats establertes i es regeix pel principi de bona fe en les relacions entre l’OA 
Museu Molí Paperer de Capellades  i l’ATC. 

3.2.- L’OA Museu Molí Paperer de Capellades ha d’atorgar l’apoderament a l’ATC, en el 
termini màxim de 10 dies a comptar des de la signatura del present conveni, pels canals 
electrònics i en els termes i condicions establerts per la normativa pròpia de l’AEAT, perquè 
pugui actuar en la seva representació per realitzar els tràmits o actuacions relacionats en 
l’article 46.2 de la Llei 58/2003, General Tributària. 

3.3.- L’OA Museu Molí Paperer de Capellades ha de subministrar a l’ATC, amb una 
antelació mínima de cinc dies hàbils anteriors a la finalització del termini normativament 
establert per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries i de les 
declaracions informatives, les dades necessàries perquè es duguin a terme aquestes 
funcions segons el procediment establert a la clàusula 4.1 del present conveni. 

L’OA Museu Molí Paperer de Capellades respon de l’exactitud de les dades que faciliti a 
l’ATC per a l’exercici de les funcions estipulades en el present Conveni. L’ATC, en l’exercici 
de les funcions establertes a la clàusula 2.2 no podrà modificar les dades facilitades per 
l’OA Museu Molí Paperer de Capellades  sense l’autorització d’aquesta entitat. 

3.4.- L’OA Museu Molí Paperer de Capellades ha de dur a terme, amb una antelació 
mínima de cinc dies hàbils anteriors a la finalització del termini voluntari de pagament, 
l’ingrés de l’import de les quotes resultants de les declaracions i autoliquidacions objecte 
d’aquest conveni, al compte que indiqui l’ATC, a través dels mitjans de pagament 
reconeguts i acceptats per l’ATC. 

3.5.- Inicialment els terminis establerts als punts 3 i 4 d’aquesta clàusula s’estableixen en 
cinc dies hàbils. Tanmateix, l’ATC, en vista de l’experiència assolida, valorarà la possibilitat 
de reduir aquest termini, circumstància que, en el seu cas, es comunicarà a les entitats. 

3.6.- L’incompliment per part de l’OA Museu Molí Paperer de Capellades de les obligacions 
establertes en els apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula, que comporti que l’ATC no pugui dur a 
terme, en el termini legalment establert, les funcions que s’especifiquen en l’apartat 2.2 de 
la clàusula segona d’aquest conveni, no comportarà cap responsabilitat a l’ATC i les 
conseqüències que se’n derivin seran assumides per l’OA Museu Molí Paperer de 
Capellades 

Quarta.- Aspectes del procediment i règim de funcionament 
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4.1.- L’OA Museu Molí Paperer de Capellades ha de facilitar i carregar a la seu electrònica 
de l’ATC els fitxers que continguin les autoliquidacions i les declaracions a presentar en el 
mateix format i amb les mateixes validacions que requereix l’AEAT. En cas que l’OA 
Museu Molí Paperer de Capellades no disposi de sistemes informàtics que li permetin fer 
la transferència d’aquests fitxers, les dades es facilitaran a través dels formularis que l’ATC 
posi a disposició a la seva seu electrònica. 

4.2.- L’ATC ha de tramitar la presentació telemàtica de les declaracions, autoliquidacions i 
declaracions informatives establertes en l’annex I d’aquest Conveni i que l’OA Museu Molí 
Paperer de Capellades està obligat/da a presentar, en els termes i condicions previstos en 
la normativa tributària. 

4.3.- L’ATC ha d’ingressar als comptes del Tresor estatal i abans de la finalització del 
termini voluntari d’ingrés les quotes corresponents a les declaracions i autoliquidacions 
objecte de presentació. 

4.4.- L’ATC ha de remetre a l’OA Museu Molí Paperer de Capellades el justificant de 
presentació i pagament de declaracions i autoliquidacions relacionades en l’annex I 
d’aquest Conveni. 

4.5.- Quan l’OA Museu Molí Paperer de Capellades hagi complert amb les seves 
obligacions, d’acord amb els apartats 3.3 i 3.4 d’aquest conveni, si l’ATC incompleix les 
obligacions establertes a les clàusules 4.2 i 4.3 d’aquest conveni no comportarà cap 
responsabilitat per l’OA Museu Molí Paperer de Capellades que en qualsevol cas serà 
rescabalat/da de les conseqüències que se’n puguin derivar. 

Cinquena. Aspectes del procediment i funcionament de caràcter transitori 

Mentre l’ATC no acabi de desenvolupar una plataforma informàtica que permeti la 
tramitació massiva dels tributs i que habiliti la plena operativitat de l’objecte del present 
conveni, prevista per l’últim trimestre del 2017, el procediment a seguir serà el següent: 

• Tramitació telemàtica 
o L’OA Museu Molí Paperer de Capellades ha de presentar les 

autoliquidacions a l’AEAT, en els terminis normativament establerts. En 
el cas que la quota resultant sigui positiva, l’OA Museu Molí Paperer de 
Capellades ha de presentar l’autoliquidació amb l’opció de domiciliació 
de pagament, i indicant el número de compte assenyalat a la guia 
operativa que l’ATC ha de facilitar a l’OA Museu Molí Paperer de 
Capellades 

o L’OA Museu Molí Paperer de Capellades ha d’accedir a la seu 
electrònica de l’ATC i mitjançant el model corresponent de dipòsits, 
realitzar el pagament de la quota resultant de la declaració o 
autoliquidació presentada a l’AEAT, el pagament es pot efectuar amb 
targeta de crèdit o càrrec en compte corrent, segons indica la guia 
operativa que l’ATC ha de facilitar a l’OA Museu Molí Paperer de 
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Capellades Aquesta tramitació s’ha de realitzar amb una antelació 
mínima de cinc dies hàbils anteriors a la finalització del termini voluntari 
de pagament de les autoliquidacions tributàries perquè l’ATC pugui 
realitzar l’ingrés corresponent en temps i forma a l’AEAT. 

• Tramitació no telemàtica 
o l’OA Museu Molí Paperer de Capellades ha de presentar les 

autoliquidacions a l’AEAT, en els terminis normativament establerts. En 
el cas que la quota resultant sigui positiva, l’OA Museu Molí Paperer de 
Capellades ha de presentar l’autoliquidació amb l’opció de domiciliació 
de pagament, i indicant el número de compte assenyalat a la guia 
operativa que l’ATC ha de facilitar a l’OA Museu Molí Paperer de 
Capellades 

o L’ l’OA Museu Molí Paperer de Capelladesha d’accedir a la seu 
electrònica de l’ATC per descarregar la sol·licitud de constitució de 
dipòsits en efectiu corresponent i emplenar-lo segons indica la guia 
operativa que l’ATC ha de facilitar a l’OA Museu Molí Paperer de 
Capellades 

o L’OA Museu Molí Paperer de Capellades ha d’ingressar al compte de 
dipòsits de l’ATC, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils 
anteriors a la finalització del termini voluntari de pagament de les 
autoliquidacions tributàries, l’import de la quota de les autoliquidacions 
que s’han presentat a l’AEAT segons el procediment que indica la guia 
operativa que l’ATC ha de facilitar a l’OA Museu Molí Paperer de 
Capellades 

o l’OA Museu Molí Paperer de Capellades ha de portar, per duplicat, a les 
oficines de l’ATC els documents següents: § Imprès de la sol·licitud de 
constitució de dipòsits en efectiu 
§ Rebut conforme s’ha realitzat l’ingrés a l’ATC 
§ Model de l’impost presentat a l’ATC 

o L’ATC ha de registrar la documentació facilitada per l’OA Museu Molí 
Paperer de Capellades i facilitar-li una de les còpies segellades. 

o L’ATC ha de realitzar l’ingrés corresponent a l’AEAT. 
Una vegada estiguin habilitats els sistemes informàtics, l’ATC ho 
comunicarà a l’OA Museu Molí Paperer de Capellades a fi d’aplicar el 
procediment previst en la clàusula quarta. 

Sisena. Agilitació, efectivitat i control de les actuacions realitzades 

6.1.- Les parts signants es comprometen a aplicar les mesures necessàries per agilitzar i 
aconseguir l’efectivitat de la realització dels tràmits tributaris que són objecte d’aquest 
conveni i a col·laborar en la introducció de les actuacions correctores que es considerin 
convenients per al millor compliment de les finalitats d’aquest Conveni. 
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6.2.- Les parts signants acorden compartir coneixements tècnics i funcionals vinculats als 
tràmits que són objecte d’aquest conveni i promoure la col·laboració tecnològica en la 
implementació dels desenvolupaments informàtics necessaris per al millor compliment dels 
acords especificats en aquest conveni, amb la finalitat d’augmentar l’eficàcia en la gestió 
dels processos objecte del Conveni. 

6.3.- Les consultes sobre qüestions tècniques i tecnològiques, així com les comunicacions 
d’incidències en el procés de transmissió de dades, es tramitaran de manera centralitzada 
(per part de l’ATC). Amb aquesta finalitat, les parts han de designar una persona de 
contacte i una adreça de correu electrònic, i comunicar puntualment aquesta designació a 
l’altra part. 

Setena.- Seguiment del Conveni 

7.1.- Les parts signants del Conveni es comprometen a mantenir, de manera periòdica, 
reunions amb la finalitat de facilitar la relació i la col·laboració mútua, així com per resoldre 
les qüestions que pugui originar l’execució d’aquest conveni i impulsar la materialització del 
seu contingut. 

7.2.- Ambdues parts establiran els mecanismes de coordinació i d’interlocució que 
considerin adients. 

Vuitena.- Tractament i protecció de les dades 

8.1.- Les dades de caràcter personal que siguin transmeses per l’OA Museu Molí Paperer 
de Capellades a l’ATC per donar compliment a l’objecte d’aquest conveni i realitzar les 
funcions que s’hi preveuen seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les dades esmentades 
tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzades i tractades per a la finalitat prevista a 
la clàusula primera, sense que puguin ser comunicades a tercers llevat dels casos en que 
la llei ho permeti. 

8.2.- Durant la vigència del conveni, s’habilita l’ATC, encarregat del tractament, per tractar 
per compte de l’OA Museu Molí Paperer de Capellades, responsable del tractament, les 
dades necessàries per al compliment de l’objecte d’aquest conveni. A l’annex II del present 
conveni es recullen les condicions per a l’execució de l’esmentat encàrrec de tractament. 

Novena.- Naturalesa jurídica 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, segons el que disposa el seu article 4.1.c. 
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En la interpretació i desenvolupament d’aquest conveni regeix l'ordenament jurídic 
administratiu, sense perjudici que s’apliquin els principis del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, d’acord amb el que disposa el seu article 4.2. 

Desena.- Ampliació del contingut del conveni 

L’àmbit objectiu d’aquest conveni, establert a la clàusula segona i a l’annex I del present 
conveni, es pot ampliar quan hi hagi mutu acord entre ambdues parts i s’ha de formalitzar 
mitjançant addenda. 

Onzena.- Vigència, eficàcia i revisió 

11.1.- Aquest conveni obliga les parts signants des del dia següent a la seva signatura, 
d’acord amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, sense perjudici 
del que es preveu a la clàusula cinquena. 

11.2.- La vigència d’aquest conveni expirarà el dia 31 de maig de 2020, coincidint amb la 
finalització de la vigència de l’Acord de govern de data 25 d’abril de 2017 pel qual es crea 
el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels 
tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. 

11.3.- Sense perjudici del que preveu la clàusula desena i onzena punt 1, transcorreguts 6 
mesos de l’entrada en vigor del present conveni, a la vista de l’experiència assolida, les 
parts podran acordar les modificacions que considerin adients. 

11.4.- Aquest Conveni es pot també revisar o modificar de comú acord quan 
circumstàncies legals o objectives ho facin aconsellable. En particular, pot ser modificat, si 
escau, per ser adaptat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglament general e protecció de dades), d’aplicació a partir del 25 
de maig de 2018. 

Dotzena.- Causes de resolució 

Aquest conveni s’extingirà per les causes següents: 

a) El decurs del termini de la seva vigència. 
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b) L’acord d’ambdues parts. 

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les 
parts.

Les parts accepten les clàusules precedents, i en prova de conformitat signen 
aquest conveni en dos exemplars, i a un sol efecte, en la data indicada. 

Per autorització del President de l’Agència 
Tributària de Catalunya 
El director de l’Agència Tributària 
de Catalunya 
(Resolució de 4 d’agost de 2017) ...................................................................... 
Eduard Vilà Marhuenda ........................................................................ 

ANNEX I 

ÀMBIT OBJECTIU DEL CONVENI 

Aquest conveni es refereix a la presentació i/o pagament per via telemàtica en nom de 
l’............................................................................................., de les següents 
autoliquidacions i declaracions, així com la realització de tràmits tributaris relatius a tributs 
gestionats per l’AEAT. 

1.1. Autoliquidacions a presentar: 

1- Model 111 

2- Model 115 

3- Model 123 

4- Model 216 

5- Model 303 

6- Model 322 

7- Model 353 

8- Model 202 

1.2. Resums anuals: 

1- Model 190 

2- Model 180 

3- Model 193 

4- Model 296 

5- Model 390 
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1.3. Declaracions informatives: 

1- Model 347 

2- Model 349 

1.4. Autoliquidació anual Impost sobre Societats: 

1- Model 200 

1.5. Realització d’altres tràmits tributaris relatius al tributs gestionats per l’AEAT previ 

acord establert entre les parts. 

ANNEX II 

Acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal 

1. Objecte de l’encàrrec de tractament 

Mitjançant les presents clàusules s’habilita l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant 
ATC), encarregada del tractament, per tractar, per compte de l’OA Museu Molí Paperer de 
Capellades, responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per 
prestar el servei al que fa referència la clàusula 2.2 del present conveni. 

El tractament consistirà en: 

 Accés a les dades Elaboració 

 Elaboració de còpies 

 Destrucció Conservació 

 Elaboració

 Modificació 

 Conservació 

 Comunicació

2. Identificació dels fitxers afectats 

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 587876b2894945a0b926b2305e5af46b001 Data document: 26/10/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Aleix Auber Àlvarez 14/12/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Milagros de
Legorburu Martorell

14/12/2017 SECRETARIA



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

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

37

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
l’entitat/òrgan l’OA Museu Molí Paperer de Capellades responsable del fitxer i del 
tractament, posa a disposició de l’ATC, encarregada del tractament, dades dels fitxers que 
es detallen a continuació, inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya: 

Fitxer 1: .............................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: ............................. 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 2: ...................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: .............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 3: ............................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: ..............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 4: ............................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: ..............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 5: ............................................................................................................................

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: .............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 
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Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

3. Durada 

El present acord té la mateixa durada que el conveni que l’habilita. 

4. Obligacions de l’encarregat del tractament 

L’encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de 
dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, quan aquest sigui d’aplicació, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i, de forma 
específica, a les condicions següents: 

a. Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que reculli per a ser-hi 
incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. 

b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 

c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, 
llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer o 
tractament, en els supòsits legalment admissibles. 

L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui 
compatible. 

d. Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per 
demostrar el compliment de les seves obligacions com a encarregat de tractament. 
Així mateix, permetrà i col·laborarà en la realització d’auditories i inspeccions, tant 
per part del responsable o d’un auditor extern autoritzat pel responsable del 
tractament. 

e. S’autoritza l’encarregat per subcontractar les prestacions que comportin els 
tractaments autoritzats a la clàusula 1 d’aquest Acord amb el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), amb altres empreses o 
amb empreses subcontractades pel CTTI. En aquests dos últims supòsits, 
l’encarregat ho ha de comunicar per escrit al responsable, indicant el nom i les 
dades de contacte de les empreses subcontractades. 

Els subcontractistes, que també tenen la condició d’encarregats del tractament, estan 
obligats igualment al compliment de les obligacions establertes en aquest document per 
a l’encarregat del tractament i a les instruccions que dicti el responsable. 
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f. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin 
tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu 
objecte. 

g. Adequar, si cal, el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos 
derivats d’aquest encàrrec. 

h. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que 
corresponen als seus treballadors afectats. 

i. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell de seguretat de 
cadascun dels fitxers enumerats la clàusula 2 del present Acord, segons el que 
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les 
especificacions següents: 

1) Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran els següents: • e-
SPRIU 

• Seu electrònica i portal tributari 

2) Les dades es tractaran als locals de l’encarregat. 

3) En el cas que les dades s’hagin d’incorporar a dispositius portàtils, o s’hagin de 
tractar fora dels locals de l’encarregat, es garantirà el nivell de seguretat 
corresponent. 

4) L’encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la 
identitat i el perfil professional al responsable del fitxer. 

5) L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha de posar 
en coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, 
qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal 
tractades. 

j. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de 
seguretat aplicables. 

k. Destruir les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una 
vegada complerta la prestació. Alternativament i, a requeriment del responsable, es 
retornaran a la persona que aquests designi. 

El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de 
l’encarregat utilitzats i acreditar-ho mitjançant un certificat. 

No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
boquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació. 
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5. Obligacions del responsable del tractament 

Correspon al responsable del tractament: 

a) Permetre l’accés de l’encarregat a les dades a què es refereix la clàusula 2 
d’aquest document. 

b) Elaborar i, si escau, revisar el seu document de seguretat i facilitar-ne una còpia a 
l’encarregat del tractament. 

c) Vetllar perquè l’encarregat del tractament adopti les mesures de seguretat 
exigibles, i la resta d’obligacions i principis que estableix la normativa de protecció 
de dades. 

6. Exercici de drets 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant 
l’encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que 
indiqui el responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata, i en cap cas més 
enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les 
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 

2.3.3. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
CATALUNYA I L’ORGANISME AUTONOM LLAR D’INFANTS “VAILETS” DE 
CAPELLADES PER A LA HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I 
MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS QUE INGRESSA 
EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT I ALTRES ENS PÚBLICS DE 
CATALUNYA A L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 
. Exp: 2017/1171   

El desplegament de les competències de l'Agència Tributària de 
Catalunya (ATC) forma part del Pla de Govern de l'Xl Legislatura que 
preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de 
l'administració tributària del segle XXI, amb un model d'administració més 
propera i una relació de confiança entre administració i ciutadania. Els 
darrers mesos, el Govern ha dotat l'ATC dels mecanismes que 11 han de 
permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i 
cedits, en totes les seves fases, així com ampliar la col•laboració 
administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del sector públic 
que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es troba en 
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tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l'Agència Catalana de 
Protecció Social, que ha de ser l'ens que gestioni en el futur el gran gruix 
de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de 
Catalunya en cada moment.

L'adequació de l'estructura organitzativa i el desplegament territorial de la
hisenda catalana i de l'Agència de Protecció Social de Catalunya 
permetran Ia seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i 
requeriments a què ha de fer front una administració moderna.

En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està 
desenvolupant una estratègia d'optimització, homogeneïtzació i 
simplificació dels processos de presentació i pagament dels tributs 
estatals i les cotitzacions socials que les administracions públiques de 
Catalunya han de satisfer a l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
(AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social (TGSS). L'objectiu 
principal és facilitar els processos i millorar l'eficiència de tots els agents 
implicats en base al component tecnològic i les economies d'escala que 
es poden assolir amb aquesta col·laboració.

Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions 
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat mitjançant 
Acord de Govern de 25 d'abril de 2017, complementat per Acord del 
Govern de data 11 de juliol de 2017, atès que segons l'article 2.1 f) de la 
Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària, li corresponen a I'ATC 
les funcions que li siguin atribuïdes,

Atès que en el marc dels tributs de Catalunya s’està desplegant la 
col·laboració entre l’administració tributària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i el conjunt de les administracions locals de Catalunya amb 
la voluntat de prestar servei i de millorar l’eficàcia del conjunt de les 
administracions tributàries catalanes,

Atès que el programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat de Catalunya a l’Estat,

Vist l’informe 2017/42 emès per Secretaria en data 16/10/2017,
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El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez, proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Subscriure amb l’Agència Tributària de Catalunya el conveni 
que s’adjunta com annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la 
Generalitat de Catalunya i altres ens públics de Catalunya a l’Agència 
Estatal de l’Administració Pública.

Segon.-  Que aquest ajuntament subscrigui amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies el conveni que s’adjunta com annex II 
per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
Generalitat de Catalunya i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.

Tercer.- Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya l’adopció d’aquests acords.

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.

Conveni i annexos 

CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I L’ORGANISME 
AUTONOM LLAR D’INFANTS “VAILETS” DE CAPELLADES PER A LA 
HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ 
DELS TRIBUTS QUE INGRESSA EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT I ALTRES 
ENS PÚBLICS DE CATALUNYA A L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ 
TRIBUTÀRIA 

Barcelona, ............................... de 2017. 

REUNITS 

El senyor Lluís Salvadó i Tenesa, President de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb les facultats reconegudes a l’article 212-2, 2.a) de la Llei 17/2017, la Llei 17/2017, d’1 
d’agost per la qual s’aprova el Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat. 
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El senyor Aleix Auber Álvarez, amb el DNI núm. 47 100 620-R, que actua 
com a President de l’Organisme Autònom Municipal Llar d’Infants 
“Vailets” de Capellades, ostentant el càrrec des del dia  13/06/2015

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
document i en conseqüència, 
MANIFESTEN 

I.- Que l’Organisme Autònom Municipal Llar d’Infants “Vailets” de Capellades en endavant  
OAM Llar d’Infants “Vailets” de Capellades és un ens  que gaudeix de personalitat jurídica 
pròpia, disposa d’autonomia administrativa i financera, i de plena capacitat d’obrar en 
l’exercici de les seves funcions i per al compliment de les seves finalitats, d’acord amb els 
estatuts de aprovats pel Ple de l’Ajuntament en data 7/11/2007.  

II.- Que l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant, l’ATC) és un ens amb personalitat 
jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per organitzar i exercir les funcions que té 
atribuïdes per l’article 211-2 de la Llei 17/2017, d’1 d’agost per la qual s’aprova el Codi 
tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l'Administració tributària de la Generalitat. 

III.- Que l’Acord del Govern de data 25 d’abril de 2017, pel qual es crea el Programa 
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat, 
complementat per l’Acord de Govern de data 11 de juliol de 2017, estableix que el 
programa és d’aplicació als Ens locals territorials de Catalunya i a les Entitats de seu 
sector públic: Organismes Autònoms Locals, Entitats Públiques Empresarials Locals, 
Societats Mercantils Locals, i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat 
jurídica pròpia que formi part del seu sector públic, que s’adhereixin al mateix. 

IV.- Que d’acord amb l’article 211-2.1.f) del Llibre segon de la Llei 17/2017, d’1 d’agost 
l’ATC pot desenvolupar qualsevol funció que li sigui atribuïda per llei, delegació de 
competències, encàrrec de gestió, conveni de col·laboració o per qualsevol altre 
instrument jurídic establert legalment. I d’acord amb l’article 216-1.1 de la mateixa Llei 
17/2017 d’1 d’agost pot signar, en els termes i les condicions establerts per la 
normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat, convenis de col·laboració amb 
entitats públiques pertanyents a altres administracions en els àmbits d'actuació que 
directament o indirectament li són propis. Així mateix, pot subscriure convenis amb 
entitats privades amb la mateixa finalitat. 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte i finalitat del Conveni 

Aquest conveni té per objecte donar compliment a l’Acord del Govern de data 25 d’abril de 
2017, complementat per l’Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017, i establir un marc 
general de col·laboració que articuli les relacions entre l’ATC i l’OAM Llar d’Infants 
“Vailets”, amb la finalitat d’aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i 
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simplificació dels processos de presentació telemàtica de les declaracions i 
autoliquidacions d’impostos estatals gestionats per l’Estat i de pagament de les quantitats 
a ingressar que en puguin resultar, així com la presentació de declaracions informatives i 
la realització d’altres tràmits tributaris que l’ l’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha d’efectuar 
davant l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària (en endavant, AEAT). Aquests tràmits 
s’han de centralitzar en l’ATC.

Segona.- Àmbit objectiu del Conveni 

2.1.- Dins del marc general de col·laboració esmentat en la clàusula anterior, l’ATC ha de 
prestar a l’OAM Llar d’Infants “Vailets” els serveis d’assessorament operatiu en matèria 
tributària que resultin necessaris. 

2.2.- L’ATC, en representació de l’OAM Llar d’Infants “Vailets”, assumeix les funcions de 
presentació i pagament telemàtic de les declaracions, autoliquidacions i de les 
declaracions informatives especificades en l’annex 1 d’aquest Conveni, així com la 
realització dels altres tràmits tributaris relatius a tributs gestionats per l’AEAT. 

Tercera.- Obligacions de les parts i règim de responsabilitat. 
3.1. Aquest conveni obliga les parts signants a prestar-se l’adequada col·laboració per 
assolir les finalitats establertes i es regeix pel principi de bona fe en les relacions entre 
l’OAM Llar d’Infants “Vailets”  i l’ATC. 

3.2.- L’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha d’atorgar l’apoderament a l’ATC, en el termini màxim 
de 10 dies a comptar des de la signatura del present conveni, pels canals electrònics i en 
els termes i condicions establerts per la normativa pròpia de l’AEAT, perquè pugui actuar 
en la seva representació per realitzar els tràmits o actuacions relacionats en l’article 46.2 
de la Llei 58/2003, General Tributària. 

3.3.- L’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha de subministrar a l’ATC, amb una antelació mínima 
de cinc dies hàbils anteriors a la finalització del termini normativament establert per a la 
presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries i de les declaracions 
informatives, les dades necessàries perquè es duguin a terme aquestes funcions segons el 
procediment establert a la clàusula 4.1 del present conveni. 

L’OAM Llar d’Infants “Vailets” respon de l’exactitud de les dades que faciliti a l’ATC per a 
l’exercici de les funcions estipulades en el present Conveni. L’ATC, en l’exercici de les 
funcions establertes a la clàusula 2.2 no podrà modificar les dades facilitades per l’OAM 
Llar d’Infants “Vailets”  sense l’autorització d’aquesta entitat. 

3.4.- L’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha de dur a terme, amb una antelació mínima de cinc 
dies hàbils anteriors a la finalització del termini voluntari de pagament, l’ingrés de l’import 
de les quotes resultants de les declaracions i autoliquidacions objecte d’aquest conveni, al 
compte que indiqui l’ATC, a través dels mitjans de pagament reconeguts i acceptats per 
l’ATC. 

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 587876b2894945a0b926b2305e5af46b001 Data document: 26/10/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Aleix Auber Àlvarez 14/12/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Milagros de
Legorburu Martorell

14/12/2017 SECRETARIA



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

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

45

3.5.- Inicialment els terminis establerts als punts 3 i 4 d’aquesta clàusula s’estableixen en 
cinc dies hàbils. Tanmateix, l’ATC, en vista de l’experiència assolida, valorarà la possibilitat 
de reduir aquest termini, circumstància que, en el seu cas, es comunicarà a les entitats. 

3.6.- L’incompliment per part de l’OAM Llar d’Infants “Vailets” de les obligacions establertes 
en els apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula, que comporti que l’ATC no pugui dur a terme, en el 
termini legalment establert, les funcions que s’especifiquen en l’apartat 2.2 de la clàusula 
segona d’aquest conveni, no comportarà cap responsabilitat a l’ATC i les conseqüències 
que se’n derivin seran assumides per l’OAM Llar d’Infants “Vailets” 

Quarta.- Aspectes del procediment i règim de funcionament 

4.1.- L’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha de facilitar i carregar a la seu electrònica de l’ATC 
els fitxers que continguin les autoliquidacions i les declaracions a presentar en el mateix 
format i amb les mateixes validacions que requereix l’AEAT. En cas que l’OAM Llar 
d’Infants “Vailets” no disposi de sistemes informàtics que li permetin fer la transferència 
d’aquests fitxers, les dades es facilitaran a través dels formularis que l’ATC posi a 
disposició a la seva seu electrònica. 

4.2.- L’ATC ha de tramitar la presentació telemàtica de les declaracions, autoliquidacions i 
declaracions informatives establertes en l’annex I d’aquest Conveni i que l’OAM Llar 
d’Infants “Vailets” està obligat/da a presentar, en els termes i condicions previstos en la 
normativa tributària. 

4.3.- L’ATC ha d’ingressar als comptes del Tresor estatal i abans de la finalització del 
termini voluntari d’ingrés les quotes corresponents a les declaracions i autoliquidacions 
objecte de presentació. 

4.4.- L’ATC ha de remetre a l’OAM Llar d’Infants “Vailets” el justificant de presentació i 
pagament de declaracions i autoliquidacions relacionades en l’annex I d’aquest Conveni. 

4.5.- Quan l’OAM Llar d’Infants “Vailets” hagi complert amb les seves obligacions, d’acord 
amb els apartats 3.3 i 3.4 d’aquest conveni, si l’ATC incompleix les obligacions establertes 
a les clàusules 4.2 i 4.3 d’aquest conveni no comportarà cap responsabilitat per l’OAM Llar 
d’Infants “Vailets” que en qualsevol cas serà rescabalat/da de les conseqüències que se’n 
puguin derivar. 

Cinquena. Aspectes del procediment i funcionament de caràcter transitori 

Mentre l’ATC no acabi de desenvolupar una plataforma informàtica que permeti la 
tramitació massiva dels tributs i que habiliti la plena operativitat de l’objecte del present 
conveni, prevista per l’últim trimestre del 2017, el procediment a seguir serà el següent: 

• Tramitació telemàtica 
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o L’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha de presentar les autoliquidacions a 
l’AEAT, en els terminis normativament establerts. En el cas que la quota 
resultant sigui positiva, l’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha de presentar 
l’autoliquidació amb l’opció de domiciliació de pagament, i indicant el 
número de compte assenyalat a la guia operativa que l’ATC ha de 
facilitar a l’OAM Llar d’Infants “Vailets” 

o L’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha d’accedir a la seu electrònica de l’ATC i 
mitjançant el model corresponent de dipòsits, realitzar el pagament de 
la quota resultant de la declaració o autoliquidació presentada a l’AEAT, 
el pagament es pot efectuar amb targeta de crèdit o càrrec en compte 
corrent, segons indica la guia operativa que l’ATC ha de facilitar a 
l’OAM Llar d’Infants “Vailets” Aquesta tramitació s’ha de realitzar amb 
una antelació mínima de cinc dies hàbils anteriors a la finalització del 
termini voluntari de pagament de les autoliquidacions tributàries perquè 
l’ATC pugui realitzar l’ingrés corresponent en temps i forma a l’AEAT. 

• Tramitació no telemàtica 
o l’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha de presentar les autoliquidacions a 

l’AEAT, en els terminis normativament establerts. En el cas que la quota 
resultant sigui positiva, l’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha de presentar 
l’autoliquidació amb l’opció de domiciliació de pagament, i indicant el 
número de compte assenyalat a la guia operativa que l’ATC ha de 
facilitar a l’OAM Llar d’Infants “Vailets” 

o L’ l’OAM Llar d’Infants “Vailets”ha d’accedir a la seu electrònica de l’ATC 
per descarregar la sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu 
corresponent i emplenar-lo segons indica la guia operativa que l’ATC ha 
de facilitar a l’OAM Llar d’Infants “Vailets” 

o L’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha d’ingressar al compte de dipòsits de 
l’ATC, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils anteriors a la 
finalització del termini voluntari de pagament de les autoliquidacions 
tributàries, l’import de la quota de les autoliquidacions que s’han 
presentat a l’AEAT segons el procediment que indica la guia operativa 
que l’ATC ha de facilitar a l’OAM Llar d’Infants “Vailets” 

o l’OAM Llar d’Infants “Vailets” ha de portar, per duplicat, a les oficines de 
l’ATC els documents següents: § Imprès de la sol·licitud de constitució 
de dipòsits en efectiu 
§ Rebut conforme s’ha realitzat l’ingrés a l’ATC 
§ Model de l’impost presentat a l’ATC 

o L’ATC ha de registrar la documentació facilitada per l’OAM Llar d’Infants 
“Vailets” i facilitar-li una de les còpies segellades. 

o L’ATC ha de realitzar l’ingrés corresponent a l’AEAT. 
Una vegada estiguin habilitats els sistemes informàtics, l’ATC ho 
comunicarà a l’OAM Llar d’Infants “Vailets” a fi d’aplicar el procediment 
previst en la clàusula quarta. 
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Sisena. Agilitació, efectivitat i control de les actuacions realitzades 

6.1.- Les parts signants es comprometen a aplicar les mesures necessàries per agilitzar i 
aconseguir l’efectivitat de la realització dels tràmits tributaris que són objecte d’aquest 
conveni i a col·laborar en la introducció de les actuacions correctores que es considerin 
convenients per al millor compliment de les finalitats d’aquest Conveni. 

6.2.- Les parts signants acorden compartir coneixements tècnics i funcionals vinculats als 
tràmits que són objecte d’aquest conveni i promoure la col·laboració tecnològica en la 
implementació dels desenvolupaments informàtics necessaris per al millor compliment dels 
acords especificats en aquest conveni, amb la finalitat d’augmentar l’eficàcia en la gestió 
dels processos objecte del Conveni. 

6.3.- Les consultes sobre qüestions tècniques i tecnològiques, així com les comunicacions 
d’incidències en el procés de transmissió de dades, es tramitaran de manera centralitzada 
(per part de l’ATC). Amb aquesta finalitat, les parts han de designar una persona de 
contacte i una adreça de correu electrònic, i comunicar puntualment aquesta designació a 
l’altra part. 

Setena.- Seguiment del Conveni 

7.1.- Les parts signants del Conveni es comprometen a mantenir, de manera periòdica, 
reunions amb la finalitat de facilitar la relació i la col·laboració mútua, així com per resoldre 
les qüestions que pugui originar l’execució d’aquest conveni i impulsar la materialització del 
seu contingut. 

7.2.- Ambdues parts establiran els mecanismes de coordinació i d’interlocució que 
considerin adients. 

Vuitena.- Tractament i protecció de les dades 

8.1.- Les dades de caràcter personal que siguin transmeses per l’OAM Llar d’Infants 
“Vailets” a l’ATC per donar compliment a l’objecte d’aquest conveni i realitzar les funcions 
que s’hi preveuen seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les dades esmentades tenen 
caràcter reservat i només poden ser utilitzades i tractades per a la finalitat prevista a la 
clàusula primera, sense que puguin ser comunicades a tercers llevat dels casos en que la 
llei ho permeti. 

8.2.- Durant la vigència del conveni, s’habilita l’ATC, encarregat del tractament, per tractar 
per compte de l’OAM Llar d’Infants “Vailets”, responsable del tractament, les dades 
necessàries per al compliment de l’objecte d’aquest conveni. A l’annex II del present 
conveni es recullen les condicions per a l’execució de l’esmentat encàrrec de tractament. 
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Novena.- Naturalesa jurídica 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, segons el que disposa el seu article 4.1.c. 
En la interpretació i desenvolupament d’aquest conveni regeix l'ordenament jurídic 
administratiu, sense perjudici que s’apliquin els principis del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, d’acord amb el que disposa el seu article 4.2. 

Desena.- Ampliació del contingut del conveni 

L’àmbit objectiu d’aquest conveni, establert a la clàusula segona i a l’annex I del present 
conveni, es pot ampliar quan hi hagi mutu acord entre ambdues parts i s’ha de formalitzar 
mitjançant addenda. 

Onzena.- Vigència, eficàcia i revisió 

11.1.- Aquest conveni obliga les parts signants des del dia següent a la seva signatura, 
d’acord amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, sense perjudici 
del que es preveu a la clàusula cinquena. 

11.2.- La vigència d’aquest conveni expirarà el dia 31 de maig de 2020, coincidint amb la 
finalització de la vigència de l’Acord de govern de data 25 d’abril de 2017 pel qual es crea 
el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels 
tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. 

11.3.- Sense perjudici del que preveu la clàusula desena i onzena punt 1, transcorreguts 6 
mesos de l’entrada en vigor del present conveni, a la vista de l’experiència assolida, les 
parts podran acordar les modificacions que considerin adients. 

11.4.- Aquest Conveni es pot també revisar o modificar de comú acord quan 
circumstàncies legals o objectives ho facin aconsellable. En particular, pot ser modificat, si 
escau, per ser adaptat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglament general e protecció de dades), d’aplicació a partir del 25 
de maig de 2018. 
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Dotzena.- Causes de resolució 

Aquest conveni s’extingirà per les causes següents: 

a) El decurs del termini de la seva vigència. 

b) L’acord d’ambdues parts. 

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les 
parts.

Les parts accepten les clàusules precedents, i en prova de conformitat signen 
aquest conveni en dos exemplars, i a un sol efecte, en la data indicada. 

Per autorització del President de l’Agència 
Tributària de Catalunya 
El director de l’Agència Tributària 
de Catalunya 
(Resolució de 4 d’agost de 2017) ...................................................................... 
Eduard Vilà Marhuenda ........................................................................ 

ANNEX I 

ÀMBIT OBJECTIU DEL CONVENI 

Aquest conveni es refereix a la presentació i/o pagament per via telemàtica en nom de 
l’............................................................................................., de les següents 
autoliquidacions i declaracions, així com la realització de tràmits tributaris relatius a tributs 
gestionats per l’AEAT. 

1.1. Autoliquidacions a presentar: 

1- Model 111 

2- Model 115 

3- Model 123 

4- Model 216 

5- Model 303 

6- Model 322 

7- Model 353 

8- Model 202 

1.2. Resums anuals: 
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1- Model 190 

2- Model 180 

3- Model 193 

4- Model 296 

5- Model 390 

1.3. Declaracions informatives: 

1- Model 347 

2- Model 349 

1.4. Autoliquidació anual Impost sobre Societats: 

1- Model 200 

1.5. Realització d’altres tràmits tributaris relatius al tributs gestionats per l’AEAT previ 

acord establert entre les parts. 

ANNEX II 

Acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal 

1. Objecte de l’encàrrec de tractament 

Mitjançant les presents clàusules s’habilita l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant 
ATC), encarregada del tractament, per tractar, per compte de l’OAM Llar d’Infants “Vailets”, 
responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el 
servei al que fa referència la clàusula 2.2 del present conveni. 

El tractament consistirà en: 

 Accés a les dades Elaboració 

 Elaboració de còpies 

 Destrucció Conservació 

 Elaboració

 Modificació 

 Conservació 
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 Comunicació

2. Identificació dels fitxers afectats 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
l’entitat/òrgan l’OAM Llar d’Infants “Vailets” responsable del fitxer i del tractament, posa a 
disposició de l’ATC, encarregada del tractament, dades dels fitxers que es detallen a 
continuació, inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya: 

Fitxer 1: .............................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: ............................. 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 2: ...................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: .............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 3: ............................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: ..............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 4: ............................................................................................................................  

Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: ..............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

Fitxer 5: ............................................................................................................................
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Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l’ATC: .............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 

Nivell de seguretat del fitxer: .............................................................. 

3. Durada 

El present acord té la mateixa durada que el conveni que l’habilita. 

4. Obligacions de l’encarregat del tractament 

L’encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de 
dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, quan aquest sigui d’aplicació, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i, de forma 
específica, a les condicions següents: 

a. Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que reculli per a ser-hi 
incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. 

b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 

c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, 
llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer o 
tractament, en els supòsits legalment admissibles. 

L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui 
compatible. 

d. Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per 
demostrar el compliment de les seves obligacions com a encarregat de tractament. 
Així mateix, permetrà i col·laborarà en la realització d’auditories i inspeccions, tant 
per part del responsable o d’un auditor extern autoritzat pel responsable del 
tractament. 

e. S’autoritza l’encarregat per subcontractar les prestacions que comportin els 
tractaments autoritzats a la clàusula 1 d’aquest Acord amb el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), amb altres empreses o 
amb empreses subcontractades pel CTTI. En aquests dos últims supòsits, 
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l’encarregat ho ha de comunicar per escrit al responsable, indicant el nom i les 
dades de contacte de les empreses subcontractades. 

Els subcontractistes, que també tenen la condició d’encarregats del tractament, estan 
obligats igualment al compliment de les obligacions establertes en aquest document per 
a l’encarregat del tractament i a les instruccions que dicti el responsable. 

f. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin 
tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu 
objecte. 

g. Adequar, si cal, el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos 
derivats d’aquest encàrrec. 

h. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que 
corresponen als seus treballadors afectats. 

i. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell de seguretat de 
cadascun dels fitxers enumerats la clàusula 2 del present Acord, segons el que 
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les 
especificacions següents: 

1) Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran els següents: • e-
SPRIU 

• Seu electrònica i portal tributari 

2) Les dades es tractaran als locals de l’encarregat. 

3) En el cas que les dades s’hagin d’incorporar a dispositius portàtils, o s’hagin de 
tractar fora dels locals de l’encarregat, es garantirà el nivell de seguretat 
corresponent. 

4) L’encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la 
identitat i el perfil professional al responsable del fitxer. 

5) L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha de posar 
en coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, 
qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal 
tractades. 

j. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de 
seguretat aplicables. 
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k. Destruir les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una 
vegada complerta la prestació. Alternativament i, a requeriment del responsable, es 
retornaran a la persona que aquests designi. 

El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de 
l’encarregat utilitzats i acreditar-ho mitjançant un certificat. 

No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
boquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació. 

5. Obligacions del responsable del tractament 

Correspon al responsable del tractament: 

a) Permetre l’accés de l’encarregat a les dades a què es refereix la clàusula 2 
d’aquest document. 

b) Elaborar i, si escau, revisar el seu document de seguretat i facilitar-ne una còpia a 
l’encarregat del tractament. 

c) Vetllar perquè l’encarregat del tractament adopti les mesures de seguretat 
exigibles, i la resta d’obligacions i principis que estableix la normativa de protecció 
de dades. 

6. Exercici de drets 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant 
l’encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que 
indiqui el responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata, i en cap cas més 
enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les 
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 

2.3.4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2017. Exp: 2017/1232  

Expedient número 2017/1232, referent a la modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit  i/o crèdit extraordinari

ANTECEDENTS
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1. Per providència de l’Alcaldia de data 18 d’Octubre de 2017 s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de 
crèdit  i/o crèdit extraordinari.

2. El Regidor d’Hisenda, en data 18 d’Octubre de 2017, ha proposat les partides i 
els imports que s’han de modificar.

3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del RD 
500/1990.

2.  Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit.

El finançament es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i 
ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el 
sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

El Sr. alcalde, Aleix Auber Álvarez proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents:
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Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari 
número 1/2017 , per import de 16.855,55 euros, que cal finançar  mitjançant  
baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la 
corporació, d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:

Partida Nom Proposta de 
consignació

9200-
62602

Adquisició SQL Server   7.355,55 €

3260-
71001 

Transferència Reforma de WC adaptat Escola 
Bressol   3.500,00 €

2/ Suplements de crèdit:

Partida Nom Consignaci
ó inicial

Proposta 
d’increment

Consigna
ció 
definitiva

3230-
62202

Ad. Noves tanques 
Marquès de la Pobla  4.500,00 6.000,00 10.500,00

Total crèdits a 
finançar : 16.855,55 €

Detall del Finançament que es proposa:

1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses:

Partida Nom         Consignació 
inicial

Proposta 
a la baixa

Consignaci
ó definitiva

9340-
12000

Retrib. Bàsiques 
Tresoreria  13.441,00 10.000,00 3.441,00

9340-
16000

Seguetat Social 
Tresoreria 10.000,00 6.855,55 3.144,45
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de 

la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.  

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 

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

Passaríem ara a la ronda de precs i preguntes dels representants i partits 
polítics. 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

-ACTE D’HOMENATGE AL PRESIDENT LLUIS COMPANYS I JOVER

Agrair tot el que s’ha dit, especialment el que ens ha dit el regidor, Àngel 
Soteras, i la veritat és que quan hi ha voluntat de posar-nos d’acord, i més en 
coses d’aquestes no patiu, que allà hi serem. Però, a més en el moment que 
vivim, en el qual la setmana o els 10 dies previs, haguéssim vingut igual i tot 
igual, però s’ha atacat tant la figura de Companys, amb total falta de respecte, 
no? Cap a la seva figura però de retruc cap al que simbolitza i cap a tots els 
catalans. Llavors jo penso que això, d’alguna manera a mi m’encara més a ser-
hi, i a ser-hi de debò, no només perquè toca cada any, que al final procurem 
anar a tots els actes que un pot, sinó que en aquest moment encara amb més 
fermesa.
Nosaltres voldríem fer algunes preguntes i algun prec. 

-ESCOLA BRESSOL
Ha sortit el tema de l’Escola Bressol. Ara tampoc ho preguntarem, però el que 
sí que us demanarem és en  alguna propera comissió informativa se’ns expliqui 
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una mica com està aquest assumpte. Com ha anat el tema del lavabo, si 
finalment ho tenim legalitzat o no, com està? 
A nosaltres no ens fa massa bona espina però per no estendre’ns més ara, sí 
que ens agradaria que a les informatives tractéssim el tema específic de 
l’Escola Bressol i en concret  del tema del lavabo i de si finalment ja ho tenim 
legalitzat o no, o com ho tenim.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
 
Et faig un apunt, ho parlarem en comissions informatives, però resumidament, 
com a informació els punts bàsics de lavabo, conveni, subvenció, estan tots 
aprovats, està el conveni signat, per tant, també les subvencions atorgades, en 
tot cas, com a punts base perquè són també els que més s’han preguntat però 
en comissió informativa acabarem d’ampliar la informació si us sembla bé, i 
també la regidora us acaba de fer tot el...

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

Potser hi haurà el conveni i ens podeu facilitar una còpia, etcètera. 
També hem pogut observar que es van treure alguns bàdems  de la Ronda 
Capelló. No sabem si és perquè ha passat alguna cosa, o algú s’ha queixat. 
Però en tot cas sí que ens ha arribat la queixa de que es corre molt. Es corre 
molt per la Ronda Capelló, i si a la Ronda Capelló li sumes l’aspecte de la 
il·luminació, velocitat i el que hem comentat dels bàdems, és un tema que 
preocupa i que no sé com s’ha de tractar.

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

Sí, el fet de retirar els bàdems és perquè com  podíeu veure eren  de plàstic i  
estaven molt deteriorats, també s’havia rebaixat el carrer per tal que no tingués 
tant d’impacte i la idea de l’Equip de Govern és substituir-los per uns altres de 
nous. 
Sobretot el calaix de la Ronda Capelló amb Lluïs Companys, que és la zona, 
considerem, més conflictiva i que hi tenim més demandes de la ciutadania. 
També hi ha previst  fer un bàdem, un  pas de vianants aixecat a la zona on 
està la parada del bus a l’esplanada. Aquesta és la idea inicial. 
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GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

Heu consensuat això una mica... Ho dic perquè el tema dels bàdems, no et diré 
d’entrada que no, però sí que us demanaríem que tinguéssiu en compte per 
exemple la companyia de bus de Montferri, i a Transports Bernadet a veure què 
li sembla pel tema dels camions.

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

Això està previst.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

Perquè en l’aspecte de Montferri concretament, doncs és clar, com més 
bàdems anem posant, el temps per pujar de l’estació i tornar és justet. 

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

No patiu que no ficaran bàdems cada 10 metres.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

I després pel tema dels autocars no ho sé, a veure, aquest és un tema que no 
havíem tractat moltes vegades. Potser un aspecte que valdria la pena 
considerar és..., val diners però creiem que pot sensibilitzar la gent, que són 
aquelles pantalles que es diuen “smiles”,  perquè efectivament et va indicant 
que estàs passant dels 30 als 40 per hora. 
També, llavors, multa, parlant clar. 
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Sergio Pérez Castillo, alcalde.

En aquest sentit, tot aquest proper mes realitzarem una campanya juntament 
amb la policia local de Capellades, i així s’ha fet extensiu a les xarxes, de 
control de velocitat a la vila. O sigui que també veiem la necessitat de 
conscienciació de la gent i tindrem un radar d’aquests en el qual també et diu la 
velocitat a la que vas per que la gent prengui consciència de a quina velocitat 
va i en quines determinades vies.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

Bé, ja, perdoneu, no estava dins del que havia previst, però no estaria 
malament que amb això de la velocitat algun dia, la policia també controlés un 
aspecte que hi ha molt poca sensibilitat, que és la seguretat de les criatures 
dins dels cotxes. Moltes vegades es veuen nens sense els arnesos o les 
cadiretes, i això és una cosa que, la veritat, molta gent no sap el perill que hi ha 
fins i tot anant a 40 per hora. 
També una cosa que s’havia parlat, potser ja fa un any, era que ens vàreu 
comunicar que hi havia un estudi, connectant amb el tema del trànsit. Potser fa 
un any o potser en fa mig, no ho sé, que vàrem tenir aquell debat d’incloure 
carrers, no incloure carrers, 

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

Fa tres mesos o quatre, no?

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

Aquí sí que us podria dir que ja tenim notícies noves, o sigui que els tècnics de 
l’empresa que ens redactarà el Pla Local de Seguretat han estat aquesta 
setmana rondant per Capellades, és una parella de dues persones, prenent 
fotografies, sobretot en aquells indrets que des de tots els grups vam acceptar i 
votar en Ple mitjançant un  conveni amb el Servei Català de Trànsit. 
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Quan tinguem més informació, quan ens arribi l’informe tècnic que suposo que 
ens lliuraran, us el farem també arribar a vosaltres i posteriorment crearem la 
comissió el que  tots els grups municipals  hem de participar i espero que 
participem.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

-O.F SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

D’acord. A l’anterior ple vàrem aprovar lo de les ordenances fiscals. I bé, una 
mica revisant el totxo aquest, a posteriori, hem observat que hi ha una 
bonificació pels comptadors d’aigua, del 95%, això ho vàrem introduir ja fa 
almenys 3 anys, em sembla. El tema de l’aigua, vàrem preguntar, em sembla 
que el mateix alcalde ens va dir que sí, que s’havien fet coses, no sé si ara és 
el moment, però em sembla que aquesta observació del 95% no sabem si està 
massa ben aprofitada, o si se n’ha fet la divulgació necessària. El fet és que 
encara hi ha moltes vivendes que no tenen comptadors d’aigua i aquesta 
bonificació el que incentivava d’alguna manera és que se n’anessin posant. No 
sé si funciona o no.

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

Jo ara, Marcel·lí, perdona, una qüestió, bàsicament perquè he estudiat aquesta 
bonificació i no sé en quina qüestió tenia alguna limitació. Deixa’m-ho acabar 
de mirar perquè es va mirar  expressament, la ordenança d’aigua no contempla 
això.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

La vàrem aprovar la setmana passada, altra vegada, eh? Perdona, a l’anterior 
Ple.

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
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No, no, no, dic, l’ordenança, la taxa en sí, té aquesta bonificació però que en el 
seu moment, precisament, amb la idea de promocionar bonificacions hi havia 
alguna qüestió que recordo haver mirat ara fa uns mesos, que no sé com, ho 
hauria de tornar a mirar, determinava la bonificació en casos molt concrets. 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

Jo recordo que aquesta bonificació es va pensar perquè tenim o teníem fa tres 
anys almenys dos-cents, tres-cents habitatges sense comptador. 
Nosaltres, seguirem insistint en aquest tema, perquè entenem que és un 
aspecte que ens dieu que s’han fet coses, ja revisarem quines, 

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

T’informo d’una precisament relacionada amb això, es va enviar una carta a 
tots els edificis, cases i habitatges que no tenien comptador, que estan 
aproximadament en el nombre que estàs comentant, ara hauríem de mirar la 
llista, i precisament això ha motivat que hi hagi noves implantacions de 
comptador en habitatges que no en tenien. Val, perquè a vegades es va més a 
poc a poc del que es voldria, però hem intentat seguir les passes de, escolta, 
comuniquem, anem a mirar de fer tot això amb un cert ordre, aprofitem, jo hi 
estic molt d’acord, amb aquella bonificació i si cal proposar-ne algunes que 
puguin motivar sobretot en els espais més complexes dels edificis més grans 
que són els que els hi costa més o senzillament tenen més complicacions, però 
dir-los que sí, que a partir de la campanya que vam fer de interactuar 
directament amb cada un dels habitatges ja hi ha hagut resposta i se n’han 
posat de nous.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

Bé, doncs, amb el tema de l’aigua, quan creieu convenient, si pot ser abans no 
s’acabi l’any, fa temps nosaltres vàrem demanar, i vam fer a través dels mitjans 
que ens agradaria fer una comissió de l’aigua, però bé, no ens agradaria que 
només fos d’un dia, sinó que en això li anessin donant continuïtat.
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Entenem, ja sabem que en lo que us queda de mandat no ho solucionareu tot, 
però estaríem contents si hi hagués una certa, però que almenys anéssim 
evolucionant. Si passem, posem, de 200 a 100, doncs haurem evolucionat. 
Haurem progressat significativament, i seguirem insistint en això.

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

D’acord. A nosaltres ens sembla bé que ens posem al dia perquè hi ha accions 
programades també, de monitorització de la xarxa, i altres qüestions, algunes 
més grans i algunes més petites, dons, posar-nos al dia i informar-vos del que 
s’ha fet i del que es preveu fer.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

-VIVENDES OCUPADES

I finalment una última pregunta, en tenim més però ja les deixarem pel Ple de 
novembre i algun del de desembre i és que, sí que ens agradaria... i celebro 
que a l’alcalde li agradi aquest concepte de posar ordre, en l’aspecte de l’aigua. 
Perquè nosaltres volem anar seguint per aquesta via. Que tothom tingui els 
mateixos drets, i tothom tingui els mateixos deures. Aleshores, clar, aquí a 
Capellades ens trobem malauradament amb massa vivendes ocupades, que és 
clar, tenen els mateixos drets però no tenen les mateixes obligacions. 
Nosaltres com a partit entenem que representem una manera, com vull 
entendre que la resta de partits també, ordenada de fer les coses, tothom esta 
subjecte als mateixos drets i a les mateixes obligacions, perquè formen part 
d’una mateixa moneda, i és clar, bé voldríem saber, i acabem amb això, quin és 
el capteniment de l’Equip de Govern davant d’aquest fenomen. 
Per altra banda ens agradaria que poguéssim valorar quin impacte econòmic té 
això a la Casa. Perquè tots els veïns o totes les famílies han de pagar 
escombraries, tothom ha de pagar els cànons de l’aigua i el consum de l’aigua, 
però veiem que no tothom. I, per tant, si bé esteu posant mà, pel que ens dieu, 
en que hi ha una sèrie d’habitatges, perquè això ve d’antic i progressivament 
s’han anat fent més o menys coses, però és clar, el sistema ens falla per aquí. I 
llavors, això, ni ens agrada, ni entenem que procedeix, perquè potser sí que 
algú ho necessita, però també sabem que hi ha altres situacions de què això no 
és així. 

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 587876b2894945a0b926b2305e5af46b001 Data document: 26/10/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Aleix Auber Àlvarez 14/12/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Milagros de
Legorburu Martorell

14/12/2017 SECRETARIA



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

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

64

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

És un tema bastant extens, jo crec que a part de comentar aquí, les quatre 
preguntes que has fet te les responc mitjanament ràpid, però estaria bé parlar-
ne més a fons en una comissió informativa amb un espai que ens puguem 
donar.
Capellades té la franja de pisos ocupats que poden tenir poblacions similars o 
fins i tot per sota d’altres poblacions, no tenim un cas especial. Patim 
bàsicament la resposta d’una crisi que, malauradament, qui pot donar més 
solucions no són tant els ajuntaments sinó el mateix Estat o les mateixes 
institucions que estan per sobre.

El que fem els ajuntaments és bonament actuar com podem, i precisament 
l’esforç que estem fent i que estem realitzant en el tema habitatge, perquè va 
relacionat, habitatge, aigua, etc. és considerable, a part de les Ordenances, 
Bases que s’han d’aprovar, etc. això ve d’antic. És a dir, ens trobem i ens hem 
trobat casos que porten molts anys, que estan en un habitatge ocupat, casos 
des del 2012, des del 2011, des del 2010 i, en la mesura que, a més, intentant 
filtrar, coordinar i ajuntar les dades amb serveis socials, per valorar què és el 
que tenim, per valorar igual que fan també les empreses privades en energia, 
què és el que es pot fer, què és el que no, tot allò que s’ha detectat que no està 
en els serveis socials i per tant es tracta, dins d’un estadi potser més sensible, 
s’han tancat els passos d’aigua, en alguns dels casos que s’han detectat que, 
com bonament s’ha comentat, se n’aprofiten més que no pas pateixen una 
necessitat. 

Això no arregla tampoc el problema de fons, perquè el que fa és enfrontar-nos 
cada dia a unes realitats que són molt diverses i que són molt complexes. Fins i 
tot administrativament i jurídicament quan ens trobem en casos que estan en 
situacions d’habitatges en aquest cas de bancs, i que a més en situacions de 
serveis socials i que a més volen pagar l’aigua, i ens trobem amb un 
impediment legal, que és que com que no són propietaris, i que totes dues 
parts sí que volen arribar a un acord però no són propietaris, no poden 
demanar un comptador d’aigua. 

Bé, jo crec que això es podria desenvolupar més en un punt de trobada, però 
es treballa no només aquí, sinó amb la Diputació, que precisament hi veu 
moltíssims problemes, i per això ha fet àrees per treballar exclusivament en 
això, sinó en ciutats que tenen també malauradament una experiència en tot 
això, que són Sabadell, Terrassa, Manresa, que en tenen un índex elevadíssim 
de problemes similars i es troben exactament amb això. 
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Estem mirant de consensuar, de trobar sortides, de com hem d’evitar que 
proliferi això, i això també és feina de tots, intentar donar més sortides i més 
serveis que crec també que és el que estem fent amb el tema d’ordenances, 
etc. i tots els serveis que estem donant com a habitatge, i treballar, però no és 
fàcil, vull dir que ve de lluny  i hem d’anar seguint i cercant serveis, eines que 
ens permetin que al mateix temps que tractem una situació difícil d’una família 
que, en aquest cas, no té les mateixes condicions socials que altres, com 
podem abastir aquests serveis, que no es quedi desemparada, i al mateix 
temps, atacar, permeteu-me la paraula amb argot militar, però, no seria potser 
la més adient, però tot allò que es vol aprofitar del sistema en sí per treure’n un 
profit potser més lúdic, etc. 

Ens hem trobat amb casos de tot, i us puc assegurar que s’està tractant, i, crec, 
hi ha més dades, més qüestions que podríem, precisament, parlar amb un 
espai més de grups polítics en comissió d’habitatge, si ho voleu així. 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

En aquest sentit, i sí que ens agradaria tractar-ho amb més profunditat. Perquè, 
evidentment que hi ha casos que se’ns escaparan perquè no els coneixem amb 
prou profunditat, però també sabem de casos de total abús, i no té lògica que hi 
hagi pisos ocupats, que tinguin piscina, i que aquesta aigua de la piscina la 
paguem entre tots. Això no pot ser. Permeteu-me, eh? Si passa un cas 
d’aquests el que s’ha de fer és anar i tallar-ho. 

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

En aquest cas, s’ha tallat, i s’ha tallat diverses vegades. Ho dic perquè sabem 
de quin cas estem parlant, precisament perquè no se’n donen molts així, i s’ha 
actuat bastant contundentment. Però, totalment d’acord. Dediquem espai a 
aprofundir en això perquè us podrem donar més dades que us seran d’interès.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell 
Font.

Molt bé. I acabo. És només un tema conceptual i en els casos que es doni hem 
de trobar la manera de què hi hagi una comptabilitat al respecte. És a dir, hem 
de saber en què som solidaris i en quant som solidaris. No pot ser que hi hagi 
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un sistema, ja sigui en l’àmbit de la llum, que no està en la nostra competència, 
ja siguin les escombraries, que sí que ho és o l’aigua, que hi hagi algú que se’n 
beneficia. Si hi ha la necessitat, nosaltres hem estat un grup, ara el PdeCat, 
abans Convergència, que si cal ajudar les persones som els primers que 
pensem que cal trobar eines per tramitar l’exclusió social. Però també és veritat 
que això ha de quedar, no es tracta de fer-ne publicitat, que no és el cas, és a 
dir, publicitat en el sentit de dir dades que puguin ser personals, però sí que hi 
ha d’haver una comptabilitat, que sapiguem, o algú, si és necessari, sàpiga 
amb quant la societat és solidària amb els seus propis ciutadans.

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

Això és una dada que és d’interès, i que pot ser d’interès, i que es pot posar de 
relleu, que és el que està patint la societat en un aspecte i en l’altre. I ara potser 
més personal, està sent molt feixuc treballar en aquest àmbit, perquè és un 
àmbit que ha crescut, perquè és un àmbit que també, poc a poc les institucions 
anem posant-hi més eines, però recordem que principalment on hem de trobar 
eines, principalment el que ens urgeix és trobar resposta a les situacions del 
dia a dia. 
És evident que en un moment donat, la capacitat que és molt difícil localitzar, 
alguns els localitzes perquè algun veí t’ho diu, altres els localitzes perquè el del 
comptador ho veu, molts altres, no ho saps o en tens constància al cap de 
molts anys, que està en una situació irregular, però el que ens urgeix, sobretot, 
i ho poso en relleu, sense menystenir que totes les dades són positives, el que 
ens urgeix és treballar totes les institucions per seguir cercant eines, perquè 
ens trobem en casos, com bé saps, també, que has passat per aquí, i tots els 
que heu tingut l’oportunitat, d’extrema emergència social i que bé, sí que els hi 
va de res, no?, per tant, ens necessitem. Necessitem trobar recursos, seguir 
cercant eines i seguir, doncs això, eh? Creiem que és molt positiva l’àrea que 
es va crear des d’aquest equip de govern, d’habitatge, perquè treballa 
exclusivament cercant aquestes eines i fins i tot amb molt temps de respostes 
fallides perquè a tot arreu anem notant o captant unes respostes similars a les 
nostres, no? Que és difícil treballar en aquest sentit, però bé, tot ajuda. 

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

-ACTE D’HOMENATGE AL PRESIDENT LLUIS COMPANYS I JOVER
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Bé, per part nostra, evidentment, després de les paraules del regidor 
d’Esquerra, des del nostre partit crec que sempre hem sabut separar molt les 
coses, i per tant entenem que un esdeveniment històric com el del passat 15 
d’octubre s’hi ha d’estar i hem de treballar conjuntament d’una forma 
transversal, per tant hi vam ser i hi serem.

-IL·LUMINACIÓ CARRERS

Simplement aprofitant que aquest cap de setmana tenim l’avinentesa d’aquest 
canvi d’horari que algun cop hem discutit fins i tot en aquest ple la seva 
idoneïtat o no, però sí que és cert que ens han estat arribant queixes o 
inquietuds de certs veïns pel tema del famós problema d’il·luminació que 
portem arrossegant en diversos carrers i que, potser ara que farem aquest 
canvi i anem de cara als mesos de l’any on menys hores de sol tenim, doncs 
fan que hi hagi certs veïns que els preocupa trobar-se carrers totalment a les 
fosques. 
Per tant sí que us demanaria, us faria aquest prec de que hi donéssiu un bon 
cop d’ull, intentem normalitzar la situació que hi ha en certs carrers on 
malauradament hi ha una foscor considerable. 

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

Deixa’m dir que perquè un carrer es quedi sense llum ve degut a un problema 
puntual, una caiguda d’una línia a causa de les tempestes que van passar  a 
les darreres setmanes, i que va quedar un carrer sense llum, 
Aquest ajuntament a mesura que va detectant espais o indrets, sense llum, els  
anem solucionant a mesura que detectem aquests punts foscos als carrers , 
que també ens fan saber els veïns i veïnes. En aquest sentit, ara tenim la ronda 
del Capelló totalment il·luminada, quan abans no ho estava. Però agafem 
aquest prec perquè també estem  treballant en aquest aspecte.

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

És un tema que amb el regidor d’urbanisme hem parlat més d’un cop, entenem 
la situació de tot el teixit de la xarxa d’il·luminació del poble, però bé, és cert 
que hi ha punts que hi ha veïns que reiteradament es queixen, entenem que sí 
que hi ha punts on s’ha de fer una mica més d’incís. 
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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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