
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

DECRET
EXPEDIENT: 570/2017
ASSUMPTE: Autorització  d’accés  a  recavar  informació  tributària  i/o  recaptatòria  de  BASE- 
Gestió d’Ingressos.

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les  
facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent: 

APROVAR  AUTORITZAR  L’ACCÉS  A  RECAVAR  INFORMACIO  TRIBUTARIA  I/O 
RECAPTATORIA A BASE GESTIO D’INGRESSOS.- EXP. 570/2017

FETS

D’acord amb el que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.

Atesa  la  necessitat  de  regular  la  cessió  d’informació  d’índole  tributària  i  recaptatòria  que 
posseeix  BASE  –  Gestió  d’Ingressos  envers  als  tributs  dels  quals  té  delegada  la  gestió 
tributària i/o recaptatòria de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 

D’acord amb les instruccions d’obligat compliment en matèria de protecció de dades que es van 
aprovar per decret del president de BASE – Gestió d’Ingressos, número 221, de 2011, en el  
qual s’indica en el seu apartat novè: 

“IX. Informació sol·licitada per ajuntaments: 

Només es facilitarà telefònicament  informació confidencial  a les persones que l’Ajuntament,  
mitjançant decret de l’alcalde, tinent d’alcalde o regidor delegat, hagi autoritzat específicament  
a rebre-la. 

Només es facilitarà informació als ajuntaments a través del fax o correu electrònic a aquells  
número o comptes que l’Ajuntament, mitjançant decret de l’alcalde, tinent d’alcalde o regidor  
delegat, hagi designat com hàbils per a rebre aquesta informació.”

FONAMENTS DE DRET

Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

Per tot això, 

RESOLC

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 977671350 - Fax 977671228 - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS  -  NIF P4302000G



 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

PRIMER.- Autoritzar  a  recavar  informació  tributaria  i/o  recaptatòria  de  BASE  –  Gestió 
d’Ingressos al següent personal municipal: 

DNI NOM Correu Electrònic Telèfon Fax
39710102G Maria  Cañas 

Guasch
mcanas@banyeres.altanet.org 977671350 977671228

47758319S Inmaculada 
Rocio  Santos 
Cuellas

rocio@banyeres.altanet.org 977671350 977671228

39724504P Maria  Beatriz 
Blason Berdasco

bblason@banyeres.altanet.org 977671350 977671228

11521377V José  Félix 
Velasco 
Martínez

jfvelasco@banyeresdelpenedes.
cat

977671350 977671228

SEGON.- Notificar aquesta resolució a BASE – Gestió d’Ingressos.

Ho mana i  signa el  Sr.  Amadeu Benach i  Miquel,  a Banyeres del  Penedès,  davant  meu el  
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

En dono fe
L’alcalde El secretari interventor i tresorer

Document signat electrònicament al marge
Banyeres del Penedès
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