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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA  29/03/2017

ÒRGAN

• Ple

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: PLE2017/4
Data: 29/03/2017
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:15 a 21:15
Lloc: Sala de Plens. Biblioteca “El Safareig”

Hi assisteixen:

Alcalde-President
• Aleix Auber Álvarez 

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

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

Secretària
• Milagros de Legorburu Martorell

Interventora
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• Marissa Sala Serra

S’han excusat d’assistir-hi 
• Cap

No han excusat la seva absència
• Cap

QUÒRUM:

Obert l’acte i comprovat per la secretària l’existència del quòrum necessari 
perquè pugui ser iniciada la sessió i donat que l’acta núm. del dia 22/02/2017 
ha estat distribuïda entre els/les Srs/es assistents, és dóna per llegida (art. 
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).

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

ORDRE DEL DIA

Ordre del dia per a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el 
proper dia 29 de març de 2017, a les 20:15 hores, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, C/ del Pilar, 2 (Biblioteca Municipal “El Safareig”).

ASSUMPTES A TRACTAR.

Lectura i aprovació de l’acta anterior

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/3 Ordinari 22/02/2017 i Ple 22/12/2016

2. Propostes
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2.1. Ple
2.1.1. PRP2017/138   DECLARACIO DELS SERVEIS ESSENCIALS .ÀREES I 
SECTORS PRIORITARIS PER A LA CONTRACTACIO FUTURA DE 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENT DE FUNCIONARIS 
INTERINS. Exp: 2017/293   

2.2. Ci Alcaldia i Esports
2.2.1. PRP2017/115   Donar compte al Ple Decret d'Alcaldia 2017-91 
Contractació Joan Amaro Rius. Exp: 2017/262   

2.2.2. PRP2017/116   DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017-
85 CONTRACTACIÓ SOUFIAN BELFQUIH. Exp: 2017/263   

2.2.3. PRP2017/117   DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017-
94 - CONTRACTACIO PER URGENCIA NETEJADORA ESCOLA BRESSOL 
"VAILETS. Exp: 2017/277   

2.2.4. PRP2017/121   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 
2017-92  -DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Exp: 2017/44   

2.2.5. PRP2017/142   DESESTIMACIO RECURS REPOSICIO PRESENTAT 
PER L'ENTITAT BANCARIA BANC DE SABADELL, SA CONTRA L'ACORD 
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 18-01-2017. Exp: 2016/95   SWAP

2.3. Ci Governació, Hisenda , Sostenibilitat
2.3.1. PRP2017/143   CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES I L'ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIO CIVIL DE CAPELLADES. Exp: 2017/326   

2.4. Ci Comunicació i Infraestructures Tecnològiques
2.4.1. PRP2017/136   EXP.2017/300 PROPOSTA D' ACORD EN RELACIÓ 
AMB L' APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DEL 
PERIODE 2018-2020

2.4.2. PRP2017/139   EXP.2017/322 INFORME DE MOROSITAT 
CORRESPONENT AL 4R TRIMESTRE 2016

2.4.3. PRP2017/140   EXP.2017/323 INFORME PERIODE MIG DE 
PAGAMENT (PMP) 4RT TRIMESTRE 2016

Precs i preguntes
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Capellades,  

L’alcalde,
Aleix Auber Àlvarez

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE 22/12/20176 i PLE2017/3 Ordinari 22/02/2017

Lectura i aprovació de l’acta 22/12/2016.-
Passada a votació l’acta del Ple del 22/12/2016 resta aprovada per la 
unanimitat dels/les tretze regidors/res a assistents al Ple dels/les tretze que 
componen de dret aquesta corporació.

Lectura i aprovació de l’acta 22/02/2017.
El alcalde, Aleix Auber Álvarez, en nom del grup municipal Vila de Capellades, 
indica que s’ha de fer una esmena en el punt de precs i preguntes, punt del 
pdcat, intervenció de Vila de Capellades-CUP, 3r.  paràgraf, de la pàgina  41  
consta que a l’últim any ho vas aprovar al mes de maig i ha de constar que a 
l’últim any no s’havia aprovat

Passada a votació l’acta del Ple del 22/02/2017 resta aprovada per la 
unanimitat dels/les tretze regidors/res a assistents al Ple dels/les tretze que 
componen de dret aquesta corporació.

2. Propostes
2.1. Ple
2.1.1. DECLARACIO DELS SERVEIS ESSENCIALS .ÀREES I SECTORS 
PRIORITARIS PER A LA CONTRACTACIO FUTURA DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENT DE FUNCIONARIS INTERINS. 
Exp: 2017/293   

Exp. 2017/293

DECLARACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS, ARÈES I SECTORS 
PRIORITARIS PER A LA CONTRACTACIÓ FUTURA DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENT DE FUNCIONARIS INTERINS.

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 1d69db4045b34574aab5f6b1b547b691001 Data document: 29/05/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Aleix Auber Àlvarez 29/06/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Milagros de
Legorburu Martorell

29/06/2017 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

5

Vist l’informe proposta de Secretaria emès en data 16/03/2017, en el qual 
s’indica el següent:

“
DECLARACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS, ARÈES I SECTORS 
PRIORITARIS PER A LA CONTRACTACIÓ FUTURA DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENT DE FUNCIONARIS INTERINS.

INFORME- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

SECRETARIA
En relació amb l'expedient relatiu amb el procediment a seguir per determinar 
com a prioritaris o com a servei públic essencials per a la contractació futura de 
personal laboral temporal o nomenament de funcionaris interins per cobrir 
necessitats urgents i inajornables per funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels Serveis essencials, en 
compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 14 de març de 2017 emeto el 
següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb l'establert en 
l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb 
base als següents,

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Vista la necessitat urgent i inajornable d'aquest Ajuntament de cobrir 
necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i  categories 
professionals referides als sectors, funcions i categories professionals 
següents, que es consideren prioritaris i als següents Serveis que es 
consideren essencials.

Es declaren serveis públics essencials de l'Ajuntament de Capellades als 
efectes previstos per l'article 20.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2016 els següents:

- Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i 
obligatoris enunciats a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, bàsica de règim 
local:
Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament 
domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, 
pavimentació de les vies públiques, control d'aliments i begudes, parcs i 
biblioteques públiques, mercat i tractament de residus, protecció civil, avaluació 
i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata de persones
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en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions 
esportives d'ús públic, transport públic col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient 
urbà.
- L'ordenació i control del tràfic en les vies urbanes.
- L'atenció d'urgències i emergències de tot tipus.
- El control sanitari del medi ambient; d'indústries, activitats i serveis, transports, 
sorolls i vibracions, d'edificis, de la distribució i subministrament d'aliments, de 
cementiris i de policia sanitària mortuòria.
- L'actualització, revisió i custòdia del padró municipal.
- La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu.
- La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica financera i 
pressupostària.
- Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
- Els serveis territorials d'ordenació i tramitació d'obra pública, atorgament de 
llicències, inspecció, disciplina i sancions.
- Els serveis de L’Escola i l’Escola Bressol Municipals.
- Els Serveis Socials vinculats a prestacions garantides en desenvolupament de 
l'article 25 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 
Respecte d'aquests serveis tindran la consideració d'essencial les categories i 
funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació

SEGON. Amb data 14 de març es va emetre Informe de Secretaria i Intervenció 
en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable per tal de poder 
dur a terme contractacions futures de personal laboral temporal o nomenament 
de funcionaris interins, amb proposta d’acord sobre quins sectors, funcions i 
categories professionals es consideren prioritaris o afecten al funcionament de 
Serveis públics essencials. d'Intervenció sobre la consignació pressupostària 
per a la contractació de personal temporal.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— L'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2016.
— La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

Vist el que consta en els paràgrafs anteriors, es considera que l'expedient ha 
seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva 
aprovació pel Ple de la Corporació.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per 
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Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent 
proposta de resolució:

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.-APROVAR la declaració de serveis públics essencials que segueix:

Es declaren serveis públics essencials de l'Ajuntament de Capellades als 
efectes previstos per l'article 20.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2016 els següents:

- Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i 
obligatoris enunciats a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, bàsica de règim 
local: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, 
abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de 
població, pavimentació de les vies públiques, control d'aliments i begudes, 
parcs i biblioteques públiques, mercat i tractament de residus, protecció civil, 
avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata 
de persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i 
instal·lacions esportives d'ús públic, transport públic col·lectiu urbà de viatgers i 
medi ambient urbà.
- L'ordenació i control del tràfic en les vies urbanes.
- L'atenció d'urgències i emergències de tot tipus.
- El control sanitari del medi ambient; d'indústries, activitats i serveis, transports,
sorolls i vibracions, d'edificis, de la distribució i subministrament d'aliments, de 
cementiris i de policia sanitària mortuòria.

SEGON.-Aprovar la declaració d’àrees i sectors prioritaris que segueix:

Es declaren prioritàries les següents àrees o sectors, amb relació a les 
categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir les funcions 
essencials atribuïdes a l'Ajuntament de Capellades:
- Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació.
- Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius.
- Serveis d’atenció a la ciutadania.
- Serveis de mitjans de comunicació locals.
- Serveis de logística i informàtica. Serveis de seguretat corporativa.
- Serveis de recursos humans i organització.
- Serveis de patrimoni i arxiu municipal.
- Serveis de contractació administrativa i compres.
- Serveis d'atenció i sensibilització als drets ciutadans i de les persones.
- Serveis d'educació: llar d'infants, educació primària.
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- Servei d’ocupació i treball.
- Servei de promoció econòmica i de la ciutat
- Serveis d'intervenció administrativa, atorgament de llicències, d'inspecció i 
altres de control preventiu.
- Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments públics.
- I qualsevol servei i activitat dirigida a fomentar la cohesió social, cultural i 
esportiva dels diferents nuclis de població del municipi.

TERCER.- APROVAR les Directrius que regeixen la cobertura de necessitats 
de personal:
a) Les necessitats de personal que es generin durant l'exercici 2017 s'atendran, 
prioritàriament, amb personal propi de la Corporació, i través dels sistemes 
legalment previstos de provisió de llocs de treball i mobilitat interna. A més dels 
sistemes de provisió definitiva, podrà tenir-se en consideració l'assignació 
provisional de llocs de treball mitjançant expedients d'adscripció provisional, 
atribució temporal de funcions i comissions de servei en el cas de funcionaris 
de carrera i de mobilitat o modificació de les condicions de treball en el cas del
personal laboral.
b) No es procedirà al nomenament de funcionaris interins ni a la contractació de 
personal laboral temporal, llevat que es tracti d'un supòsit urgent i que no es 
pugui ajornar. Aquesta excepció s'aplicarà només en relació als serveis, 
funcions i categories que la Corporació ha determinat com a prioritàries o 
essencials. En qualsevol cas, tindran la durada estrictament necessària.

QUART.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d'anuncis i a la pàgina web de 
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

CINQUÈ.- DETERMINAR que les contractacions portades a terme com a 
conseqüència d'aquesta declaració de serveis prioritaris i essencials, en cap 
cas, no podran suposar un increment de pressupost del Capítol I de personal 
d'aquesta Corporació Municipal.

SISÈ.- COMUNICAR TELEMÀTICAMENT aquesta resolució al servei de 
Recursos Humans i al Servei d’Organització.

Capellades, 16 de març de 2017
Milagros de Legorburu Martorell
La secretària
“

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

PRIMER.-APROVAR la declaració de serveis públics essencials que segueix:
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Es declaren serveis públics essencials de l'Ajuntament de Capellades als 
efectes previstos per l'article 20.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2016 els següents:

- Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i 
obligatoris enunciats a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, bàsica de règim 
local: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, 
abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de 
població, pavimentació de les vies públiques, control d'aliments i begudes, 
parcs i biblioteques públiques, mercat i tractament de residus, protecció civil, 
avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata 
de persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i 
instal·lacions esportives d'ús públic, transport públic col·lectiu urbà de viatgers i 
medi ambient urbà.
- L'ordenació i control del tràfic en les vies urbanes.
- L'atenció d'urgències i emergències de tot tipus.
- El control sanitari del medi ambient; d'indústries, activitats i serveis, transports,
sorolls i vibracions, d'edificis, de la distribució i subministrament d'aliments, de 
cementiris i de policia sanitària mortuòria.

SEGON.-Aprovar la declaració d’àrees i sectors prioritaris que segueix:

Es declaren prioritàries les següents àrees o sectors, amb relació a les 
categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir les funcions 
essencials atribuïdes a l'Ajuntament de Capellades:
- Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació.
- Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius.
- Serveis d’atenció a la ciutadania.
- Serveis de mitjans de comunicació locals.
- Serveis de logística i informàtica. Serveis de seguretat corporativa.
- Serveis de recursos humans i organització.
- Serveis de patrimoni i arxiu municipal.
- Serveis de contractació administrativa i compres.
- Serveis d'atenció i sensibilització als drets ciutadans i de les persones.
- Serveis d'educació: llar d'infants, educació primària.
- Servei d’ocupació i treball.
- Servei de promoció econòmica i de la ciutat
- Serveis d'intervenció administrativa, atorgament de llicències, d'inspecció i 
altres de control preventiu.
- Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments públics.
- I qualsevol servei i activitat dirigida a fomentar la cohesió social, cultural i 
esportiva dels diferents nuclis de població del municipi.
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TERCER.- APROVAR les Directrius que regeixen la cobertura de necessitats 
de personal:
a) Les necessitats de personal que es generin durant l'exercici 2017 s'atendran, 
prioritàriament, amb personal propi de la Corporació, i través dels sistemes 
legalment previstos de provisió de llocs de treball i mobilitat interna. A més dels 
sistemes de provisió definitiva, podrà tenir-se en consideració l'assignació 
provisional de llocs de treball mitjançant expedients d'adscripció provisional, 
atribució temporal de funcions i comissions de servei en el cas de funcionaris 
de carrera i de mobilitat o modificació de les condicions de treball en el cas del
personal laboral.
b) No es procedirà al nomenament de funcionaris interins ni a la contractació de 
personal laboral temporal, llevat que es tracti d'un supòsit urgent i que no es 
pugui ajornar. Aquesta excepció s'aplicarà només en relació als serveis, 
funcions i categories que la Corporació ha determinat com a prioritàries o 
essencials. En qualsevol cas, tindran la durada estrictament necessària.

QUART.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d'anuncis i a la pàgina web de 
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

CINQUÈ.- DETERMINAR que les contractacions portades a terme com a 
conseqüència d'aquesta declaració de serveis prioritaris i essencials, en cap 
cas, no podran suposar un increment de pressupost del Capítol I de personal 
d'aquesta Corporació Municipal.

SISÈ.- COMUNICAR TELEMÀTICAMENT aquesta resolució al servei de 
Recursos Humans i al Servei d’Organització.

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

2.2. Ci Alcaldia i Esports
2.2.1. Donar compte al Ple Decret d'Alcaldia 2017-91 Contractació Joan 
Amaro Rius. Exp: 2017/262   

Donar compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 2017/91

Decret d’Alcaldia 2017/91

Contractació per urgència del Sr. Juan Amaro Rius com a personal laboral 
temporal d’aquest ajuntament.
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Atès que es necessari la provisió del lloc de treball d’operari de la brigada 
municipal d’aquest Ajuntament  per màxima urgència, per tal de garantir el 
bon funcionament de la brigada municipal, amb motiu de que Sr.Juan-
Antonio López Rajo, que ocupa el lloc de treball de xofer de la màquina 
d’escombrar carrers de la brigada municipal en situació de baixa per 
incapacitat temporal 

Atès que és prioritari urgent, inajornable i del tot imprescindible. Necessari 
el bon manteniment de la neteja de la via pública d’aquest 

Atès que l’esmentada plaça, segons proposta del regidor d’Urbanisme,  
podrà ser desenvolupada pel Sr. Juan Amaro Rius el  qual acredita 
experiència necessària per cobrir-la temporalment.

Aquesta substitució s’haurà de limitar estrictament fins que finalitzi la baixa 
per incapacitat temporal  del Sr. Juan-Antonio López Rajo 

La contractació es fa, doncs, respectant els preceptes dels articles 2.2 i 
3.2 del Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària, i financera per a la correcció de 
dèficit públic.

Vist l’informe d’Intervenció que acredita que hi ha crèdit suficient per 
atendre la despesa derivada de l’esmentada contractació.

Atesos els articles 11.1 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre pel qual 
s’aprova el text Refós   de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com els 
articles 22, 24 i 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament al servei de les entitats locals i els principis establerts a l’article 
42 del Decret 1/1997, de 31 d’octubre en el qual s’aprova el Text Refós 
únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Vist el que disposa l’article 291.3 del text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril i 94.3 del Decret 214/1990.

R E S O L C:

PRIMER.- Declarar necessària i urgent  la contractació d’un peó de la 
brigada municipal, a temps complert , amb una jornada laboral de 37,5 i 
amb caràcter de substitució i fins que finalitzi la baixa per IT  del Sr. Juan-
Antonio López Amaro
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SEGON.- Contractar com a personal laboral temporal amb caràcter 
d’urgència al Sr. Juan Amaro Rius en substitució del Sr. Juan-Antonio 
López Rajo de baixa per IT,  com a peó de la brigada municipal, codi de la 
plaça, 221; Grup, E; nivell, C.D.12; retribucions a percebre:

-salari base 553,03€

-complement de destí 217,34€

-complement específic: 520,97 €

-complement valoració: 141,18 €

TERCER.- Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia  8 de març de  
2017, fins a la finalització de la baixa per IT  del Sr. Juan-Antonio López 
Rajo, no obstant això, ’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si 
es produeix alguna de les causes de cessament a què fa referència 
l’article 7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

QUART.- Notificar aquest nomenament a l’interessat, al representat del 
personal laboral, i al departament d’Intervenció.

CINQUÈ.- Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. 

SISÈ.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de la corporació.

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

Capellades, 8 de març de 2017

Aleix Auber Álvarez  Milagros de Legorburu i Martorell 

Alcalde-president Secretària

El Ple es dóna per assabentat.
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2.2.2. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017-85 
CONTRACTACIÓ SOUFIAN BELFQUIH. Exp: 2017/263   

DECRET D’ALCALDIA 2017/85

Decret 2017/85

Contractació per màxima urgència del Sr. Soufian Belfquih com a personal 
laboral temporal d’aquest ajuntament.

Atès que es necessari la provisió del lloc de treball d’operari de la brigada 
municipal d’aquest Ajuntament  per màxima urgència, per tal de garantir el 
bon funcionament de la brigada municipal, amb motiu de que Sr. Joan 
colom Álvarez  està en situació de baixa per incapacitat temporal 

Atès que és necessari el bon funcionament de la brigada municipal pel 
manteniment de la via pública d’aquest municipi és prioritari urgent, 
inajornable i del tot imprescindible.

Atès que l’esmentada plaça, segons proposta del regidor d’Urbanisme,  
podrà ser desenvolupada pel Sr. Soufian Belfquih el  qual acredita 
experiència necessària per cobrir-la temporalment.

Aquesta substitució s’haurà de limitar estrictament fins que finalitzi la baixa 
per malaltia del Sr. Joan Colom Álvarez 

La contractació es fa, doncs, respectant els preceptes dels articles 2.2 i 
3.2 del Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària, i financera per a la correcció de 
dèficit públic.

Vist l’informe d’Intervenció que acredita que hi ha crèdit suficient per 
atendre la despesa derivada de l’esmentada contractació.

Atesos els articles 11.1 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre pel qual 
s’aprova el text Refós   de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com els 
articles 22, 24 i 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament al servei de les entitats locals i els principis establerts a l’article 
42 del Decret 1/1997, de 31 d’octubre en el qual s’aprova el Text Refós 
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únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Vist el que disposa l’article 291.3 del text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril i 94.3 del Decret 214/1990.

R E S O L C:

PRIMER.- Declarar necessària i urgent  la contractació d’un peó de la 
brigada municipal, a temps complert , amb una jornada laboral de 37,5 i 
amb caràcter de substitució i fins que finalitzi la baixa per IT  del Sr. Joan 
Colom Álvarez

SEGON.- Contractar com a personal laboral temporal amb caràcter d’ 
urgència al Sr. Soufian Belfquih en substitució del Sr. Joan Colom Álvarez 
de baixa per IT,  com a peó de la brigada municipal, codi de la plaça, 123; 
Grup, E; nivell, C.D.10; retribucions a percebre:

-salari base 553,03€

-complement de destí 217,34€

- complement específic: 113,49 €

- complement valoració: 266,12 €

TERCER.- Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia  8 de març de  
2017, fins a la finalització de la baixa per IT  del Sr. Joan Colom Álvarez , 
no obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es 
produeix alguna de les causes de cessament a què fa referència l’article 7 
del Decret 214/1990,  de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 

QUART.- Notificar aquest nomenament a l’interessat, al representat del 
personal laboral, i al departament d’Intervenció.

CINQUÈ.- Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. 

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 1d69db4045b34574aab5f6b1b547b691001 Data document: 29/05/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Aleix Auber Àlvarez 29/06/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Milagros de
Legorburu Martorell

29/06/2017 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

15

SISÈ.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de la corporació.

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

Capellades  8 de març de 2017

Aleix Auber Álvarez  Milagros de Legorburu i Martorell 

Alcalde-president Secretària

El Ple es dóna per assabentat.

2.2.3. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017-94 - 
CONTRACTACIO PER URGENCIA NETEJADORA ESCOLA BRESSOL 
"VAILETS. Exp: 2017/277   

Decret de l’Alcaldia 2017/94

“
Decret 2017/94

Contractació per urgència de la Sra. Inés López Capsir com a personal 
laboral temporal d’aquest ajuntament.

Atès que es necessària i urgent la provisió del lloc de treball de 
netejadora de les dependències de l’Escola Bressol “Vailets” i altres 
dependències municipals, per tal de garantir el bon funcionament del 
servei de neteja de l’Escola Bressol “Vailets” i d’altres dependències 
municipals, amb motiu de què la Sra. Mª. Ángeles Mates Aranda que 
ocupa el lloc de treball de  netejadora de les dependències de l’Escola 
Bressol “Vailets” i d’altres dependències municipals es jubila el proper 
dia 11 de març de 2017.

Atès que és prioritari urgent, inajornable i del tot imprescindible mantenir 
el servei de neteja de l’Escola Bressol “Vailets” i d’altres dependències 
municipals.
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Atès que l’esmentada plaça, segons proposta del regidor de Personal, 
podrà ser desenvolupada per la Sra. Inés López Capsir, la qual acredita 
experiència necessària per cobrir-la temporalment aquest lloc de treball.

Aquesta substitució s’haurà de limitar estrictament fins que finalitzi el 
corresponent procés de selecció per la provisió d’aquest lloc de treball 
vacant per la jubilació de la Sra. Mª. Ángeles Mates Aranda.

La contractació es fa, doncs, respectant els preceptes dels articles 2.2 i 
3.2 del Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària, i financera per a la 
correcció de dèficit públic.

Vist l’informe d’Intervenció que acredita que hi ha crèdit suficient per 
atendre la despesa derivada de l’esmentada contractació.

Atesos els articles 11.1 i 55 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre pel qual 
s’aprova el text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com els 
articles 22, 24 i 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova 
el Reglament al servei de les entitats locals i els principis establerts a 
l’article 42 del Decret 1/1997, de 31 d’octubre en el qual s’aprova el Text 
Refós únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

Vist el que disposa l’article 291.3 del text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril i 94.3 del Decret 214/1990.

R E S O L C:

PRIMER.- Declarar necessària i urgent la contractació d’una netejadora 
destinada al servei de neteja de l’Escola Bressol “Vailets” i d’altres 
dependències municipals , a temps complert , amb una jornada laboral 
de 37,5 i amb caràcter de substitució i fins que finalitzi el procés de 
selecció per proveir la vacant d’aquest lloc de treball de la plantilla 
municipal.

SEGON.- Contractar com a personal laboral temporal amb caràcter 
d’urgència a la Sra. Inés López Capsir en substitució de la Sra. Mª. 
Ángeles Mates Aranda, com a netejadora del servei de neteja de 
dependències municipals que prestarà els seus serveis a l’escola bressol 
Vailets i a altres dependències municipals. 
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Codi de la plaça,123; 

Grup, E; nivell, C.D.10 ; 

Retribucions a percebre:
-salari base 553 €
-complement de destí 217€
-complement específic: 97 €
-complement valoració: 281 €

TERCER.- Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 13 de març 
de 2017, fins a la finalització del procés selectiu per proveís  la baixa per 
jubilació de la Sra. Mª. Ángeles Mates Aranda. 

No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es 
produeix alguna de les causes de cessament a què fa referència l’article 
7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.

QUART.- Notificar aquest nomenament a l’interessat, al representat del 
personal laboral, i al departament d’Intervenció.

CINQUÈ.- Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler 
d’edictes de l’Ajuntament.

SISÈ.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de la corporació.
Capellades,  10 de març de 2017

Aleix Auber i Álvarez   Milagros de Legorburu i Martorell 
Alcalde-president Secretària

“

El Ple es dóna per assabentat.

2.2.4. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 2017-92  -
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL 
POLIESPORTIU MUNICIPAL. Exp: 2017/44   

DECRET DE L’ALCALDIA 2017/92 – DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.
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Decret 2017/92

ANTECEDENTS:

Primer.- Per Decret d’Alcaldia 2017/31, de data 31/01/2017 es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb 
un únic criteri d’adjudicació de les instal·lacions del servei del 
poliesportiu municipal, tramitació urgent.

Segon.- L’anunci de licitació es va publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7301, de data 3 de febrer de 2017, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de febrer de 2017, al 
tauler d’edictes el 3 de febrer de 2017, i en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament.

Els plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques 
s’han exposat al públic, als efectes de possibles reclamacions o 
al·legacions, i durant aquest termini no s’ha presentat cap.

Tercer.- A la convocatòria es va presentar una proposició que no reunia 
els requisits establerts a l’art.59.2 del Text Refós de llei de contractes del 
sector públic, per tal que els interessats compleixin amb requisits 
aplicables a les ofertes formulades per les unions temporals 
d’empresaris  

Quart.- La mesa de contractació reunida el dia 27 de febrer de 2017 va 
proposar a l’Alcaldia, com a òrgan de contractació, declarar deserta la 
licitació, convocada per Decret de l’Alcaldia 2017/31 de 31/01/2017, per 
a la contractació mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, tramitació urgent, per al servei de manteniment de les 
instal·lacions del Poliesportiu Municipal, per manca de concreció de la 
persona jurídica o  física que ha presentat una única oferta en aquest 
procediment de contractació

R E S O L C:

Primer.- Declarar deserta la licitació la convocada per Decret de 
l’Alcaldia 2017/31 de 31/01/2017, per a la contractació mitjançant 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, tramitació urgent, 
per al servei de manteniment de les instal·lacions del Poliesportiu 
Municipal, per manca de concreció de la persona jurídica o  física que ha 
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presentat una única oferta en aquest procediment de contractació, 
proposició que no reunia els requisits establerts a l’art.59.2 del Text 
Refós de llei de contractes del sector públic, per tal que els interessats 
compleixin amb requisits aplicables a les ofertes formulades per les 
unions temporals d’empresaris  

Segon.-Posposar la nova licitació servei de manteniment de les 
instal·lacions del Poliesportiu Municipal, fins que es revisin els plecs de 
clàusules administratives i tècniques que han regulat el procediment de 
contractació del citat servei de manteniment de les instal·lacions del 
poliesportiu municipal.

Tercer.-Notificar aquesta resolució al Sr. Andreu Yebra Fontanet  amb el 
corresponent peu de recursos.

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

Capellades,  6 de març de 2017

Aleix Auber i Álvarez   Milagros de Legorburu i Martorell 

Alcalde-president Secretària

El Ple es dóna per assabentat.

EXP. 
2016/95

2.2.5. DESESTIMACIO RECURS REPOSICIO PRESENTAT PER L'ENTITAT  
BANCARIA BANC DE SABADELL, SA CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT DE 18-01-2017. Exp: 2016/95   SWAP

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Atès que en data 13 de juny de 2016 es va dictar Decret d’Alcaldia número  
216/2016, incoant procediment de Revisió d’ofici per nul·litat de ple dret, del 
contracte de permuta financera número 036.06554.00001.0 subscrit en data 15 
d’abril de 2010 per l’ Alcaldessa de l’Ajuntament de Capellades i l’entitat Caixa 
Penedès (avui Banc Sabadell). 
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Atès que, un cop instruït l’esmentat procediment es va trametre l’expedient i la 
proposta de resolució a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya per a l’emissió del preceptiu dictamen, d’acord amb el previst a la 
Llei 26/2010 de 3 d’agost de Procediment Administratiu de Catalunya; el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i la Llei 5/2005 de la Comissió Jurídica 
Assessora.

Vist el Dictamen número 312/2016 de data 1 de desembre de 2016 de la 
Comissió Jurídica Assessora , que va informar favorablement l’ expedient de 
revisió d’ofici tramitat per l’Ajuntament, posant de manifest el compliment del 
procediment legalment establert per als expedients de revisió d’ofici, i 
pronunciant-se sobre l’existència de les diverses causes de nul·litat del 
contracte de permuta financera objecte de l’expedient, en base al que preveu 
l’article 62 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques, i procediment administratiu comú.

Atès que un cop l’anterior Dictamen va tenir entrada a l’Ajuntament, el Ple de la 
Corporació va declarar en data 18 de gener de 2017 la nul·litat de Ple Dret del 
contracte de permuta financera subscrit en data 15 d’abril de 2010 per 
l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Capellades i l’entitat Caixa Penedès (avui Banc 
de Sabadell), per les causes esmentades i analitzades a l’esmentat acord.

Atès que contra l’anterior acord del Ple de l’Ajuntament, de 18 de gener de 
2017, BANC SABADELL, S.A ha interposat recurs de reposició, sol·licitant 
s’anul.li i es deixi sense efecte l’esmentat acord, i demanant la suspensió en 
tant no es resolgui el citat recurs. 

Vist l’informe de Secretaria de data 17 de març de 2017 emès en relació a 
l’esmentat recurs de reposició.  

Atès que, amb independència de la valoració pertinent sobre les concretes 
causes del recurs per part de l’entitat bancària, s’ha constatat tal com es diu a 
l’anterior informe de secretaria,  la inexistència de qualsevol al·legació 
formulada o prova proposada per BANC SABADELL, S.A al llarg de tot el 
procediment de revisió d’ofici, malgrat haver-se-li donat trasllat de tots els 
tràmits pertinents per tal de poder fer-ho.

Atès que en el primer expedient de revisió d’ofici i malgrat haver caducat, 
tampoc l’entitat bancària va presentar cap escrit d’al·legacions ni cap prova.
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Atès que inclús abans de la incoació de l’expedient de revisió d’ofici, també es 
van dictar el Decrets 88/2015 i 168/2015 relatius al contracte de Swap, sense 
que l’entitat fes cap pronunciament al respecte.

Atès que aquesta actitud es podria interpretar com una conformitat amb els 
arguments de l’Ajuntament, o, si més no, com una certa aquiescència ja que 
havent pogut oposar-se, mai ho ha fet ni ha dit res al respecte, sent el recurs de 
reposició la primera actuació que fa al respecte.

Atès que, pel que fa al primer punt del recurs de reposició, BANC SABADELL, 
S.A manifesta que al contracte de permuta financera subscrit no li resulta 
d’aplicació la normativa de contractació pública, i que es tracta d’un contracte 
exclòs de la Llei de Contractes del Sector Públic en base a les previsions de 
l’article 4.1 l) de la citada Llei.

Atès que en relació a aquest argument, cita dues sentències que sostindrien 
aquesta exclusió.  

Vist l’informe de Secretaria de 17 de març de 2017, segons el qual i en relació 
a les anteriors sentències, aquestes difícilment es poden prendre en 
consideració ja que en els supòsits estudiats per les mateixes, cap de les parts 
és una administració pública, i a més a més en tots cas expliquen la mecànica 
del Swap o parlen d’un altre supòsit de fet; però no diuen tal com  afirma 
l’entitat bancària, que si el contracte de permuta financera va referit a una altre 
operació d’endeutament, quedi exclòs de la LCSP.

Atès que sobre aquesta mateixa qüestió relativa a la normativa aplicable al 
contracte, BANC SABADELL, S.A fa referència al Dictamen 157/2013 del 
Consejo Consultivo de Canarias.

Atès que l’informe de Secretaria també fa referència a l’esmentat 
Dictamen157/2013, i manifesta que els arguments del mateix no defensen 
aquesta postura de l’entitat, sinó que afirma que els contractes de permuta 
financera són contractes bancaris, financers o d’inversió quina preparació i 
adjudicació es regeixen per la normativa sobre contractació administrativa.

Atès que també es diu en aquest informe que a aquest tipus de contractes els 
hi resulta d’aplicació la Llei 30/2007 per qüestions temporals com en el nostre 
supòsit, que no es troben exclosos per la mateixa i que, per tant, els actes 
relatius a la seva preparació i adjudicació es regiran  per les regles de la 
contractació pública (LCSP).

Atès que el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 312/2016 també entén 
que estem davant un contracte privat subscrit per una Administració Pública 
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(Annexe II, categoria 6 LCSP; contractes bancaris, financers o d’inversió), 
quina preparació i adjudicació es regeixen per la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

Atès per tant que no es pot acollir aquesta al·legació del recurs de reposició, 
relativa a la normativa aplicable.

Atès que pel que fa a la primera causa de nul·litat, relativa a la incompetència 
manifesta de la aleshores Alcaldessa per a la subscripció del contracte referit, 
atesa la quantia del mateix, BANC SABADELL, S.A manifesta estar d’acord 
amb l’informe de la Comissió Jurídica Assessora en tant que com que es 
tractava  d’una competència que podia haver estat delegada, no ens trobem 
davant una incompetència manifesta. 

Vist l’informe de Secretaria de data 17 de març de 2017, segons el qual 
aquesta incompetència sí que era manifesta, en tant que “el fet que la 
competència era del Ple i no havia estat delegada era una qüestió sabuda i 
manifesta, perquè per a la contractació del préstec al qual anava referit el 
Swap, i formalitzat en la mateixa data que aquest últim, es va adoptar el 
pertinent acord del Ple”, fent també referència a la sentència del Tribunal 
Suprem de 30-03-1994.

Atès, per tant, que s’entén que la incompetència és clara i notòria, en tant que 
l’Alcaldessa sabia que no tenia competència en aquesta matèria, més quan per 
a la contractació del préstec al qual anava referit el Swap, i formalitzat en la 
mateixa data que aquest últim, es va adoptar el pertinent acord del Ple.  

Atès que tal com es diu a l’informe de Secretaria, l’entitat incorre en un error pel 
que fa a les dates del contracte de préstec principal i del contracte de Swap; 
havent de deixar clar que el contracte de Swap el va signar l’Alcaldessa 
directament el 15 d’abril de 2010, i l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 de març 
de 2010 al qual es refereix BANC DE SABADELL, S.A és el contracte de 
préstec principal (si bé es va protocol·litzar el 15 d’abril).  

Atès, per tant, que no pot ser compartida la tesis del recurrent.

Atès que, pel que fa a la segona causa de nul·litat de ple dret per haver-se 
prescindit del procediment legalment establert, BANC SABADELL, S.A 
manifesta no estar d’acord amb la tesis de l’Ajuntament i la Comissió Jurídica 
Assessora, ja que afirma que si el contracte es troba exclòs de la normativa de 
contractació pública, no resultava necessari seguir els tràmits legalment 
establerts en l’esmentada normativa. 
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Atès que, tal com es diu a l’informe de Secretaria de 17 de març de 2017, “la 
Comissió Jurídica Assessora també entén que concorre la present causa de 
nul·litat de ple dret, ja que falta l’informe previ i preceptiu de la Intervenció 
municipal (previst a l’article 52.2 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals) i, a més a més, no s’ha seguit 
cap iter administratiu previ a l’acord de l’alcaldia ni s’han respectat els principis 
que informen la contractació administrativa”

Vist l’esmentat informe de Secretaria segons el qual l’Ajuntament de 
Capellades, i al contrari del que diu l’entitat bancària, sí ha detallat el perquè 
s’ha prescindit total i absolutament del procediment legalment establert i, de fet, 
en l’informe de Secretaria de 8 de juliol de 2016 al qual l’entitat fa expressa 
referència, es dedica tot un apartat a citar aquestes infraccions, informe al qual 
ens hem de remetre :

“En efecte, no va haver-hi cap informe justificatiu de la concurrència del citat 
interès ni hi va haver-hi publicitat; únicament i sense cap tramitació prèvia, es 
va signar el contracte per part de l’Alcaldessa”

“Es va dictar un acte sense el previ procediment que acredités la necessitat de 
la seva adopció, la oportunitat ,  la legalitat de la mesura a adoptar i la selecció 
de l’opció més avantatjosa per a l’interès general a fi i efecte de respectar la 
integritat i equilibri dels comptes públics.

En definitiva, no es van respectar els més elementals principis en matèria de 
contractació administrativa, infringint per tant i en tota regla l’article 1 de la 
LCSP......”

Atès, per tant, que els arguments de l’entitat bancària en aquest sentit, tampoc 
poden ser acollits.

Atès que, pel que fa a la tercera causa de nul·litat de ple dret del contracte de 
Swap, relatiu la carència o insuficiència de crèdit, l’entitat bancària en el seu 
recurs de reposició també mostra la seva disconformitat en el fet que 
l’Ajuntament hagi valorat aquesta causa com una altre causa de nul·litat i, en 
aquest sentit, fent referència al fet que la Comissió Jurídica Assessora no la 
considera causa autònoma de nul·litat a l’empara de l’article 32.2c) de la LCSP, 
recalca novament que si el contracte de permuta financera no es sotmet a la 
normativa sobre contractació pública, no cap invocar aquesta causa de nul·litat.

Vist l’informe de Secretaria de 17 de març de 2017, segons el qual, “ En aquest 
apartat doncs, podem donar per reproduïts els arguments relatius a la sí 
subjecció del contracte a la Llei de Contractes del sector Públic, per concloure 
que lògicament sinó consta acreditat el crèdit, això infringeix clarament 
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l’esmentada normativa tot i que en aquest cas i segons la Comissió Jurídica 
Assessora, això “s’emmarca dins la manca total i absoluta de procediment que 
ha envoltat totes les actuacions i, en conseqüència, s’ha de reconduir als 
elements determinants de la causa de nul·litat prevista per l’article 62.1 e) de 
l’LRJPAC.”

Atès que aquest argument no pot ser acollit.

Atès que, pel que fa a la última causa de nul·litat estudiada, relativa als vicis en 
el consentiment i en la causa del contracte, BANC SABADELL S.A al·lega en el 
seu recurs que aquesta causa de nul·litat  no fa referència a cap causa en 
concret de l’article  62 de la LRJPAC.

Vist l’informe de Secretaria segons el qual “Cal destacar en aquest apartat la 
contradicció en la que constantment incorre l’esmentada entitat, ja que per una 
banda pretén excloure el contracte de Swap de qualsevol normativa 
administrativa, i en canvi en aquest apartat sí que fa referència expressa a 
l’aplicació d’aquesta LRJPAC en tant que l’Ajuntament no ha citat cap precepte 
en concret d’aquesta norma pel que fa a aquest vici de nul·litat”

Atès que segons l’esmentat informe de Secretaria “cal dir que és sabut i 
manifest el fet que l’Alcaldessa no tenia els coneixements necessaris per 
subscriure el contracte de Swap, i això és un fet que no nega en cap moment 
l’entitat. 

Així, l’entitat bancaria va ometre el seu deure d’informació tal com preceptua 
l’article 79.6 de la Llei 24/1988 del Mercat de Valors i article 72 del Reial Decret 
217/2008 sobre el sobre Regim Jurídic de les empreses de servei d’inversió i 
de les demés entitats que presenten serveis d’inversió.

Tota això ens porta a concloure que, en la prestació del consentiment va 
concórrer un vici (error sobre l’objecte, dol o culpa) que l’invalidava” 

Atès, per tant, que aquests arguments tampoc poden ser acollits.

Atès que el recurs de reposició també fa referència al tema de la sol·licitud de 
devolució dels imports pagats rebuts indegudament.

Vist l’informe de Secretaria de 17 de març segons el qual  i fent referència al 
Dictamen 157/2013 del Consell del Consell Consultiu de Canàries  diu que “la 
preparació i adjudicació d’aquest tipus de contractes es regirà pel dret 
administratiu de contractació i, per tant, la jurisdicció competent serà la 
contenciós administrativa, si bé els seus efectes i extinció es regiran pel dret 
privat”, i “un cop declarada la nul·litat del contracte de Swap i en funció de com 
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es resolgui el recurs de reposició, l’Ajuntament haurà d’actuar de conformitat 
amb la normativa aplicable per tal que li siguin retornats els imports pagats 
indegudament i en seu de la jurisdicció competent”

Atès que el recurs de reposició presentat també conté un apartat relatiu a  
principis de bona fe, equitat i bona administració com a límit a la potestat 
revisora de la Administració.

Ates que sobre aquesta qüestió BANC SABADELL, S.A. manifesta que  
després del temps transcorregut des de la formalització del contracte de 
permuta financera, el fet de declarar la nul·litat atempta contra el principi de 
seguretat jurídica.
Vist l’informe de Secretaria de 17 de març de 2017 segons el qual “cal dir que 
el fet que hagin transcorregut uns anys no vulnera aquest principi ja que com 
és sobradament conegut per l’entitat bancària, els canvis de govern d’un 
Ajuntament porten com a conseqüència lògica la revisió i estudi d’actes i 
contractacions fetes per l’anterior govern, i no és fins aleshores que es posa de 
manifest la necessitat d’actuar en defensa dels interessos municipals.

També cal dir que la LRJPAC  i tal com afirma la recurrent, no estableix cap 
límit temporal quan tracta de la concurrència d’actes nuls de ple dret, com és el 
cas que ens ocupa” 

Atès per tant que no es poden considerar infringits aquests principis.

Atès que el Recurs de Reposició fa esment en últim lloc, a la presumpta  
caducitat del procediment de revisió d’ofici, si bé no diu en base a què entén 
que ha caducat.

Vist l’informe de Secretaria de 17 de març de 2017 segons el qual i sobre 
aquest apartat, explica amb tota mena de detall  el perquè no s’ha produït la 
caducitat del procediment.

Atès que, pel que fa a la suspensió de l’execució de l’acord del Ple de 18 de 
gener de 2017 en tant no es resolgui aquest recurs, l’esmentada suspensió i als 
efectes legals oportuns s’entén que no resulta procedent en no donar-se els 
requisits legalment establerts, i l’acord del Ple de 18 de gener en aquest punt 
resulta plenament vàlid i eficaç  i, per tant, ha mantenir-se i acordar-se de nou, 
si s’escau, d’acord amb les previsions de l’article 117 de la Llei 39/2015 de 1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció els acords següents:
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PRIMER.- Desestimar el Recurs de Reposició presentat per BANC SABADELL, 
S.A contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Capellades, de 18 de gener de 
2017 en virtut del qual es va declarar la Nul.litat  de Ple Dret del contracte de 
permuta financera subscrit en data 15 d’abril de 2010 per l’Alcaldessa de 
l’Ajuntament de Capellades i l’entitat Caixa Penedès (avui Banc Sabadell).  

SEGON.- Desestimar la sol.licitud de suspensió de l’acte impugnat i tornar a 
requerir a Banc Sabadell per tal que de forma immediata procedeixi, d’acord 
amb el contingut de l’esmentada resolució, a la devolució a l’Ajuntament de 
Capellades de tots els imports cobrats indegudament  en virtut del contracte de 
permuta financera subscrit el 15 d’abril de 2010.

TERCER.- Facultar l’Alcaldia per tal que dugui a terme tots aquells actes 
necessaris, tant administratius com judicials si s’escau, per tal d’executar i 
donar compliment als presents acords.

QUART.- Notificar aquesta proposta als interessats.

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

2.3. Ci Governació, Hisenda , Sostenibilitat
2.3.1. CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES I L'ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL 
DE CAPELLADES. Exp: 2017/326   

APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE 
CAPELLADES.

Vist l’informe de Secretaria 2017/12,

“
Informe de Secretaria 2017/12

Atès que els ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de 
Protecció Civil de conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i als articles 63 i 64 
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
entre altres disposicions concordants, en ordre a la realització d’activats 
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per a la protecció de les persones i béns en actes i iniciatives ciutadanes 
habituals, i també en situacions d’emergències.

Atès que l’exercici d’aquestes competències pot portar-se a terme 
fonamentalment mitjançant les actuacions dels serveis municipals i altres 
serveis públics existents. En tot però és preveu la possibilitat de disposar 
d’un servei civil de col·laboració dels ciutadans en aquestes tasques. 

Atès que a fi de regular aquesta col·laboració es va formar l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades , de la qual en forma part 
lliurement unes persones compromeses a col·laborar en actes i 
iniciatives ciutadanes i participar i donar suport en situacions de risc o 
emergències. 

Atès que aquesta associació, que orgànicament depèn de l’Alcalde i/o 
regidor delegat que exerceix les funcions de protecció civil municipal, es 
regularà d’acord amb el que disposa el Reglament de les associacions 
del voluntariat de protecció civil, aprovat pel Decret 27/2001, de 23 de 
gener, tot desenvolupant la Llei 4/1997, de protecció civil. 

Atès que aquesta associació, que orgànicament depèn de l’Alcalde i/o 
regidor delegat que exerceix les funcions de protecció civil municipal, es 
regularà d’acord amb el que disposa el Reglament de les associacions 
del voluntariat de protecció civil, aprovat pel Decret 27/2001, de 23 de 
gener, tot desenvolupant la Llei 4/1997, de protecció civil. 

Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 
possibilita la participació ciutadana de forma regular en les tasques de 
protecció civil mitjançant les associacions de voluntaris de protecció civil, 
que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en 
tasques de protecció civil dins una localitat o comarca determinada 

Atès que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades està 
inscrita al Registre General d’Associacions, i està inscrita al Registre 
Especial d’Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya 
que a tal efecte ha creat el Departament d’Interior . 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta 
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 
endavant LGS), i el seu Reglament de subvencions aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els 
articles 118 al 129 del Reglament d’Obres i Activitats i Serveis dels Ens 
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Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).

Els article 10,11 i 12 de l’ordenança general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament  habiliten a concedir subvencions pel procediment de 
concessió directa, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la 
LGS. 

La tramitació d’aquest conveni exigeix la determinació de la partida 
pressupostària corresponent, informe econòmic i de fiscalització 
d’intervenció, motiu pel qual aquesta secretaria no pot informar de la 
viabilitat jurídica  d’aquest conveni fins que s’elaborin i constin en aquest 
expedient els informes d’intervenció.

El Ple de l’Ajuntament ACORDA: 

Primer.-  l’Aprovació del  conveni subvencional i de col·laboració en 
matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de Capellades i l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades que consta en aquesta 
proposta d’acord

Segon.- la concessió d’ una subvenció a l’ Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Capellades per a la realització de les activitats objecte 
del conveni per un import de 2.500 € 

Tercer.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració 
de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la 
documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 

Quart.- Per percebre les subvencions concedides d'acord amb les 
prescripcions d'aquesta Ordenança, és necessari haver realitzat les 
activitats subvencionades i presentar a l'Ajuntament la documentació 
següent:

a) Memòria detallada de l'activitat realitzada.

b) Instància subscrita pel President de l'Entitat o peticionari 
particular dirigida a l'Alcalde/ssa de l'Ajuntament, sol·licitant el 
pagament de la subvenció i indicant el número de compte 
corrent al qual s'haurà de fer la transferència.

c) Declaració jurada del beneficiari acreditativa que les factures 
que es presentin com a justificants s'han aplicat a l'activitat 
subvencionada.
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d) Factures originals o fotocòpies compulsades pel Secretari 
General de l’Ajuntament per l’import subvencionat.

e) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per 
l'activitat.

No obstant això, un cop concedida la subvenció es podran 
lliurar pagaments a compte d'aquesta en els termes previstos 
en les bases reguladores de la corresponent convocatòria, 
quedant obligat el beneficiari a la justificació documental, 
abans de la finalització de l'últim termini, en els termes 
previstos pel present article.
En aquests supòsits es podran establir garanties a favor dels 
interessos públics en les Bases reguladores de la 
convocatòria.

Cinquè.- Condicionar l’eficàcia del present acord a l’aprovació definitiva 
del pressupost 2017. 

Sisè.- Facultar a l’Alcaldia per a la completa execució de l’acord, en 
particular, per la signatura del conveni i les addendes al conveni 
respectiu. 
 
Capellades, 20 de març de 2017                                    

La secretària,

Milagros de Legorburu i Martorell 

“

Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades,

 “

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades  i 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades 
 
 REUNITS 
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D’una banda, el senyor Aleix AUBER ALVAREZ, alcalde president de 
l’Ajuntament de Capellades, assistit pel secretari general de la 
Corporació, Milagros de LEGORBURU i MARTORELL, que actua com a 
fedatari d’aquest acte. 
 
D’una altra, el senyor Jordi BUADES VIDAL, com a representant de 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades. 
 
 

ACTUEN 

 
El primer, en representació de l’Ajuntament Capellades, d’acord amb el 
que disposa l’article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
El segon, en representació de l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil Capellades, amb el número d’inscripció al Registre d’associacions 
52779, de data 01/04/2014. 
 
 

MANIFESTEN 

 
1. Que, d’acord amb l’article 40 de la Llei 4/1997 de protecció civil de 

Catalunya, els alcaldes són l’autoritat de protecció civil del seu 
municipi. 

 
2. Que, d’acord amb l’article 48.2 de la Llei 4/1997 de protecció civil de 

Catalunya, és competència dels alcaldes: 

a) Elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el Pla bàsic 
d'emergència municipal, els plans específics municipals, els plans 
d'actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de 
planificació de protecció civil d'àmbit municipal.  

b) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, 
segons escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de 
dictar en matèria de protecció civil.  

c) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a 
la protecció civil en el municipi.  
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d) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal 
davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de 
calamitat pública que ho requereixi i, subsidiàriament, l'activació dels 
plans d'autoprotecció, declarar-ne la desactivació si l'evolució de la 
situació ho permet, i comunicar al conseller o consellera de 
Governació l'activació i la desactivació dels dits plans, mitjançant el 
CECAT.  

e) Exercir la direcció i el comandament superiors i la coordinació i la 
inspecció de tots els serveis i els recursos afectes al pla municipal 
activat i de les actuacions que es facin, sens perjudici de les funcions 
que corresponen al conseller o consellera de Governació en el cas 
d'activació d'un pla de la Generalitat.  

f) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil.  

g) Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa Local.  

h) Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració 
necessària per a complir les obligacions establertes per aquesta Llei.  

i) Exercir les facultats d'inspecció atribuïdes per l'article 25. 

j) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta 
Llei.  

k) Exercir les altres funcions i facultats que li assigni la legislació vigent. 

 
3. Que, segons l’article 55 de la Llei 4/1997, “Són considerades 

associacions de voluntaris i voluntàries de protecció civil les 
constituïdes d'acord amb la legislació general d'associacions que tenen 
com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de 
protecció civil dins una localitat o una comarca determinades. Els plans 
de protecció civil només poden reconèixer una associació de voluntaris 
i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, 
correspon a l'ajuntament determinar l'associació que ha de quedar 
vinculada funcionalment a l'autoritat municipal de protecció civil”. 

 
4. Que l'Ajuntament de Capellades té reconeguda i vinculada 

funcionalment per acord del Ple, com a associació de voluntaris de 
protecció civil municipal, l’associació inscrita en el Registre 
d’associacions del Departament de Justícia amb el número 52779 i el 
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nom d’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades, amb 
la qual signa aquest conveni de col·laboració. 

 

CLÀUSULES 

 
Aquest conveni de col·laboració es regirà d’acord amb les clàusules 
següents 
 

1. L’Associació s’haurà d’inscriure en el Registre especial de les 
associacions del voluntariat de protecció civil de la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat, d’acord amb l’article 55.3 de la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. L’Ajuntament de 
Capellades ha de trametre la sol·licitud d’inscripció, així com els estatuts 
i les modificacions, a la Direcció General de Protecció Civil del 
Departament d’Interior, amb l’informe previ preceptiu de l’Ajuntament, 
d’acord amb l’article 13 del Decret 27/2001.  

2. L’Ajuntament Capellades nomenarà els membres de l’associació i 
n’acreditarà la condició de voluntari de protecció civil, tal com preveu 
l’article 14 del Decret 27/2001, un cop els socis hagin superat el 
programa de formació bàsica del voluntariat de protecció civil de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, tal com indica l’article 29 del Decret 
27/2001. Només aquestes persones tindran la condició de voluntaris de 
protecció civil i podran actuar com a tals, d’acord amb el que estableix 
l’article 14 del Decret 27/2001. 

 
3. L’Ajuntament de Capellades podrà designar el responsable de la unitat 

del voluntariat i els responsables de les seccions d’entre el personal 
voluntari que acrediti prou formació, capacitat i aptitud, d’acord amb 
l’article 27 del Decret 27/2001. 

 
4. L’Ajuntament de Capellades mantindrà informat el representant de 

l’Associació o el responsable de la unitat de l’obertura d’expedients 
sancionadors als seus socis i de la pèrdua temporal o definitiva de la 
condició de voluntari de protecció civil acreditada per l’Ajuntament. Les 
sancions, que haurà d’imposar l'autoritat competent, d’acord amb l’article 
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33 del Decret 27/2001, seran conseqüència de la comissió d'alguna 
infracció, d'acord amb el que disposa el capítol 6 de la Llei 4/1997, de 20 
de maig, de protecció civil de Catalunya, i el que puguin establir els 
reglaments i ordenances municipals. 

 
5. Les conductes meritòries dels voluntaris podran ser reconegudes per 

l’autoritat de protecció civil municipal mitjançant reconeixements públics 
com diplomes, medalles o altres distincions, a proposta de l’alcalde o 
persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil de 
l’Ajuntament). 

 
6. Ambdues parts acorden i aproven el Reglament de l’Associació de 

Voluntaris de Protecció Civil de Capellades.
 

7. L’Associació adoptarà els distintius i la uniformitat que determini 
l’Ajuntament de Capellades, i que s’ajustarà al que determinen el Decret 
27/2001 i les directrius sobre aquesta matèria de la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.  

 
8. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades actuarà 

d’acord amb les directrius fixades per l’alcalde de Capellades o persona 
delegada (responsable o coordinador de protecció civil de l’Ajuntament) i 
establertes en la planificació municipal, respectant les directrius de la 
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, d’acord amb el 
Decret 27/2001. 

9. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades col·laborarà 
amb l’Ajuntament de Capellades en els tipus d’activitats i actuacions 
següents: 

− En els serveis preventius, serveis d’informació i suport a altres 
operatius en els actes de massiva concurrència de ciutadans o actes 
considerats com a perillosos. Per a aquells serveis d’aquest tipus que no 
constin al calendari, caldrà que l’Ajuntament remeti una petició per escrit 
a la Junta Directiva de l’Associació per tal de poder valorar-ne la 
cobertura.  

− En situacions de risc o d’emergència, d’acord amb les actuacions 
previstes als plans de protecció civil municipals o amb les indicacions 
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que es rebin de l’alcalde o persona delegada (responsable o 
coordinador de protecció civil de l’Ajuntament).

− En tasques de planificació, implantació i sensibilització en matèria de 
protecció civil. 

− En altres activitats i actuacions a proposta de l’alcalde o persona 
delegada (responsable o coordinador de protecció civil de 
l’Ajuntament) i que s’ajustin a les directrius de la Direcció General de 
Protecció Civil. 

 

10. L’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador de protecció 
civil de l’Ajuntament) estudiarà les peticions de servei de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Capellades provinents d’entitats o 
d’altres municipis, i, quan siguin adequades a les seves funcions, 
capacitats, formació i disponibilitat i als recursos de l’Associació, les 
traslladarà al representant de l’Associació o el responsable de la unitat. 
Així mateix, l’Associació consultarà amb l’alcalde o persona delegada 
(responsable o coordinador de protecció civil de l’Ajuntament) sobre les 
propostes de servei que pugui rebre directament.  

 
11. En compliment de l’article 6.2 del Decret 27/2001, en el cas que 

l’associació sigui requerida per prestar servei fora del municipi, caldrà 
una petició de l’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador 
de protecció civil de l’Ajuntament) del municipi que té la necessitat del 
servei, que l’haurà de dirigir a l’alcalde del municipi de Capellades. Així 
mateix, l’alcalde del municipi de Capellades o persona delegada. d’acord 
amb la petició rebuda, autoritzarà per escrit el servei de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Capellades fora del municipi, si escau 
realitzar-lo. Les peticions i autoritzacions es faran arribar al 

CECAT (cecat@gencat.cat) o a qui correspongui, d’acord amb les 
directrius de la Direcció General de Protecció Civil. 
 

12. El responsable d’unitat de l’Associació haurà de comunicar a l’alcalde o 
persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil de 
l’Ajuntament) el desenvolupament dels serveis i les anomalies, novetats 
o problemes que s’observin en els serveis i activitats que dugui a terme 
l’Associació. 
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13. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades mantindrà 
informat l’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador de 
protecció civil de l’Ajuntament) de la disponibilitat diària i horària dels 
voluntaris en actiu, així com dels voluntaris en situació d’actiu i de 
reserva.  

 
14. Excepte per causa justificada, l’Associació de Voluntaris de Protecció 

Civil de Capellades no podrà rebutjar la prestació de serveis per a 
l’Ajuntament de Capellades, sempre que els serveis estiguin dins de la 
disponibilitat horària dels voluntaris, prèviament establerta. 

 
15. L’Ajuntament farà cessió d’ús a l’Associació de Voluntaris de Protecció 

Civil de Capellades d’un local i dels recursos necessaris per al 
funcionament de l’Associació, tals com material d’oficina, uniformes, 
vehicles, etc. En cas de rescissió d’aquest conveni, les dependències i 
material revertiran a l’Ajuntament que n’és propietari.
 

16. L’Ajuntament de Capellades donarà a conèixer a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Capellades els plans de protecció civil 
municipals que l’afectin. 

 
17. L’Ajuntament de Capellades atorgarà una subvenció econòmica de com 

a mínim 2.500 € l’any a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Capellades per garantir-ne el funcionament. La subvenció haurà d’estar 
destinada, com a mínim, a cobrir les despeses següents:  Formació, 
Vestuari i uniformitat, Equips de protecció i prevenció, Combustible per 
als vehicles i per al manteniment d’aquests, Material fungible, Dietes 
derivades de serveis, formació, activitats i simulacres, Assegurança 
obligatòria (també pot ser prenedor de l’assegurança directament 
l’Ajuntament, vegeu la clàusula dinovena), Qualsevol altre material, 
activitat o despesa de conservació, manteniment o subministrament per 
pugui sorgir, Inspecció vehicles.

18. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades entregarà a 
l’Ajuntament de Capellades còpies de les factures que generin durant 
l’exercici fiscal, una relació de les factures per justificar la despesa de la 
subvenció i una memòria d’activitats amb el detall de les despeses i el 
total de la subvenció. El termini màxim per justificar les despeses de la 
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subvenció serà de tres mesos a partir de la finalització de l’exercici. Es 
retornarà a l’ajuntament la part econòmica de la subvenció no justificada 
o no gastada, si existeix, en el termini màxim de tres mesos a partir de la 
finalització de l’exercici.

 
19. D’acord amb l’article 21 del Decret 27/2001, l’Ajuntament contractarà i es 

farà càrrec de les despeses d’una assegurança de responsabilitat civil 
personal per sinistre i d’accidents que cobreixi les despeses de curació, 
invalidesa i mort com a conseqüència d’un accident en l’exercici de les 
seves funcions com a voluntari de protecció civil de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Capellades.  

 
L’assegurança cobrirà els voluntaris que estiguin prestant algun dels 
tipus de serveis d’acord amb aquest conveni. En el cas d’haver de fer ús 
de l’assegurança, el representant de l’Associació o el responsable de la 
unitat de voluntaris es posarà en contacte amb l’alcalde o persona 
delegada (responsable o coordinador de protecció civil) per tal de fer les 
gestions oportunes. 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per dos 
representants de l’Ajuntament de Capellades i dos representants de 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades. 
 
Aquesta comissió podrà reunir-se a sol·licitud de qualsevol de les parts 
i com a mínim una vegada l’any. La Comissió de Seguiment tindrà les 
funcions següents: 

a) Facilitar els contactes i acords entre ambdues parts que siguin 
necessaris per a la consecució de la col·laboració que s’estableix 
en aquest conveni. 

b) Resoldre dubtes que puguin sorgir de la interpretació i aplicació 
d’aquest conveni i concretar i avaluar les actuacions que se’n 
puguin derivar.  

c) Qualsevol altra funció que se li encomani. 

 
20. Aquest conveni entrarà en vigor el dia en què se signi i serà vigent fins al 

(dia) de (mes) del (any). El conveni es prorrogarà anualment de forma 
automàtica si no el denuncia alguna de les parts amb dos mesos 
d’antelació a la finalització del període de vigència. Aquest conveni 
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també pot rescindir-se per alguna de les causes següents: − 
L’incompliment de les clàusules del conveni 

− El mutu acord de les parts 

− La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar 

compliment a l’objecte del conveni 

 

21. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa, d’acord 
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, les qüestions litigioses que es plantegin 
arran de la seva execució i que no es puguin resoldre per acord de les 
parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el 
signen per duplicat. 

“

Es proposa l’adopció dels acords següents: 

Primer.-  l’Aprovació del  conveni subvencional i de col·laboració en 
matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de Capellades i l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Capellades que consta en aquesta 
proposta d’acord

Segon.- La concessió d’ una subvenció a l’ Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Capellades per a la realització de les activitats objecte 
del conveni per un import de 2.500 € 

Tercer.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració 
de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la 
documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 

Quart.- Per percebre les subvencions concedides d'acord amb les 
prescripcions d'aquesta Ordenança, és necessari haver realitzat les 
activitats subvencionades i presentar a l'Ajuntament la documentació 
següent:

a) Memòria detallada de l'activitat realitzada.
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b) Instància subscrita pel President de l'Entitat o peticionari 
particular dirigida a l'Alcalde/ssa de l'Ajuntament, sol·licitant el 
pagament de la subvenció i indicant el número de compte 
corrent al qual s'haurà de fer la transferència.

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

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

e) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per 
l'activitat.

No obstant això, un cop concedida la subvenció es podran 
lliurar pagaments a compte d'aquesta en els termes previstos 
en les bases reguladores de la corresponent convocatòria, 
quedant obligat el beneficiari a la justificació documental, 
abans de la finalització de l'últim termini, en els termes 
previstos pel present article.
En aquests supòsits es podran establir garanties a favor dels 
interessos públics en les Bases reguladores de la 
convocatòria.

Cinquè.- Condicionar l’eficàcia del present acord a l’aprovació definitiva 
del pressupost 2017. 

Sisè.- Facultar a l’Alcaldia per a la completa execució de l’acord, en 
particular, per la signatura del conveni i les addendes al conveni 
respectiu. 

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 .
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- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
(ERC-AM): Àngel Soteras Largo, Salvador Vives Alari, Jaume Solé Carol.

Vots en contra Srs.:
---

S’abstenen Srs.:

- Grup Municipal de Partit Demòcrata Català (PDeCAT).: Marcel·lí Martorell 
Font, Eduard Iglesias Torres, Susana Olivares Barrera, Elisabet Serret 
Sanvicente.

- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP): Aarón Alcázar Gutiérrez, Carles Cuerva Claver.

2.4. Ci Comunicació i Infraestructures Tecnològiques
2.4.1. EXP.2017/300 PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB L' 
APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DEL PERIODE 
2018-2020

Es dóna compte al Ple de l’aprovació del pla pressupostari a mig termini del 
període 2018-2020

1. ANTECEDENTS

En data 14 de març de 2017 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració 
del pla pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de la despesa.

2. FONAMENTS DE DRET

2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que 
les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en 
el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir del 
qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa. 
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2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig 
termini tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir: 

2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la 
despesa de les respectives Administracions Públiques.

2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries 
d'ingressos i de despeses tenint en compte tant la seva evolució 
tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, 
com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.

2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades 
projeccions d'ingressos i despeses.

2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la 
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.

2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de 
cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà 
l’elaboració del pressupostos anuals.

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Per tant, proposo que s’acordi:

PRIMIER.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, 
d’acord amb el següent detall:

 ESTIMACIONS ESCENARIS PRESSUPOSTOS 2018,2019 I 2020

a) Despeses :

De conformitat amb el darrer pressupost prorrogat aprovat 2.017, i 
sempre amb els límits que ens permeti la regla de la despesa i sense 
sobrepassar el pressupost d’ingrés estimat, s’han estimat els 
pressupostos inicials per als escenaris dels exercicis 2.018, 2.019 i 
2.020:
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• Capítol 1er Despeses de personal: S’ha augmentat un 1% respecte 
a la consignació de l’exercici immediatament anterior (Ajuntament) en 
els patronats les consignacions es mantenen invariables respecte a 
l’estimació de la liquidació 2.017

• Capítols 3er i 9è Despeses financeres : Les consignacions 
estimades són les que recullen els quadres d’amortització dels 
préstecs de l’ajuntament. (Els patronats no tenen cap operació de 
crèdit en vigor)

• Capítol 2on Despeses: 

Ajuntament: S’han consignat els imports màxims que permet la 
regla de la despesa per l’exercici estimat sense sobrepassar el 
pressupost d’ingrés.
Escola Bressol: S’han consignat els mateixos imports estimats en la 
liquidació 2.017 
Museu – Moli: S’han consignat els imports màxims que ens permet 
la regla de la despesa per l’exercici estimat sense sobrepassar el 
pressupost d’ingrés

• Capítol 4 Subvencions corrents:  S’han consignat els mateixos 
imports estimats en la liquidació 2.017 per l’Ajuntament (els patronats 
no tenen consignació en el capítol 4art de despeses)

• Capítol 6è Inversions: Es consigna l’import màxim que permet la 
regla de la despesa (sense sobrepassar el pressupost de ingressos)

El resum per capítols dels diferents escenaris proposats  2.017-2.020 
consolidat  és:
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DESPESES EST. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST

2017 2018 2019 2020

Capitol I DESPESES DE PERSONAL 1.898.318,00 1.912.931,61 1.927.691,36 1.942.598,70

Capitol II DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 2.185.969,28 2.258.311,05 2.336.600,08 2.348.701,00

Capitol III DESPESES FINANCERES 80.362,00 77.050,00 77.050,00 77.050,00

Capitol IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 262.035,00 262.035,00 262.035,00 262.035,00

Capitol VI INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 64.819,47

Capitol VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA EQUILIBRI PRESSUPOSTARI 4.426.684,28 4.510.327,66 4.603.376,44 4.695.204,17

Capítol VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitol IX PASSIUS FINANCERS 392.609,00 400.232,95 403.601,02 397.676,47

              DESPESA DE CAPITAL 392.609,00 400.232,95 403.601,02 397.676,47

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.819.293,28 4.910.560,61 5.006.977,46 5.092.880,64

 
b) Ingressos:

De conformitat amb el darrer pressupost prorrogat aprovat 2.017 
(prorrogat 2.016) s’estima la mateixa previsió per als pressupostos dels 
exercicis 2.018,2.019 i 2.020 ja que l’Ajuntament de Capellades no 
disposa de cap altre informació que permetin ajustar aquestes 
estimacions.

El resum per capítols d’ingressos dels diferents escenaris proposats  
2.017-2.020  consolidat és:

INGRESSOS EST. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST

2017 2018 2019 2020

Capitol I IMPOSTOS DIRECTES 1.941.600,00 1.941.600,00 1.941.600,00 1.941.600,00

Capitol II IMPOSTOS INDIRECTES 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00

Capitol III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.761.732,00 1.761.732,00 1.761.732,00 1.761.732,00

Capitol IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.692.790,00 1.692.790,00 1.692.790,00 1.692.790,00

Capitol V INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Capitol VI ALIENACIÓ DE BENS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitol VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS EQUILIBRI PRESSUPOSTARI 5.441.322,00 5.441.322,00 5.441.322,00 5.441.322,00

Capítol VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitol IX PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00

              INGRESSOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 5.441.322,00 5.441.322,00 5.441.322,00 5.441.322,00
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RESUM

Amb les escenaris exposats en els punts anteriors i amb la informació de la que 
disposem a data 1 de març de 2.017, les estiamcions proposades donarien 
compliment tant a la regla de la despesa com a l’estabilitat pressupostària 
.

SEGON.- Trametre el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques.   

El Ple es dóna per assabentat.

2.4.2. EXP.2017/322 INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 4R 
TRIMESTRE 2016

Es dóna compte al Ple d’aquest informe:

1.1.-Títol: “INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT TERMINIS DE 
PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES 
OPERACIONS COMERCIALS.” 

1.2.- Període de Referència: 4r TRIMESTRE 2016

1.3.- Data de referència: 31/12/2016 

NORMATIVA REGULADORA DEL COMPLIMENT DE LES MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 

La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, preveu un seguit d’informació a elaborar per tal 
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d’establir un sistema que permeti avaluar el compliment dels terminis de 
pagament previstos a la normativa sobre contractació administrativa. 

L’article 33.1 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. 

Així s’estableix en la Llei 15/2010: 
Article 4.3 “Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han 
d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que 
preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, 
que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini”.
 
Article 4.4. “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la 
corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats 
locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes 
esmentats”. 

Així s’estableix l’article 4 de la Llei 3/2004, text consolidat:
 
Article 4 . Determinació del termini de pagament . 

1 . El termini de pagament que ha de complir el deutor , si no hagués fixat data 
o termini de pagament en el contracte , serà de trenta dies naturals després de 
la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis , fins i tot quan 
hagi rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat. 

Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament 
equivalent als seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a 
comptar de la data de recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació 
dels serveis. 

Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament , la recepció de la 
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini 
de pagament , sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del 
signant, la integritat de la factura , i la recepció per l'interessat. 

2 . Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o 
de comprovació mitjançant el qual hagi de verificar la conformitat dels béns o 
els serveis amb el que disposa el contracte, la durada no pot excedir els trenta 
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dies naturals a comptar de la data de recepció dels béns o de la prestació dels 
serveis. 

En aquest cas , el termini de pagament serà de trenta dies després de la data 
en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis , fins i tot encara que 
la factura o sol·licitud de pagament s'ha rebut amb anterioritat a l'acceptació o 
verificació . 

3 . Els terminis de pagament indicats en els apartats anteriors podran ser 
ampliats mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas , es pugui acordar 
un termini superior a 60 dies naturals . 

4 . Es poden agrupar factures al llarg d'un període determinat no superior a 
quinze dies , mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments 
realitzades en aquest període , factura resum periòdica, o agrupant-les en un 
únic document a efectes de facilitar la gestió del seu pagament , agrupació 
periòdica de factures , i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput 
del termini la data corresponent a la meitat del període de la factura resum 
periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti , segons el cas, 
i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta 
data. 

De les dades que consten en el sistema de gestió comptable i del registre de 
factures depenent d’aquesta Intervenció s’informa el següent: 

Primer.- Annex a l’informe trimestral de l’Ajuntament de Capellades i dels seus 
OOAA, resultat de les obligacions reconegudes aprovades pendents de 
pagament a 31 de desembre de 2016 respecte de les quals, l’Ajuntament de 
Capellades no s’estan complint els terminis de pagament que imposa la Llei 
15/2010 són:

1.- AJUNTAMENT DE CAPELLADES:

4r trimestre 2016

Núm. factures 16

Import 10.476,47 

2.- ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA BRESSOL VAILETS:
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4r trimestre 2016

Núm. factures 0

Import 0,00

3.- ORGANISME AUTÒNOM MUSEU MOLÍ PAPERER:

4r trimestre 2016

Núm. factures 0

Import 0,00

Segon.- No existeixen relació de factures, respecte les quals han transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el Registre i no se n’ha tramitat 
el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació. 

Tercer.- D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna 
trasllat del present informe a la Presidència, a la Secretaria de l’Ajuntament per 
a la seva presentació i debat en el Ple, per a la seva remissió a la Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les 
Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri d’economia i Hisenda, a la 
Direcció General de la Política Financera i Assegurances del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan que té 
atribuïda la tutela financera de les corporacions locals de Catalunya.
 

El Ple es dóna per assabentat

2.4.2. EXP.2017/323 INFORME PERIODE MIG DE PAGAMENT (PMP) 4RT 
TRIMESTRE 2016
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Es dóna compte al Ple de l’informe emès per la Intervenció municipal del 
període de mig pagament a proveïdors, corresponent al mes de desembre de 
2016. 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament 
com a expressió del temps de pagament o endarreriment del deute comercial, 
de forma que totes les Administracions Públiques han fer públic el seu període 
mig de pagament. 

El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 

El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment 
en el pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és 
diferent del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, 
segons correspongui. 

De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals 
remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran 
periòdicament, d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la següent informació relativa al seu 
període mig de pagament a proveïdors en referència:

a) El període mig de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, 
segons correspongui, i la seva sèrie històrica. 

b) El període mig de pagament mensual o trimestral, segons correspongui, de 
cada entitat i la seva sèrie històrica. 

c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d’operacions pagades de 
cada entitat i la seva sèrie històrica. 

d) La ràtio d’operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons 
correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
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En ser el mes de desembre, el primer mes de còmput d’aquestes magnituds, 
no existeixen sèries històriques. 

La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha 
de garantir l’accessibilitat i transparència. El Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques facilitarà a models tipus de publicació. 

En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 
635/2014 i sobre les dades contingudes en l’aplicatiu comptable, en referència 
al mes de desembre de 2016 el resultat és el següent: 

a) Període mig de pagament del grup: -2,82 dies. 

b) Període mig de pagament de cada entitat 

• Ajuntament de Capellades: Període mig de pagament trimestral: -2,42 

• Organisme Autònom Escola Bressol Vailets: Període mig de pagament 
trimestral: -10,82

• Organisme Autònom Museu Molí Paperer: Període mig de pagament 
trimestral:-8,02

c) Ratio trimestral d’operacions pagades per cada entitat: 

• Ajuntament de Capellades: 
 Ràtio trimestral d’operacions pagades: 1,46 
 Import total de pagaments realitzats: 413.899,46

• Organisme Autònom Escola Bressol Vailets: 
 Ràtio trimestral d’operacions pagades: 40,56
 Import total de pagaments realitzats: 1.420,88

• Organisme Autònom Museu Molí Paperer: 
 Ràtio trimestral d’operacions pagades: -5,09
 Import total de pagaments realitzats: 18.276,50

d) Ratio trimestral d’operacions pendents de pagament per cada entitat:

• Ajuntament de Capellades: 
 Ràtio trimestral d’operacions pendents de pagament: -13,89. 
 Import total de pagaments pendents: 143.448,33 

• Organisme Autònom Escola Bressol Vailets: 
 Ràtio trimestral d’operacions pendents de pagament: -26,19 
 Import total de pagaments pendents: 4.751,32

• Organisme Autònom Museu Molí Paperer: 
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 Ràtio trimestral d’operacions pendents de pagament: -15,36. 
 Import total de pagaments pendents: 7.286,47

El Ple es dóna per assabentat.

3. Asssumptes urgents
3.1. Ple
3.1.1. DONAR COMPTE AL PLE DECRET D'ALCALDIA 2017-124 
NOMENAMENT ALCALDE ACCIDENTAL PER ABSÈNCIA. Exp: 2017/366   

Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 2017-124:

Decret 

Atès que aquesta Alcaldia s’absentarà de Capellades des del dia 
31 de març fins al 3 d’abril, ambdós inclosos.

En conseqüència vistos, entre altres l’art. 55 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya, en el qual s’estableix 
que els tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde, per ordre de 
nomenament, en els casos d’absència, l’art. 47.2 del reglament 
d’organització i funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.

R E S O L C:

Primer.- Nomenar com a alcalde accidental d’aquest ajuntament al 
primer tinent d’alcalde senyor  Àngel Soteras Largo, des del dia 31 
de març fins al 3 d’abril ambdós inclosos. 

Segon.- Publicar el present decret en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona.

Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la primera sessió que 
celebri el Ple de l’Ajuntament.

Així ho mana l'alcalde i signa en presència meva, la secretària, 
que en dono fe. 
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Capellades, 27 de març  de 2017

Aleix Auber Álvarez  Milagros de Legorburu i 
Martorell 

Alcalde-president Secretària

El Ple es dóna per assabentat.

PRECS I PREGUNTES

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

En primer lloc voldríem felicitar al regidor Sr. Àngel Soteras pel bon 
desenvolupament del dia del Mercat Figueter, va ser una bona jornada, va ser 
ben preparada, i el nostre desig és que continuï d’aquesta manera i poder  
anar-nos renovant any darrere any, perquè també hi han certs actes que 
necessiten certa renovació, i altres coses que sempre s’han de mantenir.

Traslladar a l’Equip de Govern, en general, i en particular al regidor 
responsable aquesta felicitació, perquè entenem que va anar bé, a pesar de 
que va haver algun incident, que no forma part del guió, felicitats.

Plans d’Igualtat.- 

Sr. Marcel·lí Martorell Font, voldria saber com estan els plans d’igualtat, que 
son bons en si mateixos perquè s’han d’aplicar, no es poden quedar en un 
calaix, però també és interessant que el tinguem aviat, perquè amb el pla 
d’igualtat tenim accés a subvencions o no hi  tenim, no és que vulgui posar una 
cosa a un nivell més alt que d’altre, però amb dues coses són importants

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sra. Adela Morera Rodríguez.

El Pla d’Igualtat el portem treballant des del mes d’octubre, novembre del 2016, 
i justament ha acabat la seva última fase farà aproximadament tres setmanes, 
a passat el procés d’esmenes i avui he rebut el document definitiu, per tant us 
el presentarem en la propera Comissió Informativa, us ho avançarem abans 
perquè us el pugueu estudiar millor i presentar-ho en el ple del mes d’abril.
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GRUP MUNICIPAL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU DE CATALUNYA 
(PDeCAT)  

Sortidor de la Bassa.-

Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Altre tema que insistim i tornarem a insistir, és amb 
el tema del sortidor de la Bassa perquè portem tres o quatre mesos que hi ha 
aigua, i per tant no ho entenem, només heu de fer  un “clic” i prou.

No ens entra al cap que estiguem tres o quatre mesos, imagino que deu haver 
un intens debat intern  en l’Equip de Govern, que no acabem de comprendre, 
només us demanem que aneu allà, feu un “clic”, el programeu.

Els hi sap greu que als matins entre les  onze i les dues, que hi ha tanta canalla 
que ve de fora, és la imatge que se’n porten.

Us demanem, únicament, que  feu això, que aneu allà, feu un clic i obriu el 
sortidor, això no val diners.

L’espai de la Bassa.-

Sr. Marcel·lí Martorell Font, que aquella immensa pintada que ens han fet a la 
paret de cal Guasch, no sap com s’ha de treure, però que no hi sigui, com 
alguna més que hi ha allà. 

El desmai que està mort, us demanem que el canvieu, ja ho vàrem dir, no se 
quan és planten els arbres, però sinó és ara serà a la tardor, és igual.

Us demanem altra cosa, que allà als jardinets, a l’espai central hi ha alguna 
fusta trencada, i que en aquell sorral passi algú i el descompacti una mica.

El que intento traslladar una mica és la visió de conjunt i global.

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

Quant al desmai mort s’està treballant, mitjançant un estudi d’aquest desmai i 
d’altres arbres que es detecti que estan en mal estat,  es procedirà 
prioritàriament a substituir aquest desmai, que està en pitjor situació que altres, 
però aprofitarem l’estudi de tot el parc per saber quins arbres estan en mal 
estat.
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Respecte a la sorra, bé, regularment li hem anat passant el rasclet, no només 
per compactar la sorra, sinó també per altres elements que si barregen, 
insistirem en el cas que aquesta sorra estigui  en mal estat  o compactada.

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

Respecte al sortidor de la bassa no hi ha cap intens debat, hi ha el ferm 
convenciment que és un recurs que hi és i que per tant  s’ha d’engegar i que 
per tant s’ha acabat la discussió, ja s’engegarà.

Nosaltres agraïm la insistència que ens omple d’enraonaments per tirar-la 
endavant, però voldria dir és que aquí alguna vegada ja s’ha donat alguna 
explicació, que va ser una decisió
conscient, voluntària, meditada, encertada o no, no va ser cap acte de 
deixadesa.

Transmet als representants del PDeCAT  no obrir-ho en la mateixa diada que 
es va obrir, perquè semblaria broma per part de  la població, i així es va decidir 
no obrir-ho per la fira.

Obrirem el sortidor, no perquè ho demani el PDeCAT, sinó perquè és la nostra 
decisió, i no fruit de cap pressió.  

Acceptem i agraïm la felicitació del representant del PDeCAT pel 
desenvolupament de la fira i així la trametem a tot l’equip de la casa implicat en 
la seva organització, nosaltres dirigim o intentem dirigir, però els que acaben 
executant son ells i el corresponsables de l’èxit són ells i els farem arribar la 
seva felicitació.

GRUP MUNICIPAL PARTIT DEMÒCRATA DE CATALUNYA (PDeCAT)

Contaminació lumínica
 
Sr. Marcel·lí Martorell Font.- Pel que es veu, el tema de la il·luminació està 
ocasionant preocupació entre el veïnat, hi ha molts carrers que s’estan quedant 
sense llum, aquest tema el vol lligar amb la contaminació lumínica, entenem 
que cal un pla d’il·luminació a curt i llarg termini.

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 1d69db4045b34574aab5f6b1b547b691001 Data document: 29/05/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Aleix Auber Àlvarez 29/06/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Milagros de
Legorburu Martorell

29/06/2017 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

53

Escola Bressol

Aquest és un tema que s’ha convertit en clàssic, el de l’Escola Bressol, agraïm   
haver rebut la documentació, agrair tampoc és la paraula perquè com a 
membres de la corporació tenim dret a tota la documentació que pugui haver a 
la casa.

Res més, nosaltres l’únic que posem sobre la taula, son dues coses, una és la 
pregunta, quan hi ha previsió de conveni, perquè sense conveni més enllà de 
les responsabilitats ,etc, etc, estem cobrint el servei, això és el que tots volem, 
però entenem que no sabem si ho tenim tot cobert, hem revisat la 
documentació, ens agradaria que hi hagués alguna comissió expressa per 
entrar en temes molt tècnics, però si que ens agradaria que hi hagués una 
propera comissió informativa  i poder repassar la documentació que se’ns ha 
lliurat.

Nosaltres preguntem  si hi ha previsió de conveni, no tenir-ho representa un 
gravamen, el servei el tenim complet, perfecte, això és el que volíem tots, però 
ara també hi ha un concepte de gestió, i aquest concepte per nosaltres no és 
menor, també és important, i estem deixant de rebre una sèrie de subvencions, 
que el nostre dubte és si retroactivament les recuperarem, perquè si no aquí 
també tenim una pèrdua important  de recursos per part de l’Ajuntament.

Nosaltres vam entrar, registre d’entrada 30 de gener tot el que vàrem demanar 
hi és, però això posa de manifest que hi ha una sèrie de coses que no s’havien 
fet abans, per exemple, nosaltres vàrem demanar quin era l’òrgan que decidia, 
o qui prenia la decisió per obrir l’Escola Bressol, això ho vam demanar el dia 
trenta i formalment la Junta de Govern Local es va fer el dia 17 de febrer, va 
ser posterior.

Aquest fet denota, que poder, administrativament, aquest expedient no es va 
planificar amb anterioritat, les coses s’han de fer a priori i no a posteriori, i 
aquest expedient ho posa de manifest.

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

Quant al que s’ha comentat de l’òrgan competent que decideix l’obertura, si és 
que ha d’haver un òrgan competent per decidir-ho, com altres molts serveis no 
hi ha cap òrgan que decideix l’obertura de la piscina, o decideix obrir qualsevol 
altre servei, ho diu perquè en aquest cas si que es va consultar a Secretaria, i 
entenia que mesos enrere com havíem comentat i a preguntes del vostre partit 
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polític i de reunions de l’Equip de Govern, la decisió ja estava pressa des de 
feia molt de temps, entenc que si parlant en Junta de Govern Local  Secretaria 
ens hagués exigit una aprovació formal, aquesta s’hagués  donat en aquest 
cas, però bé la decisió era la d’obrir, i que no se si has parlat de febrer, però en 
aquest cas s’actua com molts altres serveis, la decisió de l’Equip de Govern de 
portar-los a terme.

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

Nosaltres ho entenem d’altra manera, hi ha coses habituals com quan has 
signat el conveni, aquest conveni s’ha d’especificar que sinó hi ha un conveni 
aprovat no és podia aplicar en el seu cent per cent, al menys en la seva 
totalitat, NO estem d’acord, perquè això ens heu dit vosaltres.

DEPARTAMENT D’INTERVENCIÓ 
Sra. Marissa Sala Serra, intervenció proposa que hi hagi això, en cas que no hi 
hagués, no significa  que no es compleix  la llei, passaria exactament igual que 
si no hi hagués aquest paràgraf, és a dir que es quedaria sense fer perquè t’ho 
diu una llei, però no tenen l’obligació de ficar-ho a dins.

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

Ho dic com a exemple il·lustratiu, en aquest, com si fos un altre, quan obrim la 
piscina i hem de contractar un socorrista, o una neteja extraordinària, algú 
decideix contractar això, algú posa un calendari, en aquest cas, de l’Escola 
Bressol, en que s’amplia un servei, això implica una modificació pressupostària, 
implica una sèrie de coses perquè hi ha una despesa, la decisió es fa via 
modificació pressupostària, han d’haver una sèrie d’actes pressupostaris.

Si l’alcalde proposa contractar un/a educador/a i no hi ha la consignació, 
possiblement  no es podrà contractar, per això he fet aquestes preguntes.

   
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.
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Crec que precisament  es responen, entraríem en un debat llarg i que es podria 
enfocar de formes diferents, com sabeu hi ha una regidoria que sempre ha 
estat oberta a parlar amb vosaltres quan heu volgut, tot el que s’hagi d’explicar, 
s’explica 

GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sra. Susana Moreno Blanco.

Reiterar el que acaba de dir el Sr. Aleix Auber, estem oberts i obertes  a 
realitzar aquesta comissió informativa i també a facilitar-vos qualsevol 
informació a la que teniu accés a l’Ajuntament.

En el ple del mes passat va haver una bona explicació de com va transcórrer 
una mica tot plegat, l’expedient que us hem deixat sobre la taula corrobora 
aquesta explicació, no crec que hi hagi res que no s’hagi explicat a nivell de 
com van anar els tempos i la interacció entre el Departament i l’Ajuntament.

Crec que cal recuperar aquesta explicació, perquè respon a la pregunta del Sr. 
Marcel·lí Martorell Font .

En relació amb el conveni que  trobareu a l’expedient,  per poder signar aquest 
conveni hem de realitzar les obres de la cambra higiènica, aquestes obres es 
realitzaran una vegada s’aprovi el pressupost, o es faci una modificació 
pressupostària.

Estem valorant quina és l’eina ràpida per poder fer això de la manera més 
urgent possible. 

Ensenyament, com consta a l’expedient està al cas i estem en converses amb 
ells, que un cop tinguem la signatura de l’arquitecte municipal, ratificant 
aquesta obra, es signarà aquest conveni.

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

Amb un ànim purament constructiu, que quedi molt clar, i amb ànim d’ajudar, la 
pregunta, el lavabo s’està fent, o no?
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Sr. GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA 
D’UNITAT  POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber 
Álvarez, alcalde.

No, perquè no hi ha la partida d’Inversió, i és el que es valora aquí si serà més 
ràpid fer la modificació, o realitzar-ho a partir del nou pressupost.

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

Una pregunta a la Sra. Interventora, el pressupost d’aquest lavabo, quin és?

Sr. GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA 
D’UNITAT  POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sra. Susagna Moreno 
Blanco.
Entre quatre mil i cinc mil euros

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

No es pot fer un decret d’Alcaldia abans d’aprovar el pressupost per tirar 
endavant aquesta inversió.

DEPARTAMENT D’INTERVENCIÓ
Sra. Marissa Sala Serra, interventora.- S’ha parlat amb l’Equip de Govern i ells 
decideixen si s’ha de fer una modificació de pressupost o esperar a un nou 
pressupost. 

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

Des del PDeCAT suggerim que es faci un decret s’iniciïn les obres, signem el 
conveni, i ja ens barallarem en el pressupost si fa falta.

Ara estem amb un pressupost prorrogat 

DEPARTAMENT D’INTERVENCIÓ.
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Sra. Marissa Sala Serra.- Per tant no es prorroga cap mena d’inversió que no 
s’hagi acabat abans, el capítol sis està a cero, llavors per fer qualsevol 
modificació pressupostària, és mitjançant un suplement de crèdit, o un 
extraordinari que hauria de ser aprovat pel ple.

Tal com diu el Sr. Marcel·lí Martorell Font, per decret d’Alcaldia, hauria de ser 
una transferència en el mateix capítol, en el mateix dígit, no pot ser amb el 
mateix capítol sis perquè estem amb un prorrogat.

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

Per part nostra també felicitem al regidor Sr. Àngel Soteras Largo, que va fer 
possible l’últim Mercat Figueter, malgrat el temps que ens va acompanyar i que 
fa que la gent tingui una certa recança a sortir al carrer, això ja és un clàssic 
que no depèn de cap de nosaltres.

En tot cas voldríem demanar-vos que en l’últim ple vam comentar el tema de 
l’enllumenat públic al C/Fondo, voldríem saber si realment s’ha solucionat 
aquesta problemàtica en aquest tram de carrer, ja que els seus veïns ho han 
patit força  

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

En principi s’han acabat els problemes que tenien  amb la substitució d’un 
cablejat que estava malmès, i a la vegada, aquest cable, s’ha reforçat per evitar 
els danys soferts, creiem que a causa dels rosegadors.

A més a més s’ha arreglat un punt de la línia que saltava.

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

Únicament recordar que aquests veïns fa temps que pateixen aquestes 
deficiències en l’enllumenat del seu carrer.

Fa força mesos que us vam plantejar la substitució  de la vegetació existent al 
municipi per una vegetació amb  baix requeriment hídric, ara tenim la bassa 
plena, però quan canviem d’estació i abans de patir problemes d’aigua, voldria 
saber si això realment s’acabarà fent o no?.
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GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.

Hi ha la determinació de fer-ho, a més hi ha pressupost per actuar en algunes 
zones, no totes, també hi ha la valoració d’on i de com fer-ho, l’Equip de 
Govern tenia aquesta proposta, coincidíem tots en això ,i la idea és portar-ho a 
terme. 

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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