AJUNTAMENT DE CAMPINS
Plaça de la Vila 8 C.P. 08472 – Campins – Tlf. 93 847 50 30

ajuntament@campins.cat

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 01/2015
Caràcter: ordinari
Data: dijous 15 de gener de 2015
Horari: De 19 a 20:45 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
Sr. Andreu Tohà i Brunet, alcalde president
Sr. Andrès Sierra Dib
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Carles Puche Rius
Sr. Ricard Puig Pagès
Sr. Eduard Romero-Girón Marcellán
Sra. Maite Pérez Vicente, Secretària Interventora
Excusats
Sr. Carlos Iglesias Àlvarez
Ordre del dia:
1. Donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'aprova l'expedient de generació de crèdit núm.
08/2014
2. Aprovació del protocol addicional de concreció per al 2014 del conveni de col·laboració per a la
gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’àrea bàsica de serveis socials resta del Vallès
Oriental Ajuntament de Campins.
3. Aprovació del conveni de l'Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del Vallès Oriental:
«Conveni amb l'Ajuntament de Campins per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori
dels alumnes d'ensenyament postobligatoris de batxillerat residents al municipi de Campins fins a
l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni per al curs 2014-2015»
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4. Aprovació del conveni de l'Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del Vallès Oriental:
«Conveni per a la cooperació supramunicipal amb els ajuntaments de la Comarca»
5. Aprovació del conveni de l'Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del Vallès Oriental:
«Conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de
turisme amb els ajuntament de la comarca del Vallès Oriental»
6. Aprovació de l'ordenança fiscal 26: «Preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària»
7. Aprovació de la «Moció de declaració de responsabilitat pel 9N»
8. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
1. Donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'aprova l'expedient de generació de crèdit
núm. 08/2014
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte del decret d'alcaldia número 140/2014 de data 18 de
desembre de 2014:
1
2

«DECRET DE L'ALCALDIA 140/2014
Data 18 de desembre de 2014

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits n.º 08/2014, amb la modalitat de
generació de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de la secretària-interventora de data 18 de
desembre de 2014.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent Pressupost en
relació amb l'article 181 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i els articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990,
1 RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant generació de crèdit núm. 08/2014,
d'acord amb el següent detall:
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Altes en Concepte d'Ingressos

Econ.

Descripció
partida

Previsió inicial

Compromís
d’ingrés

Definitiva

76101

Subvenció
Diputació

0,00

8.315,00

8.315,00

TOTAL

0,00

8.315,00

8.315,00

Altes en aplicacions de despesa

Prog.

Econ.

Descripció
partida

Consignació
inicial

Proposta

Definitiva

161

662200

Reparació
dipòsit can
Guilla

0,00

8.315,00

8.315,00

TOTAL

0,00

8.315,00

8.315,00

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària
que es celebri, d'acord amb l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.»
El Sr. Alcalde explica que aquesta subvenció de la Diputació té per objecte deixar el dipòsit de Can
Guilla completament arreglat, es va demanar una subvenció l'any passat per arreglar el dipòsit per
dins i els diners d'aquesta darrera subvenció es destinaran a arreglar el dipòsit per fora. Això deriva
de l'àrea de consum de la Diputació de Barcelona.
2. Aprovació del protocol addicional de concreció per al 2014 del conveni de col·laboració per
a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’àrea bàsica de serveis socials
resta del Vallès Oriental Ajuntament de Campins.
L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals estableixen
convenis de cooperació per tal d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de
serveis socials de responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la
cooperació tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent.
El 12 de juny de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Benestar Social i
Família, vam formalitzar el contracte programa 2012-2015, per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d'igualtat.
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En aquest context fou necessari establir un marc de relació entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’Ajuntament de Campins. Per això, ambdues parts formalitzarem el conveni per a la gestió i
prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, en
endavant el CONVENI.
El desenvolupament dels principis rectors del CONVENI es concreta en les accions detallades en les
fitxes que l’acompanyen.
El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament vam formalitzar el protocol addicional de
concreció al CONVENI per a l’any 2013.
El CONVENI estableix els acords per al període 2012-2015 i, per tant, l’any 2014 s’engloba en aquell
mateix marc amb les adaptacions que la situació actual requereix i que es preveuen en aquest
Protocol addicional i les fitxes que l’acompanyen.
D’aquesta manera per a l’any 2014 es manté la vigència dels acords que preveu el CONVENI i el
protocol addicional de concreció del 2013 amb les modificacions que s’especifiquen en aquest
protocol addicional de concreció corresponent al 2014.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar el contingut del protocol addicional de concreció per al 2014 del conveni de
col·laboració per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’àrea bàsica de serveis socials
resta del Vallès Oriental Ajuntament de Campins:
«REUNITS
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel secretari
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.
I de l’altra, el senyor Andreu Tohà i Brunet, alcalde de l’Ajuntament de Campins, assistit per la
senyora Maite Pérez Vicente, secretària de la corporació.
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i
facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de
24 de setembre de 2003).
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document , i
EXPOSEN
1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals
estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa
bàsica de serveis socials de responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i
4 de 38

AJUNTAMENT DE CAMPINS
Plaça de la Vila 8 C.P. 08472 – Campins – Tlf. 93 847 50 30

ajuntament@campins.cat

la cooperació tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent.
2. El 12 de juny de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Benestar Social
i Família, vam formalitzar el contracte programa 2012-2015, per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d'igualtat.
3. En aquest context fou necessari establir un marc de relació entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’Ajuntament de Campins, en endavant l’Ajuntament. Per això, ambdues parts formalitzarem
el conveni per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat, en endavant el CONVENI.
4. El desenvolupament dels principis rectors del CONVENI es concreta en les accions detallades en
les fitxes que l’acompanyen.
5. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament vam formalitzar el protocol addicional de
concreció al CONVENI per a l’any 2013.
6. El CONVENI estableix els acords per al període 2012-2015 i, per tant, l’any 2014 s’engloba en
aquell mateix marc amb les adaptacions que la situació actual requereix i que es preveuen en aquest
Protocol addicional i les fitxes que l’acompanyen.
D’aquesta manera per a l’any 2014 es manté la vigència dels acords que preveu el CONVENI i el
protocol addicional de concreció del 2013 amb les modificacions que s’especifiquen en aquest
protocol addicional de concreció corresponent al 2014.
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest
protocol addicional de concreció per a l’any 2014 al CONVENI que subjecten als següents
PACTES
Primer. Objecte
És objecte d’aquest protocol addicional l’actualització per a l’any 2014 dels acords signats en el
conveni per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat.
Segon. Serveis i programes inclosos
Els serveis i programes d’aplicació per a l’any 2014 que s’annexen en aquest document són els que
s’especifiquen a continuació:
- Fitxa núm. 1 - Serveis socials bàsics
- Fitxa núm. 2 - Serveis d’informació i atenció a les dones
Tercer. Finançament
1. Els serveis i els programes inclosos es financen en part amb càrrec al Contracte Programa 20122015 formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar Social i Família, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d'igualtat, esmentat a l’expositiu segon.
L’AJUNTAMENT es fa càrrec de l’import corresponent a la diferència entre l’aportació de la
Generalitat de Catalunya i el cost real dels serveis i programes inclosos.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el protocol addicional de concreció per a l’any 2014 del
Contracte Programa 2012-2015, ha modificat la seva aportació, i per tant, seran aquests nous imports
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els que es tinguin en compte pel càlcul de la quantitat que hagi de fer front l’AJUNTAMENT d’acord
amb les previsions d’aquest apartat i amb el que s’estableix en les fitxes que s’adjunten en aquest
protocol.
2. En el cas que el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT hagin formalitzat el conveni per a la
prestació del Servei d’ajuda a domicili cal tenir en compte les previsions d’aquest conveni, que
continua vigent i sense modificacions en tot el seu contingut.
Quart. Justificació i gestió econòmica
La justificació i la gestió econòmica s’efectua d’acord amb el pacte setè del CONVENI, amb
l’excepció del SAD dependència, que caldrà afegir-hi a més a més un certificat de l’interventor de
l’AJUNTAMENT que especifiqui les hores efectivament realitzades i la despesa executada.
Aquest certificat l’ha de presentar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL no més enllà de l’1
d’abril de 2015.
La gestió de la liquidació s’ha de fer d’acord amb les hores realitzades efectivament i a partir de la
despesa executada. L’import màxim que s’ha de tenir en compte per calcular la liquidació és el de les
hores realitzades efectivament multiplicades pel mòdul establert d’acord amb el percentatge de
finançament de l’ens local. Aquestes hores realitzades efectivament no poden ser superiors a les
hores que consten en els PIA tramitats i validats.
La justificació econòmica del SAD, tant social com dependència, es diferenciarà en despeses de
producció del servei i despeses de provisió del servei, que s’especificaran en un document, proveït
pel Departament de Benestar Social i Família per mitjà del CONSELL COMARCAL, adjunt a la
certificació econòmica emesa per l’interventor de l’AJUNTAMENT.1
Cinquè. Vigència
1. Aquest protocol entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de
gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014, sens perjudici de les actuacions que es desprenguin
de l’avaluació del 2014 i aquelles altres previstes pel 2015, i també sens perjudici que pugui ser
revisat d’acord amb el desplegament normatiu de la Llei de serveis socials, la Llei de pressupostos,
altra normativa relacionada, o bé la modificació del Contracte Programa 2012-2015 formalitzat pel
Consell Comarcal i el Departament de Benestar Social i Família.
2. Es manté la vigència del CONVENI , del protocol addicional de l’any 2013, i de les fitxes que hi
foren annexades en tot aquell contingut que no s’hagi vist afectat i que no resulti incompatible amb
aquest protocol.
Sisè. Extinció
Les causes d’extinció d’aquest protocol són les següents:
a) La finalització del període de vigència.
b) El mutu acord de les parts.
c) La manca de finançament.
d) La pèrdua de la competència per part del CONSELL COMARCAL.
1 Costos de producció del servei: comprenen aquelles despeses relacionades directament amb la
prestació del servei. En aquest concepte s’engloben els costos salarials dels professionals d’atenció
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directa (auxiliar de la llar, assistent d’ajuda a domicili i treballadors familiars), els costos de
coordinació i administració, els costos relatius als desplaçaments, material de treball i els costos
referents a la formació i supervisió de dits professionals.
Costos de provisió del servei: són les despeses generals que permeten l’existència del servei.
Aquests costos engloben els costos salarials dels professionals indirectes (treballadors socials,
responsables d’equip i suport administratiu), els costos generals imputables al servei i els sistemes
d’informació, avaluació i assegurament de la qualitat del servei.
Setè. Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest protocol seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest protocol, ambdues parts el signen.
Protocol addicional de concreció 2014
Fitxa núm. 1 - Serveis socials bàsics
Introducció
En aquesta fitxa hi consten les modificacions de les condicions signades al Conveni per a la gestió i
prestació dels Serveis Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014.
Els conceptes als què no es fa referència en aquesta fitxa continuen vigents en els mateixos termes
que en l’exercici precedent.
a) Servei bàsic d’atenció social / Personal
En el Conveni per a la gestió i prestació dels Serveis Socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l’AJUNTAMENT, es fixaren les condicions de prestació i finançament dels serveis bàsics d’atenció
social per al període 2012-2015.
En els acords signats es fixava l’objectiu de consolidar la xarxa d’aquests serveis i avançar per al
compliment de la ràtio que contempla la Llei 12/2007, de 11 d’octubre de serveis socials, a 31 de
desembre del 2015.
En el cas dels ens locals que a 31 de desembre de 2011 no havien assolit la ràtio, es fixava un pla
d’increments a partir del setembre del 2013. L’actual situació econòmica i pressupostària obliga a
posposar aquest procés d’increments més enllà del 2014.
D’altra banda, en compliment de l’acord d’adequació dels mòduls de finançament dels professionals a
l’actual regulació per al personal de la Generalitat de Catalunya, el mòdul per al 2014 es fixa en un
màxim de 32.006,15 €/any professional.
D’acord amb això, per a l’any 2014, l’import màxim finançat amb càrrec al Contracte Programa 20122015 formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar Social i Família, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
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benestar social i polítiques d'igualtat, per a l’AJUNTAMENT en relació amb el servei bàsic d’atenció
social, és la següent:

En relació amb el servei bàsic d’atenció social, la previsió del cost per a l’AJUNTAMENT quant a la
prestació i col·laboració del CONSELL COMARCAL, és la següent:

Pel que fa a l’import màxim finançat en relació amb la gestió dels Programes individuals d’atenció, per
raó del Contracte Programa 2012-2015 formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el Departament de
Benestar Social i Família, i la previsió del cost per l’AJUNTAMENT quant a la prestació i col·laboració
del CONSELL COMARCAL, els imports que en resulten son els següents:

b) Servei d’ajuda a domicili
Per a l’any 2014, l’import màxim finançat amb càrrec al Contracte Programa 2012- 2015 formalitzat
pel CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar Social i Família, per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social
i polítiques d'igualtat, per a l’AJUNTAMENT en concepte de SAD social, és el següent:
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Pel que fa al finançament per SAD dependència, aquest es calcularà en base a la justificació de la
despesa i les hores realment executades dels acords PIA tramitats i validats.
c) Ajuts d’urgència social
Per a l’any 2014, l’import màxim finançat amb càrrec al Contracte Programa 2012-2015 formalitzat pel
CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar Social i Família, per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social
i polítiques d'igualtat, en ajuts d’urgència social per a l’AJUNTAMENT, és la següent:

Fitxa núm. 2 - Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)
1. Justificació de l’acció
L’Institut Català de les Dones (ICD) estableix les línies prioritàries d’acció en el desenvolupament de
les polítiques de dones a Catalunya i, en aquest sentit, defineix les accions que cal desenvolupar per
millorar els mecanismes de prevenció, detecció i eradicació de la violència masclista. En aquest punt,
la cooperació i la coordinació amb els ens locals per a la consolidació de la Xarxa de Serveis
d’informació i atenció a les dones esdevenen cabdals.
2. Objectius que s’han d’assolir
General
a) Oferir informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, en relació amb
l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i altres. El
caràcter generalista de les seves funcions ofereix un marc que garanteix la discreció de la
intervenció.
b) Donar informació, atenció i assessorament en un espai públic diferenciat d’altres serveis i d’accés
directe per a les persones usuàries.
c) Pel que fa a l’atenció en violència masclista, els SIAD han d’estar vinculats amb els circuits
d’atenció per a l’abordatge de la violència masclista, atès que representen un recurs d’entrada de les
dones que es troben en aquesta situació.
Específics
a) Difondre informació a les dones sobre els seus drets i l’exercici d’aquests drets.
b) Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès.
c) Facilitar atenció i assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones que ho sol·licitin.
d) Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení duent a terme accions que visualitzin les
aportacions de les dones, tot facilitant el seu apoderament i propiciant i visualitzant les seves
aportacions per millorar la seva capacitat d’incidència pública.
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e) Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i les organitzacions de dones, i
oferir-los recursos que els facilitin dur a terme les seves activitats.
f) Assessorar les dones en situacions de violència masclista, orientar-les i procurar-los una primera
atenció, amb els serveis socials i altres recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les
diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.).
g) Actuar com a observatori de la realitat de les dones del territori i proporcionar les informacions
necessàries per col·laborar en la definició de les línies prioritàries d’intervenció en els plans o
programes locals de polítiques de dones.
h) Fer activitats de sensibilització social.
3. Accions que s’han de desenvolupar:
Accions de l’AJUNTAMENT:
a) Disposar d’un pla de polítiques de dones, aprovat per l’òrgan de govern competent, que defineixi el
marc d’actuació de l’ens local en la incorporació de la perspectiva de gènere i des del punt de vista de
les dones.
En el cas que l’ens local no disposi d’un pla propi, l’AJUNTAMENT es podrà adherir al pla comarcal
aprovant-lo per l’òrgan competent i informant-ne per escrit al CONSELL COMARCAL. En el cas
d’adherir-se caldrà informar de la persona referent de dona i explicitar el compromís d’assistència als
grups de dona que es porten a terme des del CONSELL COMARCAL.
b) Col·laborar en la construcció d’indicadors compartits i de sistemes d’avaluació i sistematització de
la informació que permetin fer el seguiment del procés d’implementació i avaluar-ne l’impacte al
territori.
c) Informar les dones sobre l’exercici dels seus drets.
d) Segons el principi de subsidiarietat, proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre
temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si escau, assessorament psicològic i
jurídic especialitzat.
Es disposarà d’un servei d’assessorament psicològic i una primera atenció presencial a les dones que
requereixin de contenció i orientació psicològica, i si s’escau, es faran les derivacions necessàries a
altres serveis. Aquest servei l’hauran de dur a terme professionals amb la titulació necessària i amb
formació
específica en l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’atenció, la detecció de situacions de
violència masclista i l’avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés de
recuperació de les usuàries que es trobin en aquestes situacions.
Així mateix, es disposarà d’un servei d’assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial
a les dones que requereixin assessorament legal i si s’escau, es faran les derivacions necessàries a
altres serveis. Els serveis d’assessorament jurídic els hauran de dur a terme professionals amb la
titulació necessària i amb coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de
gènere.
En el cas de no disposar d’aquests serveis, caldrà derivar a la dona al SIAD comarcal perquè rebi
una primera atenció psicològica i/o jurídica, seguint el procés establert pel Consell Comarcal del
Vallès Oriental i sense superar el nombre de sessions establertes en l’apartat d) d’Accions del
CONSELL COMARCAL. Aquest servei comarcal es prestarà sempre que hi hagi disponibilitat
pressupostària.
e) Assessorar dones en situacions de violència masclista, orientar-les i proporcionar-los una primera
atenció.
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f) Coordinar la seva actuació –i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari amb
el centre d’intervenció especialitzada de referència i/o amb els serveis específics dels ens locals per a
l’abordatge de la violència masclista. Fer-ho amb els serveis socials i altres recursos, públics o
privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals,
familiars,
econòmiques, etc.).
g) Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení en accions que visualitzin les aportacions de
les dones, tot facilitant el seu apoderament i propiciant i visualitzant les seves aportacions per millorar
la seva capacitat d’incidència pública.
h) Organitzar actuacions en grup.
i) Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de
dones.
j) Oferir un espai de relació de les dones.
k) Disposar d’un espai físic públic diferenciat d’altres serveis per oferir informació, atenció i
assessorament i d’accés directe per a les dones usuàries. Aquest espai ha d’estar ubicat en un lloc
d’accés fàcil i amb bona comunicació amb transport públic.
Disposar d’un o més espais privats per a garantir la confidencialitat en l’atenció de les dones
usuàries.
Aquests espais han de complir amb les mesures d’accessibilitat i de seguretat que la llei requereix.
l) Designar un/a tècnic/a referent en matèria de dona, i informar al CONSELL COMARCAL en cas de
canvi de referent, al correu electrònic psi@vallesoriental.cat
m) Participar en els grups de treball de dona del CONSELL COMARCAL.
n) Col·laborar en la recollida de dades que des del CONSELL COMARCAL o ICD (Institut Català de
les Dones) es demanin.
o) Fer la memòria anual segons les indicacions que faciliti el CONSELL COMARCAL, i presentar-la-hi
no més enllà del 15 de febrer de cada any.
Orientativament les dades que es demanaran són:
- Resum anual d’atencions:
a) Nombre de persones ateses desagregades per sexe, edat, residència, estudis, situació familiar,
nacionalitat, motiu de l’atenció i procediment d’arribada –directa o derivada des d’un altre servei–, i
per àmbits d’atenció (informació i orientació sociocomunitàries, psicològiques i jurídiques).
b) Nombre d’atencions realitzades per cada servei (jurídic i psicològic).
- Àrea de consulta (laboral, salut, serveis socials, violència, psicològic, jurídic, formació/activitats,
altres)
- Tramitació de l’atenció (presencial, telefònica, a través de correu electrònic)
- Canal d’entrada (iniciativa pròpia, associacions/entitats, cossos policials, jutjats, salut, serveis
especialitzats, serveis socials, punts d’informació ciutadana, altres).
- Proposta de derivacions (quantitat i tipus segons: sense derivació, serveis d’assessorament SIAD,
serveis Generalitat, serveis locals i/o comarcals, altres).
- Nombre i característiques de les actuacions de sensibilització comunitària impulsades pel servei.
- Nombre d’actuacions dutes a terme en grups.
- Participació en els circuits i protocols territorials contra la violència masclista.
Accions del CONSELL COMARCAL:
a) Fomentar la interrelació i la coordinació entre els professionals dels SIAD per crear models
d’intervenció harmonitzats com a resultat del treball en xarxa i de la cooperació professional.
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b) Participar en espais de formació, reciclatge i intercanvi dels professionals que treballen en el marc
dels SIAD i oferir-los-els per actualitzar els instruments teòrics i pràctics i fer el seguiment de les
casuístiques i estratègies per abordar les diferents situacions que s’atenen des d’aquests serveis.
c) Col·laborar en la construcció d’indicadors compartits i de sistemes d’avaluació i sistematització de
la informació que permetin fer el seguiment del procés d’implementació i avaluar-ne l’impacte al
territori.
d) Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès,
tot posant al seu abast, si escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
Es disposarà d’un servei d’assessorament psicològic i una primera atenció presencial a les dones i
als seus fills i filles que requereixin de contenció i orientació psicològica, i si s’escau, es faran les
derivacions necessàries a altres serveis. Aquest servei l’hauran de dur a terme professionals amb la
titulació necessària i amb formació específica en l’aplicació de la perspectiva de gènere en
l’atenció, la detecció de situacions de violència masclista i l’avaluació de la necessitat d’atenció
especialitzada continuada per al procés de recuperació de les usuàries que es trobin en aquestes
situacions.
Així mateix, es disposarà d’un servei d’assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial
a les dones que requereixin assessorament legal i si s’escau, es faran les derivacions necessàries a
altres serveis. Els serveis d’assessorament jurídic els hauran de dur a terme professionals amb la
titulació necessària i amb coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de
gènere.
Per a l’any 2014, en compliment d’aquesta acció, el CONSELL COMARCAL ofereix a
l’AJUNTAMENT el nombre màxim de sessions d’assessorament psicològic i jurídic següents:

e) Disposar d’una persona coordinadora per dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida
d’usuàries si s’escau, informació, orientació, derivació i coordinació interna i externa del servei.
f) Disposar d’un o més espais privats per a garantir la confidencialitat en l’atenció de les dones
usuàries.
g) Coordinar la seva actuació –i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari–
amb el centre d’intervenció especialitzada de referència i/o amb els serveis específics dels ens locals
per a l’abordatge de la violència masclista. Fer-ho amb els serveis socials i altres recursos, públics o
privats, que poden donar
sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.).
h) Comunicar a l’ICD les adhesions dels ens locals al Pla comarcal de dona.
i) Realitzar la memòria anual a nivell comarcal en matèria de dona segons indicacions de l’ICD.
j) Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori en relació amb les polítiques de
dones.»
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Segon.- Notificar aquest acord als serveis tècnics i comptables de la Corporació per al seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Procedir a la signatura i a la seva tramesa al Consell Comarcal.
El Sr. Carles Puche sol·licita l'aclariment d'un parell de dubtes sobre aquest protocol addicional.
Aquest convenis que es pretenen aprovar avui impliquen drets i deures per l'Ajuntament. En aquest
conveni es comptabilitzen 268 dones a Campins i aquestes se'ls assignar un màxim d’una sessió.
Això en els casos de maltractament… El Sr. Puche qüestiona el fet de que només s’assigni una
sessió de manera taxativa, ja que passat aquesta primera sessió, què passa amb les següents?
s’haurien de pagar o bé s’hauria de modificar el conveni?
L’altra qüestió que planteja el Sr. Puche està al punt b), pregunta si en aquest punt d’ajuda a domicili i
ajuts d’urgència social s’està quantificant els diners que ha de pagar l’ajuntament pel servei i si això
està previst en el pressupost municipal? Respecte aquest tema s’aclareix que aquestes quantitats
referides al punt b) són l’import de les subvencions que dóna la Diputació a l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
3. Aprovació del conveni de l'Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del Vallès Oriental:
«Conveni amb l'Ajuntament de Campins per a la prestació del servei de transport escolar no
obligatori dels alumnes d'ensenyament postobligatoris de batxillerat residents al municipi de
Campins fins a l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni per al curs 2014-2015»
Que l’11 de juny de 2014, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental varen formalitzar un conveni de
col·laboració relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport,
del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
Que en virtut del conveni esmentat el Consell Comarcal del Vallès Oriental presta el servei de
transport escolar obligatori a la ruta SOBL05, de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni.
Que l’itinerari de la ruta SOBL05 comença al municipi de Fogars de Montclús, passa pel municipi de
Campins, on té parada a l’aparcament de davant de l’escola l’Alzinar, i finalitza al municipi de Sant
Celoni.
Que l’Ajuntament de Campins té interès en què els alumnes que cursen batxillerat a l’Institut Baix
Montseny de Sant Celoni residents en el seu municipi puguin fer ús del servei de transport escolar
obligatori de la ruta SOBL05 per al curs 2014-2015.
Que cada alumne de batxillerat beneficiari del servei de transport de la ruta SOBL05 abonarà a
l’Ajuntament de Campins la quantitat de tres-cents vint-i-tres euros amb déu cèntims (323,10 EUR)
per usuari i per curs.
Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Campins tenen voluntat de col·laborar
per facilitar el transport dels alumnes de batxillerat residents al municipi de Campins fins a l’Institut
Baix Montseny de Sant Celoni, per al curs 2014-2015.
Que la previsió d’usuaris del transport escolar de Campins que assisteixen a l’Institut Baix Montseny
per al curs 2014-2015 és de 6 alumnes.
Que el 13 d’octubre de 2014, registre de sortida del Consell Comarcal número 5071, el Consell
Comarcal del Vallès Oriental va sol·licitar al director dels Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental
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del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’autorització per a què els alumnes
de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, residents al municipi de Campins, puguin fer ús del servei
de transport escolar de la ruta SOBL05.
Que mitjançant escrit de 15 d’octubre de 2014, el director dels Serveis Territorials Maresme-Vallès
Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va autoritzar que la relació
d’alumnes de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, residents al municipi de Campins, facin ús del
servei de transport escolar de la ruta SOBL05, fins a la fi del curs 2014-2015 i mentre existeixin
places lliures, podent renovar-se en funció de la no disponibilitat de places.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni entre l'Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes
d'ensenyament postobligatori de batxillerat residents al municipi de Campins fins a l'Institut Baix
Montseny de Sant Celoni per al curs 2014-2015.
«REUNITS
D’una part, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.
I de l’altra, el senyor Andreu Tohà i Brunet, alcalde president de l’Ajuntament de Campins, assistit per
la secretària de la corporació, la senyora Maite Pérez Vicente.
INTERVENEN
El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut de l’acord de delegació de competències
del Ple, de 2 de març de 2005, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 59, de 10 de
març de 2005.
L’alcalde president, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Els secretaris, per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i
MANIFESTEN
I. Que l’11 de juny de 2014, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental varen formalitzar un conveni de
col·laboració relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport,
del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
II. Que en virtut del conveni esmentat el Consell Comarcal del Vallès Oriental presta el servei de
transport escolar obligatori a la ruta SOBL05, de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni.
III. Que l’itinerari de la ruta SOBL05 comença al municipi de Fogars de Montclús, passa pel municipi
de Campins, on té parada a l’aparcament de davant de l’escola l’Alzinar, i finalitza al municipi de Sant
Celoni.
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IV. Que l’Ajuntament de Campins té interès en què els alumnes que cursen batxillerat a l’Institut Baix
Montseny de Sant Celoni residents en el seu municipi puguin fer ús del servei de transport escolar
obligatori de la ruta SOBL05 per al curs 2014-2015.
V. Que cada alumne de batxillerat beneficiari del servei de transport de la ruta SOBL05 abonarà a
l’Ajuntament de Campins la quantitat de tres-cents vint-i-tres euros amb déu cèntims (323,10 EUR)
per usuari i per curs.
VI. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Campins tenen voluntat de
col·laborar per facilitar el transport dels alumnes de batxillerat residents al municipi de Campins fins a
l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, per al curs 2014-2015.
VII. Que la previsió d’usuaris del transport escolar de Campins que assisteixen a l’Institut Baix
Montseny per al curs 2014-2015 és de 6 alumnes.
VIII. Que el 13 d’octubre de 2014, registre de sortida del Consell Comarcal número 5071, el Consell
Comarcal del Vallès Oriental va sol·licitar al director dels Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’autorització per a què els alumnes
de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, residents al municipi de Campins, puguin fer ús del servei
de transport escolar de la ruta SOBL05.
IX. Que mitjançant escrit de 15 d’octubre de 2014, el director dels Serveis Territorials Maresme-Vallès
Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va autoritzar que la relació
d’alumnes de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, residents al municipi de Campins, facin ús del
servei de transport escolar de la ruta SOBL05, fins a la fi del curs 2014-2015 i mentre existeixin
places lliures, podent renovar-se en funció de la no disponibilitat de places.
CONSIDERACIONSJURÍDIQUES
1. L’article 25.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a la comarca l’exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració de la
Generalitat; i que les delegacions o encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència dels
recursos necessaris per a exercir-los.
2. L’article 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, preveu que els consells comarcals
poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador i d’altres serveis escolars,
d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
3. L’article 6.3 in fine de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, determina que les administracions
públiques han de promoure mesures que facilitin l’accés de tots els alumnes a les activitats
complementàries i extraescolars i, si procedeix, als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de
formació professional.
4. El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades competències de la
Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament.
5. El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de transport.
6. El Conveni de col·laboració, d’11 de juny de 2014, formalitzat entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental
relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei
escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament, preveu al pacte tercer, relatiu al
servei escolar de transport no obligatori que els alumnes dels ensenyaments
postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si existeixen places lliures; aquests ho
hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament.
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Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la
disponibilitat de places lliures.
Així mateix, determina que en tots aquests casos de transport no obligatori, el Departament
d’Ensenyament estableix una aportació diària obligatòria per alumne, que fixa per a cada curs escolar
i que es quantifica en el conveni anual de finançament d’acord amb el nombre d’usuaris d’aquest
servei.
7. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents
atorguen aquest conveni de col·laboració interadministrativa que subjecten als següents,
PACTES
Primer. Aquest acord té per objecte la formalització del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental -en endavant, el CONSELL COMARCAL- i l’Ajuntament de Campins -en
endavant, l’AJUNTAMENT- per a la prestació del Servei de transport escolar no obligatori dels
alumnes d’ensenyaments postobligatoris de batxillerat residents al municipi de Campins fins a
l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni per al curs 2014-2015.
Segon. El CONSELL COMARCAL ha de garantir que els alumnes d’ensenyaments postobligatoris de
batxillerat residents al municipi de Campins que cursen els seus estudis a l’Institut Baix Montseny de
Sant Celoni puguin fer ús del servei de transport escolar obligatori de la ruta SOBL05 durant el
període de vigència d’aquest conveni.
Tercer. L’AJUNTAMENT assumeix l’obligació d’abonar al CONSELL COMARCAL, en el compte
corrent ES69 2013 0046 81 0201112537, tot adjuntant la relació dels usuaris que les hagin abonat,
les quantitats següents:
a) Primer pagament abans del 15 de novembre de 2014: cent seixanta-un euros amb cinquanta-cinc
cèntims (161,55 €) per alumne.
b) Segon pagament abans del 15 de febrer de 2015: cent seixanta-un euros amb cinquanta-cinc
cèntims (161,55 €) per alumne.
El Consell Comarcal del Vallès Oriental iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el
que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per
l’objecte d’aquest conveni.
Quart. Aquest conveni entrarà en vigor en la data de signatura, la seva vigència és per al curs
escolar 2014-2015 d’acord amb el calendari fixat pel Departament d’Ensenyament.
Cinquè. Aquest conveni s’extingirà per les causes següents:
a) El compliment del període de vigència dit al pacte precedent o el de la seva pròrroga.
b) L’acord mutu de les parts.
c) L’incompliment de qualsevol obligació del conveni per qualsevol de les parts.
d) La denúncia, per qualsevol de les parts, efectuada amb un mes d’antelació mitjançant notificació
fefaent a les altres parts.
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e) La pèrdua de l’autorització atorgada pels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per a què els alumnes de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, residents al municipi de
Campins, puguin fer ús del servei de transport escolar de la ruta SOBL05.
Sisè. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per tal de resoldre les
incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni.
I, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquest conveni el signen i ratifiquen en senyal de
conformitat, de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe.»
Segon.- Notificar aquest acord als serveis tècnics i comptables de la Corporació per al seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Procedir a la signatura i a la seva tramesa al Consell Comarcal.
El Sr. Alcalde manifesta que aquest conveni ja s’hauria d’haver signat l’any passat però el Consell
Comarcal ho ha comunicat aquest any. Mitjançant aquest conveni es pretén que els alumnes que
cursen batxillerat a l’IES Baix Montseny puguin fer ús del servei de transport escolar durant aquest
curs. a traves d’aquest conveni l’ajuntament s’obliga a avançar al Consell Comarcal el cost del servei
que posteriorment els alumnes hauran d’abonar a l’Ajuntament. El Sr. Alcalde comenta que aquest
servei s’està prestant finalment després de molt d’esforç.
El Sr. Ricard demanda un aclariment sobre un assumpte que s’havia plantejat anteriorment en una
altre Ple i referent a la possibilitat de que l’autobús fes una parada més per a recollir una noia que viu
molt apartada de la ruta de l'autocar. El Sr. Alcalde comenta que va fer les gestions pertinents i que el
Consell Comarcal va respondre que l'autocar no podia fer més parades de les que ja realitzava i que
el lloc que s'havia proposat no era adequat perquè no hi havia prou espai.
El Sr. Puche pregunta si són 6 els alumnes que fan servir el transport mitjançant l'autocar. Es respon
que si.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels assistents.
4. Aprovació del conveni de l'Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del Vallès Oriental:
«Conveni per a la cooperació supramunicipal amb els ajuntament de la Comarca»
Per tal de potenciar l'establiment de mecanismes de cooperació i treball en xarxa, per a fomentar el
desenvolupament econòmic i social a la comarca, l'equilibri territorial i la millora de l'eficiència en la
prestació de serveis des d'un àmbit supramunicipal, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l'ajuntament de Campins expressen la voluntat d'establir aquest conveni.
El conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès Oriental té per objecte esdevenir un
instrument de suport als municipis per a l'establiment de mecanismes de cooperació i de treball en
xarxa per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca, l'equilibri territorial i la
millora de l'eficiència en la prestació de serveis i polítiques supramunicipals.
La finalitat d'aquest conveni és la configuració d'una eina per a garantir i millorar la qualitat de la
prestació dels serveis supramunicipals d'acord amb els principis d'interdependència, col·laboració i
cooperació interadministrativa.
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni entre l'Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental per a la cooperació supramunicipal amb els ajuntaments de la comarca:
«REUNITS
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel secretari
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.
I de l’altra, el senyor Andreu Tohà i Brunet, alcalde de l’Ajuntament de Campins, assistit per la
secretària de la corporació, la senyora Maite Pérez Vicente.
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i
facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de
24 de setembre de 2003).
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i
EXPOSEN
1. L’article 142 de la Constitució Espanyola estableix que les hisendes locals hauran de disposar dels
mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la llei atribueix a les corporacions
respectives, i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de la participació en els de l’Estat i en
els de les comunitats autònomes.
2. L’article 2.1.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en endavant TRLRHL, estableix que la hisenda de les
entitats locals està constituïda, entre d’altres, per les participacions en els tributs de l’Estat i de les
comunitats autònomes.
3. L’article 39.2 del TRLRHL preveu que les entitats locals participen en els tributs propis de les
comunitats autònomes en la forma i quantia que determinin les lleis dels seus parlaments
respectius.
4. L’article 218 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, estableix que els governs locals tenen autonomia pressupostària i de despesa en
l'aplicació de llurs recursos, incloent-hi les participacions que percebin a càrrec dels pressupostos
d'altres Administracions públiques, dels quals poden disposar lliurement en l'exercici de llurs
competències.

18 de 38

AJUNTAMENT DE CAMPINS
Plaça de la Vila 8 C.P. 08472 – Campins – Tlf. 93 847 50 30

ajuntament@campins.cat

5. L’article 219 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya preveu que la Generalitat ha d'establir un fons de cooperació local destinat als governs
locals. El fons, de caràcter incondicionat, s'ha de dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la
Generalitat i s'ha de regular per mitjà d'una llei del Parlament. Addicionalment, la Generalitat pot
establir programes de col·laboració financera específica per a matèries concretes.
6. L’article 195 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, estableix, pel que fa a les finances locals, que la
Generalitat ha de regular les finances dels ens locals de Catalunya en el marc del que estableix la
legislació bàsica de l'Estat i que el finançament dels ens locals ha de tenir en compte les
característiques específiques de l'organització territorial de Catalunya que resulten de l'exercici
que fa el Parlament de les potestats legislatives reconegudes per l'Estatut d'autonomia i que es
concreten en aquesta Llei.
7. L’article 196 a) 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 estableix que d’acord amb el que disposa l'article 195.1, la
legislació sobre finances locals de Catalunya ha de regular, entre d’altres, els criteris de
distribució dels ingressos dels ens locals consistents en participacions en ingressos de la
Generalitat i en subvencions incondicionades.
8. L’article 197 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, preveu que correspon a la Generalitat, d'acord amb
l'article 48 de l'Estatut d'autonomia:
a) Crear el Fons de cooperació local de Catalunya.
b) Exercir les funcions de tutela financera sobre els ens locals, segons el que determina la
legislació reguladora de les finances locals.
9. Les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, quant a la dotació del Fons i als
criteris per al seu repartiment.
10. Les resolucions anuals de distribució entre els ens locals de Catalunya de la participació en els
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya.
11. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya estableix que les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes
i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives
i per a la consecució de finalitats d’interès comú.
D’acord amb això exposat i per tal de potenciar l’establiment de mecanismes de cooperació i de
treball en xarxa, per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca, l’equilibri
territorial i la millora de l’eficiència en la prestació de serveis des d’un àmbit supramunicipal, el
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL i l’Ajuntament de
Campins, en endavant l’AJUNTAMENT, expressen la voluntat d’establir aquest conveni que
subjecten en els següents PACTES:
Primer. Objecte
El conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès Oriental té per objecte esdevenir un
instrument de suport als municipis per a l’establiment de mecanismes de cooperació i de treball en
xarxa per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca, l’equilibri territorial i la
millora de l’eficiència en la prestació de serveis i polítiques supramunicipals.
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Segon. Finalitat
La finalitat d’aquest conveni és la configuració d’una eina per a garantir i millorar la qualitat de la
prestació dels serveis supramunicipals d’acord amb els principis d’interdependència, col·laboració i
cooperació interadministrativa.
Tercer. Acords generals de caràcter programàtic
1. Mitjançant aquest conveni, el CONSELL COMARCAL es compromet a treballar l’impuls de
polítiques que afavoreixin el sistema de treball en xarxa i que permetin garantir l’equilibri territorial
mitjançant la prestació de serveis supramunicipals. Formen part d’aquestes polítiques i serveis,
els següents:
a) Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Aquest servei té per objecte prestar una
atenció conjunta a les famílies amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels
seus habitatges i garantir una unitat d’actuació i de resposta als problemes que plantegen els
ciutadans, així com facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit
hipotecari.
b) Polítiques públiques de turisme. Mitjançant l’elaboració, la concertació, l’execució i el
finançament d’aquestes polítiques es pretén concertar polítiques de col·laboració públicapública i pública-privada per posar en valor tot el potencial del nostre territori i generar
desenvolupament econòmic que ajudi a generar riquesa a la comarca.
c) Servei de l’Observatori – Centre d’estudis del Vallès Oriental. Centre d’informació i anàlisi
relacionat amb l’àmbit socioeconòmic de la comarca del Vallès Oriental.
Aquest servei és un instrument de suport a la presa de decisions en l’àmbit del
desenvolupament local i esdevé l’eina per conèixer l’evolució dels indicadors i les dades
socioeconòmiques de la nostra comarca.
El seu objectiu és donar suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents
socials i econòmics, mitjançant la recerca i el tractament de les dades, així com l’elaboració i
la tramesa de diferents informacions i documents. Així mateix, també té com a objectiu
elaborar estudis i anàlisis sectorials que permetin el coneixement exhaustiu de la comarca. A
la vegada té com a missió fer previsions per planificar les actuacions que cal dur a terme en
un futur immediat i així donar resposta als problemes futurs.
d) Consell Consultiu de la Gent Gran. Mitjançant aquest òrgan es garanteix la participació del
col·lectiu de la gent gran, a través de les entitats i associacions en què hi participen, amb la
finalitat de millorar-ne el benestar integral del col·lectiu. Les seves atribucions són les
següents: a) Participar en la definició de les necessitats comarcals que facin referència a la
gent gran. b) Informar dels projectes comarcals que afectin a aquest col·lectiu i que es
sotmetin a la consideració del Consell Comarcal. c) Elevació de propostes no vinculants al
Consell Comarcal.
e) Programa d’educació viària. Aquest programa té per objecte el foment de conductes cíviques i
responsables dels alumnes en matèria d’educació viària.
f) Polítiques d’impuls de l’eficiència energètica i suport a la contractació d’energia elèctrica.
Aquestes polítiques tenen per objecte la cooperació amb els ens locals per a millorar
l’eficiència en l’ús de l’energia i donar suport al procés de contractació en el marc del mercat
liberalitzat d’energia elèctrica.
g) Suport a les agrupacions de defensa forestal. Aquesta acció té per objecte la cooperació amb
els ens locals per donar suport en matèria de prevenció d’incendis forestals a les agrupacions
de defensa forestal (ADF) de la comarca.
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h) Suport als serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) i assistència tècnica i
assessorament
en TIC. Aquest servei té per objecte cooperar amb els ens locals
mitjançant l'assessorament tècnic per a la millora de la prestació dels serveis públics
mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.
i) L'anàlisi, la valoració i el seguiment dels projectes de cooperació i solidaritat internacional,
campanyes d'emergència i altres activitats relacionades.
j) Arxiu comarcal. L’arxiu comarcal té per objecte el manteniment, la conservació i la difusió del
patrimoni documental de la comarca, per tal d’aconseguir que l’arxiu sigui una font primària i
primordial d’informació per a preservar la memòria històrica.
k) Xarxa transició educació treball (TET). Aquesta xarxa té per objecte facilitar una transició de
qualitat entre els estudis i les primeres ocupacions a les persones joves. Les finalitats
d’aquesta xarxa són les següents:
1. Facilitar una transició de qualitat entre els estudis i la primera ocupació a les persones joves
2. Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis del territori, per tal d’aconseguir
la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició
3. Promoure el concepte de responsabilitat social on els diferents agents econòmics i socials
generin les complicitats necessàries que garanteixin la bona execució de les actuacions
proposades
4. Facilitar la inserció laboral i l’aprenentatge dels joves amb més dificultats sense excloure
altres persones o col·lectius.
5. Promoure i reforçar el treball integral i coordinat entre els participants de la Xarxa TET, tot
potenciant els espais d’intercanvi i reflexió per a la millora de la pràctica professional dels
participants.
6. Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de la
convivència i de la cohesió social
7. Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les empreses i les
competències de les persones joves
l) Dinamització del clúster de l’hàbitat al Vallès Oriental. L’objectiu és fomentar la competitivitat de
les empreses, a través de la cerca de fórmules que permetin a curt i mitjà termini generar
oportunitats de negoci (projectes col·laboratius i individuals d’empreses), cohesió entre
empresaris del sector, networking efectiu, generació de contactes i cooperació entre
empreses i formació.
m) Dinamització i coordinació de la xarxa Lismivo. Aquesta xarxa té per objecte impulsar la
inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball en xarxa entre les
entitats que s’hi dediquen.
2. Mitjançant aquest conveni, l’AJUNTAMENT es compromet a fer una previsió d’accions possibles
desenvolupar i a col·laborar en l’execució dels serveis i les polítiques públiques supramunicipals
del CONSELL COMARCAL.
Quart. Preu i pagament
1. Per a desenvolupar els objectius i l’assoliment de la finalitat d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT
aporta al CONSELL COMARCAL per a l’any 2015 l’import de 963,62 euros.
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import esmentat en l’apartat precedent
abans del 31 de març del 2015.
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3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu
la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per raó dels
conceptes que preveu aquesta clàusula.
Cinquè. Abast
Els compromisos que preveu aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat o de les
competències de les parts concertants i s’estableixen sens perjudici d’altres relacions convencionals
formalitzades, quan s’escaigui, al marge d’aquest conveni.
Sisè. Vigència
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de
gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015, sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin
tenir els actes i els instruments específics d’aplicació o desplegament que s’estableixin.
2. Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any mitjançant
acord exprés de les parts.
Setè. Extinció
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a) L’acord entre les parts.
b) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret a
resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència
d’això.
c) El compliment del període de vigència.
d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts.
Vuitè. Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat,
ratifiquen el seu contingut i el signen.»
Segon.- Notificar aquest acord als serveis tècnics i comptables de la Corporació per al seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Procedir a la signatura i a la seva tramesa al Consell Comarcal.
El Sr. Puig pregunta si hi havia previsió pressupostària a l'anterior pressupost per a cobrir la despesa
derivada del Conveni o si es tracta d'un Conveni nou d'aquest any?
Es comenta que es tracta d'un conveni nou.
El Sr. Puche comenta que aquests tipus de convenis anuncien una sèrie de coses, com pot ser, per
exemple, el servei per al deute hipotecari i pregunta, què vol dir això per a Campins? Que la gent que
té una hipoteca i no la pugui pagar i tingui problemes comptaran amb un assessorament legal a partir
de la signatura d'aquest Conveni? El Sr. Puche comenta que creu que aquesta és la lletra petita que
l'ajuntament hauria de llegir i consultar a l'hora de presentar aquestes propostes de conveni.
Comunicar a la gent de Campins què pot fer l'ajuntament gràcies a la signatura del Conveni. És a dir
fer el pas de tenir presents els serveis que es poden prestar un cop signat el Conveni i transmetre
aquesta possibilitat als habitants de Campins.
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Un altre exemple podria ser els serveis que presten en TIC. Fa molt temps que tenim el tema de la
web estancat, potser a partir d'aquí podríem resoldre el problema. Almenys valdria la pena fer la
consulta. Mitjançant aquest conveni l'Ajuntament fa una previsió d'accions possibles a desenvolupar.
Hi ha un compromís de l'ajuntament que s'ha de fer efectiu i intentar demanar què podem fer a nivell
de municipi i informar-ne a la ciutadania. El Sr. Puche manifesta que donarà el seu vot favorable a la
proposta perquè troba que és una cosa que no perjudica al municipi, al contrari, pot afavorir el
municipi però li manca que l'equip de govern prèviament s'hagi informat de les accions que pot
emprendre l'ajuntament un cop formalitzat el conveni.
El Sr. Alcalde respon que s'informarà sobre els punts que s'han parlat i traslladarà la informació al
proper Ple.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de
la corporació, amb 5 vots favorables i una abstenció del Sr. Puig.
5. Aprovació del conveni de l'Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del Vallès Oriental:
«Conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques
de turisme amb els ajuntament de la comarca del Vallès Oriental»
El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca vam subscriure el
conveni de polítiques de turisme que té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració per a
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant
un pla de turisme. La vigència d’aquests convenis fineix el 31 de desembre de 2014.
El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar en la recuperació econòmica ja que té
una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de treball.
Les activitats turístiques de 2013 han generat un PIB al Vallès Oriental valorat en uns 98,6 milions
d’euros, la qual cosa significa un 1,05 % de l’economia de tota l’àrea i, a nivell laboral, prop de 1.700
llocs de treball, que representa al voltant del 1,4 % del total de l’ocupació localitzada a la comarca.
En aquest sentit, des de l’inici de la crisi actual l’oferta turística ha registrat una expansió important:
s’han comercialitzat més destinacions turístiques, s’ha incrementat l’oferta de places hoteleres,
l’oferta de restauració, serveis d’intermediació, entre d’altres, la qual cosa recomana la continuació de
les actuacions en matèria de turisme que afavoreixin la recuperació econòmica del
territori.
Així doncs, totes aquestes dades recomanen l’assumpció d’un esforç per part dels poders públics que
garanteixi la continuïtat de les polítiques de desenvolupament turístic de la comarca.
La Diputació de Barcelona ha participat també en el finançament de les polítiques públiques de
turisme que s’han dut a terme en el marc del conveni esmentat en la manifestació primera i ha
mostrat interès en continuar col·laborant en el finançament d’aquestes accions, essent- ne la idea
subjacent que aquest finançament sigui suportat aproximadament amb un terç per la pròpia Diputació
de Barcelona i amb dos terços per agents públics i/o privats de la comarca, que pot incloure el
Consell Comarcal del Vallès Oriental, els ajuntaments i els agents econòmics o turístics.
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Que és de l’interès del Consell Comarcal del Vallès Oriental i de l’Ajuntament de Campins concertar
polítiques de col·laboració pública – pública i pública - privada per posar en valor tot el potencial del
nostre territori i generar un desenvolupament econòmic que ens ajudi a generar riquesa a la comarca.
En el moment actual de crisi, el sector del turisme ens aporta un nínxol molt important de generació
d’ocupació que cal treballar i valoritzar.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el
finançament de polítiques públiques de turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès
Oriental:
«REUNITS
D’una part, el senyor José Orive Vélez, que actua en la seva qualitat de president del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i
Ros.
I, de l’altra, el senyor Andreu Tohà i Brunet, alcalde president, assistit per la secretària de la
corporació, la senyora Maite Pérez Vicente.
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i
facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de
24 de setembre de 2003).
L’alcalde president en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
El secretari i la secretària per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració
local amb habilitació de caràcter estatal.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i
MANIFESTEN
I. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca vam subscriure el
conveni de polítiques de turisme que té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració per a
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant
un pla de turisme. La vigència d’aquests convenis fineix el 31 de desembre de 2014.
II. El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar en la recuperació econòmica ja que
té una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de treball.
Les activitats turístiques de 2013 han generat un PIB al Vallès Oriental valorat en uns 98,6 milions
d’euros, la qual cosa significa un 1,05 % de l’economia de tota l’àrea i, a nivell laboral, prop de 1.700
llocs de treball, que representa al voltant del 1,4 % del total de l’ocupació localitzada a la comarca.
En aquest sentit, des de l’inici de la crisi actual l’oferta turística ha registrat una expansió important:
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s’han comercialitzat més destinacions turístiques, s’ha incrementat l’oferta de places hoteleres,
l’oferta de restauració, serveis d’intermediació, entre d’altres, la qual cosa recomana la continuació de
les actuacions en matèria de turisme que afavoreixin la recuperació econòmica del
territori.
Així doncs, totes aquestes dades recomanen l’assumpció d’un esforç per part dels poders públics que
garanteixi la continuïtat de les polítiques de desenvolupament turístic de la comarca.
III. La Diputació de Barcelona ha participat també en el finançament de les polítiques públiques de
turisme que s’han dut a terme en el marc del conveni esmentat en la manifestació primera i ha
mostrat interès en continuar col·laborant en el finançament d’aquestes accions, essent- ne la idea
subjacent que aquest finançament sigui suportat aproximadament amb un terç per la pròpia Diputació
de Barcelona i amb dos terços per agents públics i/o privats de la comarca, que pot incloure el
Consell Comarcal del Vallès Oriental, els ajuntaments i els agents econòmics o turístics.
IV. Que és de l’interès del Consell Comarcal del Vallès Oriental –en endavant, el CONSELL
COMARCAL- i de l’Ajuntament de Campins -en endavant, l’AJUNTAMENT- concertar polítiques de
col·laboració pública – pública i pública - privada per posar en valor tot el potencial del nostre territori i
generar un desenvolupament econòmic que ens ajudi a generar riquesa a la comarca. En el moment
actual de crisi, el sector del turisme ens aporta un nínxol molt important de generació d’ocupació que
cal treballar i valoritzar.
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei de
turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als efectes
d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans públics amb
competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó de llur creació,
adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa jurídica; que han de
perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei.
2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica entre
recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics potencials.
Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com aquells
recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, comarques o àrees
concretes del territori de Catalunya.
Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han d’impulsar
la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport a les iniciatives
públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat.
3. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de les
competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents:
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.
.../...
d) L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala
legislació vigent.
.../....
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim local.
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4. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens perjudici de
les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les atribucions següents:
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests recursos i,
si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials.
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès turístic o si
més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els termes establerts per la
legislació de règim local.
c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per promoure la
imatge de Catalunya com a marca turística.
d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les denominacions
geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que tenen
caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i potestatiu en la resta
de casos.
g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur àmbit
territorial per a esdevenir municipis turístics.
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la
Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.
2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics de
competència municipal:
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de dispensa
o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.
b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i les obres
municipals.
5. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa que el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure
tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-.
En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el municipi exercirà
en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
6. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells comarcals,
l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, corresponen a la comarca, entre
d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels
ajuntaments, d’acord amb les previsions de l’article 28.
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar assistència
tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en l’establiment de nous
serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i coordinar, amb l’informe previ dels
ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal.
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7. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté com a línia
estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una actuació d’aquest
desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la promoció econòmica
del territori.
8. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat mitjançant
el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin convenis de col·laboració
interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès públic comú.
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració entre el CONSELL
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de
polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme.
Ensems, el CONSELL COMARCAL concertarà les polítiques públiques de turisme que les parts
convinguin mitjançant l’aprovació d’un pla amb els altres ajuntaments amb els quals hagi subscrit un
acord de característiques anàlogues a les d’aquest conveni.
Segon. Objectius
1. Les parts convenen que els objectius estratègics de les polítiques públiques de turisme que
desenvolupin per raó d’aquest conveni pretenen:
a) Desenvolupar polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar el turisme com a
sector econòmic rellevant a la comarca i de dinamització del territori.
b) Fomentar la professionalització i la formació en el sector turístic, tant públic com privat.
c) Millorar la qualitat dels establiments turístics i millorar i fomentar la seva competitivitat.
d) Potenciar la creació i l’enfortiment dels productes, les empreses i les activitats turístiques.
e) Creació i comercialització de producte turístic
f) Promocionar el turisme a la comarca, potenciant sobretot la comercialització del producte turístic i
el seu posicionament a mercats locals, nacionals i internacionals.
g) Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la destinació turística del Vallès
Oriental.
h) Fomentar les relacions amb el sector públic i privat del territori.
2. Els objectius estratègics es poden revisar amb l’aprovació o modificació, si és el cas, del pla de
turisme.
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL
Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL assumeix les
obligacions següents:
a) Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme que les
parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla de turisme.
b) Formular el pla de turisme.
c) Cofinançar el pla de turisme.
d) Desenvolupar i executar, si és el cas, les actuacions previstes en el pla de turisme.
27 de 38

AJUNTAMENT DE CAMPINS
Plaça de la Vila 8 C.P. 08472 – Campins – Tlf. 93 847 50 30

ajuntament@campins.cat

e) Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats turístiques del Vallès
Oriental.
f) Gestionar el Fons turístic.
g) Concórrer a les convocatòries públiques de subvencions l’objecte de les quals sigui coincident amb
l’objecte d’aquest conveni.
h) Convocar i presidir la comissió plenària.
i) Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni.
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT
Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT assumeix les obligacions
següents:
a) Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme que les
parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla de turisme.
b) Cofinançar en el finançament del pla de turisme.
c) Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats turístiques del Vallès
Oriental.
d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni, consignar en els
seus pressupostos les dotacions necessàries per a fer-hi front i abonar al CONSELL COMARCAL els
imports que en resultin.
e) Participar en la Comissió plenària.
f) Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni.
Cinquè. Pla de turisme
1. El pla és l’instrument de planejament mitjançant el qual les parts concerten llurs polítiques
públiques de turisme i n’acorden l’execució, l’encàrrec de gestió, si és el cas, i el finançament.
2. El pla de turisme ha de contenir els objectius estratègics, les actuacions que preveuen executar i el
pressupost corresponent i l’aportació de cada ajuntament amb els quals el CONSELL COMARCAL
hagi subscrit un conveni de característiques anàlogues.
3. El pla de turisme té com a mínim periodicitat anual, corresponent amb l’any natural. Nogensmenys,
pel cas que finalitzada la vigència d’un pla no n’hagi estat aprovat un altre, aquell pla es prorroga amb
caràcter anual i fins que no es resolgui o s’extingeixi aquest conveni.
4. El pla de turisme per a l’any 2015 s’incorpora a aquest conveni com a annex.
5. El pla de turisme dels anys 2016 i 2017 serà el que aprovi la Comissió plenària i es formalitzarà
mitjançant l’acord que preveu el pacte 6.8 d’aquest conveni.
6. El pla de turisme es finança amb càrrec al fons turístic, sens perjudici d’allò que disposa el pacte
7.3 d’aquest conveni.
Sisè. Fons turístic
1. Es crea el fons turístic per al finançament de les polítiques públiques de turisme que les parts
concerten mitjançant el pla de turisme.
2. El període de vigència del fons de turisme és el mateix que el del pla de turisme al qual està
vinculat.
3. El fons turístic es finança amb les aportacions de:
a) El CONSELL COMARCAL
b) L’AJUNTAMENT
c) Els altres ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni anàleg
d) El romanent del fons del pla de turisme precedent extingit o resolt
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e) Qualsevulla altra aportació, subvenció o donació o qualsevol altre ingrés de naturalesa pública o
privada
4. El CONSELL COMARCAL gestiona el fons turístic, del qual n’ha de retre compte a la Comissió de
seguiment.
5. El romanent del fons turístic corresponent a un pla de turisme extingit s’incorpora al fons del pla de
turisme següent.
6. L’aportació de l’AJUNTAMENT resulta de tenir en compte la part del pressupost del pla de turisme
no coberta per les aportacions previstes a les lletres a), c), d) i e) de l’epígraf 3 d’aquest conveni,
distribuïda entre tots els ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un
conveni anàleg signataris d’acord amb la fórmula següent:
Qm = 0,75x PA x hm + 0,25x PA x pam
Els paràmetres són:
Qm = Quota individual per ajuntament
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i e) de l’epígraf 3
d’aquest conveni, que per l’any 2015 correspon a 38.000 euros.
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: IDESCAT. Padró municipal d’habitants El nombre
d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) com a
resultat de la revisió del padró municipal d’habitants aprovat per cada ajuntament. Les xifres oficials
de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Pam= places d’allotjament de cada municipi Font: Idescat, a partir de les dades del Departament
d'Empresa i Ocupació. El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per
aquest concepte consti en la publicació més recent a l’IDESCAT. Actualment, s’inclouen en aquest
concepte les places de turisme rural, de càmping i hoteleres. No obstant això, es comptabilitzaran els
altres tipus de places d’allotjament a partir de la seva publicació a l’IDESCAT.
7. Per l’any 2015, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat precedent és de
trenta-vuit mil euros (38.000 euros).
8. Pels anys 2016 i 2017, l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic es determinarà per mitjà d’un
protocol addicional anual de finançament d’aquest conveni, d’acord amb el Pla de turisme de
correspongui.
Setè. Pagament
1. L’AJUNTAMENT abona la seva aportació en el fons turístic en dues parts proporcionals abans del
28 de febrer i del 15 de setembre de cadascun dels anys de vigència del conveni.
2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de la compensació, de conformitat amb el que preveu
la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT és deutor del CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest
conveni.
3. En relació amb cada un dels anys de vigència d’aquest conveni i en el cas que el CONSELL
COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzin un conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès
Oriental que inclogui, d’una part, les mateixes polítiques públiques de turisme que s’estableixen en
virtut del conveni que ara es formalitza, i per altra part, una aportació econòmica al CONSELL
COMARCAL a càrrec de l’AJUNTAMENT, no serà d’aplicació el pacte 6è, 7.1 i 7.2 d’aquest conveni
relatius al fons turístic i al pagament.
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Vuitè. Comissió plenària
1. La Comissió plenària és l’òrgan col·legiat al qual correspon:
a) El seguiment i l’avaluació d’aquest conveni
b) L’aprovació, la revisió, la modificació i la derogació del pla de turisme
2. La Comissió Plenària de participació s’integra pels membres següents:
a) El conseller o consellera del CONSELL COMARCAL de l’àrea que li corresponguin els assumptes
de turisme que la presideix, o persona en qui delegui.
b) El regidor o regidora de l’AJUNTAMENT que li corresponguin els assumptes de turisme o persona
en qui delegui , el qual té la condició de vocal.
c) El/la cap de l’Àrea tècnica del CONSELL COMARCAL que li corresponguin els assumptes de
turisme, el/la qual assisteix a les reunions amb veu però sense vot.
d) Els altres representants dels ajuntaments que formalitzin un conveni amb el CONSELL
COMARCAL de naturalesa anàloga a aquest, els quals tenen la consideració de vocals.
e) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix òrgan o per
una persona al servei del CONSELL COMARCAL, amb veu però sense vot.
3. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any prèvia convocatòria del CONSELL
COMARCAL.
Novè. Vigència
Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2015 i estén els seus efectes fins al 31 de desembre de
2017.
Desè. Causes d’extinció
Aquest conveni s’extingueix per les causes següents:
a) La finalització del termini de vigència.
b) L’acord mutu entre les parts.
c) La denúncia unilateral amb un preavís de sis mesos. No obstant, per instar-la cal estar al dia del
pagament de les obligacions econòmiques i no eximeix el compliment de les obligacions contretes
prèviament.
d) La falta de pagament, per part de l’AJUNTAMENT, de la quota anual de participació que no hagi
pogut ser compensada i n’hagin transcorregut vuit mesos des del venciment.
e) La insostenibilitat econòmica del fons turístic.
f) L’extinció unilateral dels convenis de naturalesa anàloga a aquest que el CONSELL COMARCAL
hagués subscrit quan facin insostenible el fons turístic.
Onzè. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències que puguin
derivar-se de la interpretació d’aquest conveni.
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat,
ratifiquen el seu contingut i el signen.»
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Segon.- Notificar aquest acord als serveis tècnics i comptables de la Corporació per al seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Procedir a la signatura i a la seva tramesa al Consell Comarcal.
El Sr. Puche manifesta que el conveni mencionat en el punt anterior també fa referència a polítiques
de turisme.
El Sr. Fernández de Mera comenta que quan estava com a regidor de turisme, en les reunions a les
que anava explicaven que tot això després es materialitzava en punts concrets com pot ser polítiques
en matèria de mercats... hi havia vàries vessants segons si era un municipi de costa o d'interior. Els
municipis d'interior engloben la zona del Montseny. És clar que hi ha moltes coses per fer, però tot
això s'ha d'anar a buscar. S'han de presentar projectes concrets per per demanar les subvencions.
El Sr. Puche comenta que el fet d'estar dins del Parc natural del Montseny pot suposar una bona
oportunitat per l'ajuntament per a demanar subvencions tant al Consell Comarcal com a la Diputació.
Per exemple, el turisme escolar. Donant voltes pel municipi vàrem veure uns forns que podrien ser
uns forns àrabs, així com diferents tipus de carboneres. Són coses que considero que ja és hora que
es posin en valor i que es posin en un programa per fomentar el turisme al poble. S'hauria de buscar
de fer-ne propaganda al web, a través del Consell Comarcal o de la Diputació. Si realment aquest
conveni no és una qüestió de tràmit, una de les obligacions que contempla és la reunió de regidors i
tècnics de turisme de la Comarca i això implica que l'ajuntament hi participi. Implica el plantejament
de l'equip de govern de presentar un Pla d'actuació per a fomentar aquestes mesures en matèria de
turisme, per promocionar per exemple els restaurants de Campins... És important que per part de
l'Ajuntament es faci un pas.
El Sr. Alcalde respon que s'estan portant a terme gestions, per exemple, en el tema de la botiga del
poble.
El Sr. Sierra comenta respecte el tema de la botiga, que si es tractés d'un local municipal, es podrien
portar a terme moltes més actuacions per part de l'Ajuntament. Però es tracta de negocis entre
particulars, el local és de propietat privada i la gestió del negoci també.
El Sr. Puche respon que no intenta banalitzar el tema de la botiga, entén que no és un tema fàcil però
si es presenta a aprovació un conveni com aquest, falta per part de l'equip de govern una memòria
d'actuacions en la matèria i entén que el tema de la botiga va lligat al turisme. A més a més el conveni
contempla, entre d'altres, l'existència d'un club de turisme de gastronomia. Entén que en un municipi
on la majoria dels habitants viuen d'això, almenys hauríem d'estar assabentats de l'existència
d'aquest club. Considera que la majoria de coses que contempla el conveni poden ser bones pel
poble si es saben aprofitar però manifesta que el seu dubte és si realment es sabran aprofitar.
El Sr. Alcalde apunta que es pren nota d'aquestes consideracions i que els informarà al respecte.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels assistents.
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6. Aprovació de la «Moció de declaració de responsabilitat pel 9N»
Respecte aquest punt el Sr. Puche comenta que vol mostrar la seva estupefacció per com s'ha portat
tot aquest tema per part de la fiscalia i vol recordar que ja es va dir que havien de ser conseqüents
amb el que es va votar al Ple extraordinari celebrat per a donar suport al 9N.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels assistents.
7. Aprovació de l'ordenança fiscal 26: «Preu públic per a la prestació del servei d'atenció
domiciliària»
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests.
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a:
Els articles 15 a 19 i 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
L’Acord d’aprovació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple, d’acord amb el que disposa
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la validesa
de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, com estableix
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Establir el preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària i aprovació
provisional de la la ordenança fiscal número 26 reguladora del mateix:

Ajuntament de Campins
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en
Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11
d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la
prestació del Servei d’Atenció Domiciliària.
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2. Aquest servei inclou:
a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de serveis
relacionats amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats
amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària.
b) El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o amb
discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen
amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat, atenció
en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot l’any mitjançant la utilització de
tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el suport dels mitjans personals
necessaris.
Article 2.- Concepte
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de:
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme
actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic, consistents en:
- Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies,
prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer
front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal.
- Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres de
similars característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l’apartat
anterior.
b) Servei de teleassistència domiciliària.
Article 3.- Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles
que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte
del Servei d'Atenció Domiciliaria.
Article 4.- Indicadors de referència
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008
(publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del beneficiari en el cost
dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de referència.
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Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial publicada al BOE de
17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la sentència de l’Audiència Nacional de data 25
de febrer de 2011 , es mantenen per considerar-se tècnicament adequats després de 2 anys
d’implementació d’aquest Model de copagament.
Per a l’exercici 2015, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents:
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora.
b) Servei de Teleassistència - 15,71 EUR/mes.
En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de
referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.
Article 5.- Renda, capacitat econòmica i quota màxima
1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la seva renda
incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb reduccions per càrregues
familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de
22 d'abril (publicada al DOGC de 29/04/2014).
2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del capital, així
com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, afegint les pensions i
prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de les prestacions de naturalesa i
finalitat anàlogues.
3. Els Ens Locals prestadors del servei sol·licitaran a la persona usuària l’autorització per a la
consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l’Agència Espanyola
d’Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i altres fonts
d’informació públiques.
4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les
fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació
pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos pertinents.
5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis socials rebuts,
d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera:
- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per trams de
renda.
- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.
- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda.
- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada l’Indicador
de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament.
34 de 38

AJUNTAMENT DE CAMPINS
Plaça de la Vila 8 C.P. 08472 – Campins – Tlf. 93 847 50 30

ajuntament@campins.cat

- L’IRSC està fixat pel 2014 en 7.967,73 EUR anuals o 663,98 EUR mensuals, als efectes de
la present ordenança.
Trams de renda

Import (€/mes)

1r
2
n
3r

De 0 a 1 IRSC
De 1 a 2 IRSC

4t

De 3 a 4 IRSC

5
è
6
è

De 4 a 5 IRSC

Entre 0 i 663,98
Entre 663,99 a
1.327,96
Entre 1.327,97 a
1.991,94
Entre 1.991,95 a
2.655,92
Entre 2.655,93 a
3.319,90
Més de 3.319,90

De 2 a 3 IRSC

Més de 5 IRSC

Tipus de
gravamen (%)
0%
30%

Quota màxima
0,00
Entre 0,01 i 199,19

40%

Entre 199,20 i 464,79

50%

Entre 464,80 i 796,78

60%

Entre 796,79 i 1.195,16

65%

Més de 1.195,17

6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà considerar la
quota a pagar de forma integral
7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària
d’altres serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament, caldrà considerar la quota a
pagar de forma integral.
8. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’un
centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima amb l’import del copagament
que ja estigui satisfent com a usuària del centre.
9. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta ordenança és titular
d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006,
l’import d’aquestes haurà de ser destinat al pagament d’aquests serveis.
Article 6.- Preu públic exigible
1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:
El preu públic és de 11,70 EUR/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4
d’aquesta ordenança.
2. Servei de Teleassistència:
El preu públic és de 8,43 EUR/mes, equivalent al 53,68% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4
d’aquesta ordenança.
3. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima resultant
d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’aquesta ordenança, llevat que concorrin els supòsits previstos a
l’apartat 9 de l’article anterior.
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Article 7.- Meritament
La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que
constitueix l’objecte de la present ordenança.
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés
1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es
farà durant els deu primers dies de cada segon mes natural transcorregut el mes en el que s’ha
prestat el servei.
2. El preu públic per al Servei de Teleassistència s’exigirà a trimestres vençuts, i el pagament es farà
durant els deus primers dies de cada segon mes natural transcorregut el trimestre en el que s’ha
prestat el servei, llevat dels casos en què l’usuari/a sigui també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda
a Domicili, cas en el qual es liquidaran conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord amb el previst al
punt anterior.
Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà
l’interessat a les oficines municipals.
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure
de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
Disposició Addicional 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició Addicional 2ª.- Efectes de la modificació de l’IRSC i l’indicador de referència
Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de determinar els trams
de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou indicador des del trimestre natural
següent a la seva publicació oficial.
Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 4, caldrà
tramitar la corresponent modificació de l’ordenança.
Disposició final
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia ........ i que ha quedat definitivament aprovada en data ........, entrarà en vigor el dia 1 de
gener de 2015 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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El Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta i tot seguit pregunta si hi ha algun comentari al
respecte.
El Sr. Puche pregunta si hi ha algun apartat on es parli dels supòsits en els quals una persona no
pugui fer front a aquestes despeses. Seria possible que se'n fes càrrec l'Administració?
Es respon que es tracta d'una ordenança genèrica i que no contempla aquesta possibilitat, que la
falta de pagament implicaria seguir el procediment legalment establert per la recaptació per via
executiva, però en tot cas, s'hauria d'estar al cas concret i veure quines mesures es podrien prendre.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels assistents.
8. Precs i preguntes
El Sr. Alcalde informa que estava prevista l'aprovació definitiva del POUM de Campins per la
Comissió Territorial d'urbanisme el dia 18 de desembre de 2014, però que ens van citar per a una
reunió a urbanisme a l'Ajuntament i l'equip redactor el dia 16 de desembre. En aquesta reunió ens
van informar que faltava el permís de diversos organismes i que per aquest motiu no es podia
sotmetre a aprovació del Ple de Comissió Territorial. Ja s'han enviat les sol·licituds d'informe a
aquests organismes que hauran de resoldre en el termini màxim de 2 mesos. Per aquest motiu el
POUM es preveu que es sotmeti a aprovació definitiva al mes d'abril d'aquest 2015.
Aixi mateix el Sr. Alcalde comenta que durant aquest darrer mes l'Ajuntament s'ha reunit amb tots els
restaurants de Campins per dos motius:
 Perquè l'ACA i l'empresa que fa el manteniment de la depuradora van trobar durant una època
que hi havia molta quantitat d'oli a l'aigua. Es va arribar a la conclusió que es devia a la gran
afluència de gent als restaurants durant aquella època. De totes maneres també es comprova
que no sigui problema de la depuradora.
 L'altre reunió es va fer en referència al tema de cartells dels restaurants. Per evitar que hi hagi
diferents cartells de restaurants prop de la carretera i per unificar i harmonitzar-ho, es va
decidir posar un indicador a l'entrada del municipi en el qual s'assenyalessin tots els
restaurants de la mateixa manera. L'Ajuntament pagarà el pal i cada restaurant el seu
indicador.
El Sr. Alcalde també comunica que s'ha rebut una subvenció de la Diputació per a municipis petits
d'uns 28.300 euros que poden anar destinats o bé 100% al Pla d'Ocupació Local, o bé un 70% al Pla
d'Ocupació i un 30% a despeses de manteniment. Estem estudiant en què destinar la subvenció.
Pel que fa a la web, l'Ajuntament no ha donat a l'abast per preparar tot el que la Diputació ha
demanat, per aquest motiu s'està buscant una solució per agilitzar aquest tema.
El Sr. Puig pregunta com es troba el tema del conveni per la plaça de taxi?
El Sr. Alcalde respon que respecte aquest tema no se n'ha parlat més. És un tema pendent de fer i
una de les prioritàries en aquest moment.
El Sr. Puig pregunta respecte a la documentació de l'hort del rector.
El Sr. Alcalde respon que va anar als serveis jurídics de la Diputació i li van comunicar que estava tot
perfecte. Consta que l'Ajuntament va demanar els 100.000 euros per l'adquisició de l'hort del rector.
El Sr. Puig pregunta pel tema de la fira de la Glà d'Or?
S'ha parlat amb l'empresa per aclarir el tema, per tal de que aclareixin la factura.
El Sr. Puche pregunta pel tema de l'IBI, què es farà? Es pretén rebaixar? Es demana la rebaixa del
coeficient de l'IBI perquè en aquest municipi es paga molt d'IBI.
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Una altra qüestió que manifesta el Sr. Puche és el tema de la deixalleria. Quan es pensa fer el
carnet? Es podria posar també un contenidor per les piles.
El Sr. Alcalde respon que s'hi està treballant.
El Sr. Puche comenta també que es podrien arreglar els llocs de recollida de brossa. Així mateix fa un
prec, respecte la subvenció de la diputació de la que s'ha parlat anteriorment es podria destinar en
part al manteniment del clavegueram perquè quan plou la sorra es posa dins.
El Sr. Alcalde respon que en pren nota.
El Sr. Fernández de la Mera pregunta què es farà amb la cabina?
El Sr. Alcalde respon que es buscarà alguna solució. Aixi mateix vol tancar la sessió comentant que
sortirà una convocatòria per a la selecció d'una dona de fer feines a través del Pla d'Ocupació per a
cobrir la baixa de l'actual dona de neteja.
I sense més assumptes per tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual s'estén la presenta
acta que jo com a secretària certifico.
Vist-i-plau
L'alcalde,

Andreu Tohà i Brunet
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