ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

•

Identificació de la sessió

Núm.: 04/2014
Caràcter: ordinària
Data: Dimarts 6 de maig de 2014
Horari: De 19 a 21'35 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Andreu Tohà i Brunet, alcalde president
Sr. Andrès Sierra Dib
Sr. Carlos Iglesias Àlvarez
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Carles Puche Rius
Sr. Ricard Puig Pagès
Sr. Eduard Romero-Girón Marcellán
Sra. Núria Fàbregas Pujadas, Secretària Interventora
Ordre del dia:
1. Aprovació dels esborranys corresponents a les actes de les sessions dels dies 14/01/2014 i
4/03/2014.
2. Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu a assistència a la gestió de la
informació geogràfica local
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments del Baix Montseny pel
desenvolupament econòmic i l'ocupació
4. Aprovació de la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la
cooperació supramunicipal per l'exercici 2014
5. Aprovació de la moció relativa a l'adhesió de commemoració del centenari de la Mancomunitat
de Catalunya
6. Precs i preguntes presentats pels regidors

Abans de l'inici de la sessió el senyor alcalde dona la benvinguda a la nova Secretària, Núria
Fàbregas Pujadas i afegeix que la sessió ordinària del ple del mes de març havia estat suspesa
arrel de la pressa de possessió de la secretària endata 1 de març, tal i com ja s'havia comentat
amb tots els regidors .
Així mateix esmentar també que l'hora correcte de celebració de la sessió són les set de la tarda i
no pas les vuit tal i com constava a la convocatòria tramesa.
1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS CORRESPONENTS A LES ACTES DE LES SESSIONS
DELS DIES 14/01/2014 I 4/03/2014.
El Sr. Carles Puche manifesta que actua com a portaveu dels grups de l'oposició i que la seva
intervenció al llarg d'aquest ple ha estat consensuada amb la resta dels regidors, de manera que
si s'equivoca ells mateixos el poden corregir.
Pel que a l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 14 de gener manifesta que tal i com consta a la
gravació de la sessió el seu vot i el dels altres regidors va ser d'abstenció en el punt relatiu a
aprovació de la liquidació del pressupost de 2012 , i no pas d'unanimitat tal i com consta a
l'esborrany entregat.
Per part meva la secretària s'indica que es pot sotmetre a votació l'aprovació de l'esborrany amb
l'esmena sol·licitada, a la qual cosa accedeixen la totalitat de regidors, de manera que queda
aprovat per unanimitat l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 14 de gener de 2014, fent constar
l'abstenció en aquest punt de l'ordre del dia del Sr. Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Carles Puche Rius
Sr. Ricard Puig Pagès
Sr. Eduard Romero-Girón Marcellán
Pel que fa a l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 4 de març de 2014, s'aprova per unanimitat
de tots els regidors assistents a la sessió.
2. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU A
ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA LOCAL
Per part de la Secretària és dóna compte de la proposta d'acord que transcrita literalment diu així:
A la vista de la documentació tramesa pel President de la Diputació de Barcelona, en data 28 de
febrer de 2014, registre d'entrada 294, relativa al conveni per “L'assistència a la gestió de la
informació geogràfica local”
Aquesta alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

1. Aprovar el conveni d'Assistència a la gestió de la informació geogràfica local amb la Diputació de
Barcelona, el text literal del qual és el següent:
•

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge,
Marc Castells i Berzosa, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret
núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013);
assistit pel secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/1/2014.
AJUNTAMENT DE CAMPINS, representat per l’Alcalde, Andreu Tohà Brunet, assistit per la secretària de
l’ens, Núria Fàbregas Pujadas, degudament autoritzats.

•

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

• El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a
finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
• D’acord amb la Disposició transitòria segona de l’esmentat Protocol, el “Catàleg 2012” i el seu
corresponent Règim de concertació , aprovat per la Junta de Govern d’aquesta Diputació en sessió de 26
de gener de 2012 (BOPB de 3/2/2012), mantenen la seva vigència.
• La Llei 14/2010 de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya
(LISIGE, arts 2 i 18), com a transposició de la Directiva Europea 2007/2/CE (INSPIRE) estableix que totes
les administracions han de desenvolupar infraestructures i serveis d’informació geogràfica en l’àmbit de la
seva competència i que les entitats locals han de produir la cartografia topogràfica a escales majors que
1:5.000 i qualsevol cartografia temàtica que precisin en l’exercici de les seves competències, així com la
informació geogràfica equivalent a aquestes escales, dins els seus límits territorials. El Reglament aprovat
amb posterioritat estableix el termini amb que la informació ha de ser conforme a les especificacions
INSPIRE (Reglament núm. 1089/2010, de desembre de 2010).
• En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la llei 7/1985, Reguladora de
les Bases de Règim Local), la Diputació de Barcelona presta suport, cooperació i assistència als municipis
del seu àmbit territorial.
• Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 30 d’abril de 1997, s’acordà la posada en
marxa del servei telemàtic dins l’entorn web de la Diputació de Barcelona. Dins d’aquest entorn web s’inclou
informació dels diferents programes que la Diputació de Barcelona treballa conjuntament amb els municipis
del seu àmbit territorial, i alhora els responsables municipals poden gestionar directament determinats
productes.
• Entre els productes que es treballen conjuntament, la Diputació de Barcelona impulsa l’ús d’eines que
els facilitin la gestió integrada del territori, derivat del fet que la majoria de les tasques que es gestionen a
nivell local tenen referència territorial.
• El projecte SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) va ser desenvolupat en el marc de la
iniciativa comunitària Interreg IIIB SUDOE i coordinat per la Diputació de Barcelona. La continuïtat i evolució

del sistema estan assegurats a través de la Xarxa Europea SITMUN, creada amb l’aprovació d’un conveni
de col·laboració entre diferents administracions, que va ser signat amb data 1 de juny de 2006.
• El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 29 de setembre de 2005, va aprovar la creació de la
Xarxa Local SITMUN, com a instrument per promoure l’ús dels sistemes d’informació geogràfica com a
eines per a la gestió territorial, i alhora promoure l’intercanvi d’experiències dins el món local, i a la qual
s’han d’adherir els ens destinataris per rebre assistència a la gestió geogràfica local.
•

L’Òrgan competent de l’ens destinatari ha aprovat l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN.

• En el marc dels Plans de concertació 2008-2011 i 2004-2007, la Diputació de Barcelona i els ens locals
adherits al Protocol general dels esmentats Plans i a la Xarxa Local SITMUN van formalitzar convenis de
col·laboració en matèria d’assistència a la gestió de la informació geogràfica local.
• Atès que la Diputació de Barcelona ha aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, cal
procedir a subscriure nous convenis de col·laboració amb els ens destinataris del nou Pla, de manera que
es garanteixi la continuïtat de la prestació del servei.
• Atès que la Diputació de Barcelona és l’encarregada de vetllar pel manteniment del sistema i el
compliment de la normativa vigent, resulta voluntat de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local la posada
a disposició dels ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de diferents eines i recursos que facilitin la
gestió territorial a nivell local.

•

Atès que la Diputació de Barcelona disposa de les eines i recursos necessaris pel manteniment del
Sistema d’informació Territorial Municipal i d’altres utilitats/eines d’àmbit de gestió geogràfica pels ens locals
que encomanin la seva gestió en el marc de les funcions d’assistència i cooperació local.

•

La minuta de conveni va ser aprovada per Decret d’aleshores Vicepresident 3r. i President delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 3 d’octubre de 2012.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, subscriuen
aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES
• Objecte del conveni
• El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a l’actuació
següent:
Actuació a realitzar

Assistència a la gestió de la informació geogràfica local

• En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens destinatari i de la
Diputació de Barcelona:

•

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són objecte
d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea
d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals.

•

Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la vinculació existent entre
les actuacions esmentades i la seva competència d’assistència i cooperació envers els municipis.

•

Obligacions de les parts

Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents:
•

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Tipus de recurs
Recurs tècnic

Classe de recurs
Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió

Que consisteix en:
• Posar a l’abast dels ens locals eines, serveis i recursos emmarcats en l’àmbit de les Infraestrcutures de
dades Espacials (IDE) del món local. Entre aquests productes hi ha el SITMUN, visors, geoserveis,
metadades i una guia de carrers on-line (internet) amb possibilitat d’impressió en format de guia (amb
graella de carrers), que es nodreix automàticament de la informació que vagi actualitzant l’Ajuntament a
través del mòdul d’actualització d’aquesta informació.
• Posar a l’abast dels ens locals la informació gràfica disponible referida al seu territori a través de la
implantació del SITMUN. La Diputació, provisionalment, podrà deixar sense servei de consulta a
l’Ajuntament per motius de migració, manteniment o avaria dels equips informàtics, amb un preavís de 2
dies laborables quan això sigui possible.
• Permetre la consulta de la cartografia disponible a nivell municipal per part del personal de l’ens
destinatari que s’especifiqui, mitjançant les eines de consulta i accés a la informació facilitades per la
plataforma.
• Permetre l‘actualització de diversos conjunts d’informació geogràfica, a través de mòduls específics
SITMUN, amb tecnologia web. Una de les informacions cabdals que es permet actualitzar és la que fa
referència a les adreces per tal de facilitar als Ajuntaments el compliment del Reial Decret 2612/1996 de 20
de desembre, pel que es modifica el Reglament de població i demarcació de les entitats locals.
La utilització per part de l’Ajuntament de qualsevol dels mòduls d’actualització, no suposarà cap
responsabilitat a la Diputació de Barcelona derivada de qualsevol inexactitud pel que fa al grau de
revisió i/o actualització de la informació geogràfica gestionada.
• Posar a l’abast dels Ajuntaments un geoportal (portal web d’informació geogràfica) que inclogui tots els
recursos relacionats amb la Infraestructura de Dades Espacials (IDE) del seu àmbit, facilitant-los el
compliment de la legislació vigent.
• Adaptar els conjunts d'informació geogràfica inclosos als Anexos de la Directiva Europea INSPIRE
(2007/2/CE), que estan emmagatzemats a la base de dades geogràfica corporativa, a les especificacions de
dades establertes per la CE en el marc d'aquesta Directiva, en el termini que fixin els Reglaments escaients.
• Facilitar la publicació de les informacions contemplades als Annexos de la Directiva Europea INSPIRE
segons el que estableixin les especificacions de dades aprovades, en la mesura que es disposi de la
informació a la base de dades geogràfica.
• Coordinar la incorporació de diverses cartografies que resultin dels treballs dels Serveis interns de la
Diputació, sota la responsabilitat del Servei corresponent.
•

Incorporar les cartografies obtingudes mitjançant convenis amb empreses i/o institucions.

• Incorporar les cartografies generades pels propis Ajuntaments, sempre i quant s’adeqüin a uns models
de dades preestablerts per la Diputació.
• Centralitzar l’emmagatzematge de la informació facilitada en una base de dades i a prendre les mesures
de seguretat corresponents, d’acord amb la normativa aplicable a la informació. També es prendran les
mesures necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les consultes com en les
transaccions que pugui efectuar el propi ens destinatari, per via telemàtica.
• Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària, disposant d’un servei
d’assistència que asseguri el correcte funcionalment de tot el sistema, sens perjudici que hi pugui haver talls
puntuals de servei als efectes de manteniment o actualització de la plataforma.
• Mantenir i gestionar la base de dades geogràfica, assegurant en tot moment la coherència de la
informació. Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb mitjans propis, i en cas de ser
necessari, amb mitjans externs, tot i això, d’acord amb les previsions legals vigents
• Garantir el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
Personals (LOPD) a què està subjecta la informació alfanumèrica, si s’escau, i el Text Refós de la Llei de
Propietat Intel·lectual (LPI), aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica,
d’acord amb els extrems fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”) i quarta (“Protecció de
dades de caràcter personal”).
• La Diputació es reserva el dret d’articular mecanismes de seguiment i control, per tal d’assegurar un
correcte ús del sistema així com el compliment dels compromisos establerts.
•

Per part de l’ens destinatari
La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.
A més, l’ens destinatari es compromet a:

• Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles a ser incorporats al SITMUN,
en el format i estructura que estableixi la Diputació. La incorporació de la cartografia a la plataforma
SITMUN no comportarà canvi de titularitat.
• Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant a nivell de nom de carrer com de número de
portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació mitjançant el format d’intercanvi establert per la
Diputació o bé a través del mòdul d’actualització d’informació que la Diputació posa al seu abast. La
codificació i estructura s’adequarà al que estableixin per normativa les administracions de rang superior, fent
especial èmfasi al que disposi l’INE a nivell Estatal, a través del Reglament de Població. L’ens destinatari es
compromet a l’actualització del carrerer tant a nivell gràfic com alfanumèric i a informar a la Diputació de la
finalització dels treballs de depuració inicials.
• Informar a la Diputació de Barcelona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma SITMUN,
especificant els diferents tipus d’accés (consulta, manteniment, descàrrega,...).
• Comunicar a la Diputació de Barcelona totes les baixes dels usuaris autoritzats o qualsevol canvi en el
seu correu electrònic, als efectes de no dificultar la tramesa de comunicats.
• Comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol anomalia que detectin a la informació incorporada, per
tal de facilitar-ne la seva depuració, tenint en compte però, l’any en què ha estat realitzada. L’ens destinatari
serà el responsable de les inexactituds que puguin causar danys a tercers.
• No fer un mal ús de la informació que pugui estar al seu abast a través del SITMUN i respectar els usos
limitats mitjançant convenis amb altres entitats propietàries de les dades incorporades o, en el seu cas,

obtenir l’autorització corresponent.
• Garantir el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
Personals (LOPD) a què està subjecta la informació alfanumèrica, si s’escau, i el Text Refós de la Llei de
Propietat Intel·lectual (LPI), aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica,
d’acord amb els extrems fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”) i quarta (“Protecció de
dades de caràcter personal”).
3. Qualitat de les dades
3.1. L’ens destinatari facilitarà la incorporació de la informació municipal corresponent i tindrà accés a la
totalitat de les dades incorporades al SITMUN únicament a nivell de consulta i respondrà dels danys
causats amb motiu de qualsevol altre utilització no prevista en aquest conveni.
3.2. L’ens destinatari mantindrà actualitzada la informació necessària per al correcte funcionament del
Sistema d’Informació amb la freqüència i regularitat que estableixi amb caràcter general la Diputació de
Barcelona.
3.3. Així mateix, l’ens destinatari exonera a la Diputació de Barcelona de la idoneïtat de la informació
cartogràfica subministrada, així com de qualsevol eventual inexactitud en l’esmentada informació que
poguessin contenir els suports informàtics, sense que la Diputació es faci responsable dels danys
ocasionats a l’Ajuntament cessionari de l’esmentada informació.
4. Protecció de dades de caràcter personal
4.1. El SITMUN es configura com una plataforma tecnològica dissenyada per integrar en un mateix producte
aquelles informacions que, amb base territorial, incideixen en la gestió municipal.
4.2. El punt de partida del SITMUN està basat en un sistema d’informació geogràfica (SIG) que incorpora
informació geogràfica tant dels municipis com de caràcter provincial, tot això accessible per mitjà del lloc
web habilitat a l’efecte per la Diputació de Barcelona.
4.3. La configuració tecnològica del SITMUN permet que el sistema vagi evolucionant, en la mesura que la
informació disponible pels Ajuntaments sigui compatible, i integrant diferents nivells d’informació, com poden
ser: el carrerer municipal, el planejament urbanístic, la informació cadastral, les xarxes de serveis,... així
com altres informacions que estiguin directa o indirectament relacionades amb la gestió del territori.
4.4. També hi ha la possibilitat d’incorporar al SITMUN informació relativa als habitants del municipi, en
conseqüència cal determinar en el present conveni la incidència que en el desenvolupament del projecte
pugui tenir la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
Així doncs, d’acord amb les previsions incloses al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal (LOPD), i sempre que en el SITMUN s’integrin dades personals dels
habitants del municipi, ambdues parts es comprometen a :
I.- L’ens destinatari, com a responsable dels fitxers i la Diputació de Barcelona com a encarregada del
tractament, compleixen els requeriments normatius previstos a la normativa sobre Protecció de dades
personals i la resta de disposicions de desplegament, així com els protocols d’actuació que s’estableixin
per la Diputació de Barcelona en aplicació de la normativa vigent o com a conseqüència dels sistemes
informàtics utilitzats.
II.- L’ens destinatari, com a responsable del fitxer, autoritza a la Diputació de Barcelona, a través de
l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, a contractar a un tercer el tractament i/o l’hostatge de les
dades, equips i sistemes que intervinguin en el projecte SITMUN, amb l’exclusiva finalitat de facilitar els
serveis objecte del present conveni. La Diputació de Barcelona formalitzarà mitjançant contracte el dit
encàrrec, en el qual es faran constar les obligacions que assumirà l’empresa adjudicatària.

III.- La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es
detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquest conveni,
o en les instruccions expresses que li siguin comunicades per l’ens destinatari.
•

El tractament de les dades personals es portarà a terme d’acord amb les previsions següents:

• Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la incorporació a la base de dades geogràfica
de la plataforma SITMUN.
• La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips que intervinguin en el
tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure de secret atribuïble a totes les persones
que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10
de la LOPD.
• Correspon a l’ens destinatari l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives necessàries que
garanteixin que només els usuaris autoritzats podran accedir al SITMUN.
IV.- La Diputació de Barcelona no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap altra finalitat que
no sigui per la qual van ser recollides, ni les comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona
diferent de la persona interessada sense l’expressa autorització de l’Organisme responsable de la
informació.
V.- La Diputació de Barcelona adoptarà les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret
1720/2007 , d’acord amb el nivell de protecció exigit en relació amb la tipologia de les dades objecte de
tractament.
VI.- Correspon a l’ens destinatari, com a responsable del fitxer tenir el fitxer o tractament degudament
legalitzat i enregistrat en el Registre de fitxers de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
5. Propietat intel·lectual
5.1. Els gràfics, mapes i dissenys cartogràfics relatius a la topografia i la geografia municipal seran objecte
de propietat intel·lectual i els seus autors conservaran la plena disposició i els drets d’explotació, amb les
limitacions que fixa la Llei de Propietat Intel·lectual. No obstant això, mitjançant la formalització d’aquest
conveni es regulen les condicions de posada en comú i l’accés restringit a la consulta de la informació
autoritzada a través d’un aplicatiu informàtic en xarxa que gestiona la Diputació de Barcelona, del qual
ostenta els drets d’autor.
La Diputació de Barcelona és titular dels drets de propietat intel·lectual del SITMUN, dels mòduls de gestió
de la informació geogràfica i de qualsevol altre recurs que posi a l’abast dels Ajuntaments, com a objecte
d’aquest conveni.
5.2. L’ens destinatari es compromet a fer constar que tant el SITMUN com la resta d’eines que es posen al
seu abast són propietat de la Diputació de Barcelona quan en faci qualsevol ús amb projecció externa.
5.3. La posada a disposició del SITMUN a l’ens destinatari és de caràcter gratuït com a mesura
d’assistència i cooperació al municipi.
5.4. Les cartografies incloses al SITMUN estan subjectes a la Llei de Propietat Intel·lectual, i per tant el seu
ús estarà supeditat al que s’especifiqui en els corresponents convenis de cartografia.
5.5 L’ens destinatari és propietari amb plenitud de drets de les dades i les informacions aportades, sense
perjudici dels drets previs de propietat intel·lectual sobre aquells continguts (fotografies, plànols, esquemes,
dibuixos, etc..) que estiguin protegits pel Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial

Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, així com per altra normativa de protecció d’aquests continguts (drets
d’imatge, propietat industrial o protecció de dades de caràcter personal). Respecte d’aquests, cada entitat
signatària serà responsable del seu ús pacífic davant tercers afectats.

6. Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, amb efectes des de la data d’acabament
de vigència de l’anterior conveni de col·laboració, estenent-se la seva vigència fins a quatre anys, i
prorrogant-se tàcitament per successius períodes quadriennals, mentre no sigui denunciat. La denúncia del
conveni per alguna de les parts haurà de realitzar-se amb una antelació mínima d’un mes abans que finalitzi
el període de vigència.
7. Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la presència de la marca
corporativa de la Diputació en un lloc preferencial, d’acord amb les Instruccions de senyalització aprovades
per la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà
consultar el lloc www.diba.cat/comunicacio
8. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un
cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.
9. Incompliment
• L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva
resolució.
• La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós
administratiu.
• Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, qualsevol de les
mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
10. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
• Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
• Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
• Per avinença de les parts signatàries.
• Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin
incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de
cooperació.
11. Marc normatiu
• Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general i el Règim de concertació
de l’àmbit de suport a serveis i activitats, constitueixen la llei del present conveni.
•

A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
• La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada per
instrument de 20 de gener de 1988.
• La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
• El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya (ROAS).
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Directiva 2007/2/CE, de 14 de març de 2007, pel que s’estableix una infraestructura d’informació
espacial a la Comunitat Europea (INSPIRE)
Reglaments Europeus (ex.1089/2010) on s’estableix que els conjunts d’informació geogràfica i
serveis referits als Annexos de la Directiva Europea INSPIRE han de ser conformes als documents
d’especificacions de dades publicats, en el termini que es fixi.
Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional d’Interoprabilitat en l’àmbit
de l’Administració Electrònica
Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya
(LISIGE) que transposa la Directiva Europea INSPIRE, on s’estableix que l’administració local ha de
produir i publicar la informació geogràfica que necessiti en l’exercici de les seves competències.
Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic
Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional.
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, on es
defineix la competència municipal en la georeferenciació de les adreces.
Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel que s’aprova el reglament de Gestió Urbanística per al
desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el Règim del sòl i ordenació urbana, on s’estableix que
les Diputacions han de proporcionar ajuda tècnica i financera als municipis en les seves
competències urbanístiques, mitjançant la seva activitat de cooperació.
Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya
Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

12. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
13. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud
corresponent la formularà l’Ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos ens els
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui
preceptiu.
14. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del
desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions.

2. NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.
3. Facultar a l'alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni.
Sotmesa a votació la proposta d'acord abans transcrita és aprovada per unanimitat de tots
els regidors presents a la sessió que constitueixen la totalitat de membres de la corporació.

3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DEL BAIX
MONTSENY PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L'OCUPACIÓ
Per part meva la secretària es dóna compte de la proposta d'acord següent :
A la vista de la documentació tramesa per l'Ajuntament de Sant Celoni relativa conveni de
col·laboració entre els Ajuntament del Baix Montseny pel desenvolupament econòmic i l'ocupació.
Aquesta alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntament del Baix Montseny pel
desenvolupament econòmic i l'ocupació, el text literal del qual és el següent:
ENTITATS QUE INTERVENEN
L'Ajuntament de Campins representat per l'alcalde, el senyor Andreu Tohà i Brunet , assistit per la secretària
de Núria Fàbregas Pujadas
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El món local ha estat i continua sent, un dels principals agents en la promoció econòmica del territori,
malgrat el seu paper no hagi estat mai suficientment reconegut ni valorat.
Amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la normativa en cada moment, els
ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant en la prestació de serveis a les persones, per a facilitar
l’accés a formació i a l’ocupació per compte aliena o mitjançant la fórmula d’emprenedoria. També ho han
fet en matèria de suport al teixit empresarial, a través d’iniciatives ben diverses com ara el suport a
l’associacionisme empresarial o la prestació directa de serveis, com ara la intermediació entre oferta i
demanda de llocs de treball.
Com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en molts casos aquests serveis, basat en nombroses
ocasions en el voluntarisme i una visió estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització
clarament ineficient i amb un impacte clarament millorable, i ha estat superat per les circumstàncies i els
canvis en els models econòmics.
II. L’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per la prestació de determinats
serveis de promoció econòmica, així com per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i
millorin la qualitat de vida dels seus habitants.
D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos dels pilars en els que es
recolzen les polítiques de desenvolupament local.
III. Es fa imprescindible posar en el focus d’atenció de la prestació dels serveis en el beneficiari final, és a
dir, la persona o l’empresa, amb l’objectiu de millorar l’impacte de les polítiques realitzades.
L’evolució en les necessitats de les persones i empreses ha d’anar acompanyada d’una adaptació i
ampliació del catàleg de serveis ofert pels ajuntaments que requereix d’una major dimensió i especialització.
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació al finançament del món local, i per tant, davant
l’escassetat de recursos és encara més necessari implementar fórmules que permetin el seu màxim
aprofitament. És per tot això que es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació de determinats
serveis, cercant la racionalitat territorial i sent la supramunicipalitat una de les eines que ho ha de permetre.

IV. Que els ajuntaments signants impulsen des de fa anys, un ampli ventall d’accions emmarcades en les
anomenades polítiques actives de desenvolupament i ocupació que, a partir d’ara, volen compartir de
manera coordinada per tal de poder oferir unes línies d’acció i uns serveis integrats al més eficients possible
per al conjunt de la ciutadania i empreses baixmontsenyenques.
V. Que els ajuntaments signants ha aprovat la minuta del present conveni per part dels òrgans de govern
locals competents.

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest
conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. Objecte.
L’objecte del present conveni és regular les relacions de col·laboració entre els ajuntaments del BAIX
MONTSENY, per tal de poder oferir línies d’acció i uns serveis integrats al més eficients possible en matèria
de polítiques actives de desenvolupament i ocupació, adreçades al conjunt de la ciutadania i empreses
baixmontsenyenques.

Segon. Compromisos de les parts.
El ajuntaments signants es comprometen a dur a terme un treball fonamentat en la cooperació, la
coordinació i la millora de la qualitat de les polítiques actives de desenvolupament i ocupació al Baix
Montseny.
Els ajuntaments que disposen de serveis com ara: orientació laboral, formació ocupacional, centres locals
de suport a les empreses, etc, els posen a disposició de la ciutadania dels municipis signants.
Tots els ajuntament signants difondran entre els habitants i empreses del seu municipi les activitats fruit del
present conveni i derivaran les persones potencials usuàries d’aquestes activitats, vetllant per no duplicar
cap dels serveis o activitats existents o programats en el marc del conveni.
Els ajuntaments signants elaboraran un pla d’activitats anual i en realitzaran una memòria amb, sempre que
la naturalesa del servei o activitat ho permeti, informació desagregada per municipis.
Tercer. Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de Seguiment amb, com a mínim, un representant de cada ajuntament, que es
reunirà cada vegada que sigui requerit i, com a mínim, un cop l’any, per fer la valoració corresponent del
conveni de col·laboració així com per abordar qualsevol qüestió que es consideri d’interès per al seu
desenvolupament.
Quart. Aportació econòmica.
Els ajuntaments signants definiran anualment, si s’escau, la modalitat de finançament que s’adeqüi millor a
les línies i accions que es desenvolupin en el marc del conveni.
Cinquè. Vigència.
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i té caràcter indefinit.
Sisè. Dades de caràcter personal i confidencialitat.
Ambdues parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter personal de les persones
emprenedores i empreses participants en els diferents serveis i activitats a complir amb les prescripcions

que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en especial el
que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al
Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre.
D’altra banda, tota la informació i documentació de les persones i empreses participants en els diferents
serveis i activitats seran tractades confidencialment per ambdues parts.
Setè. Resolució.
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents:
• Per la realització del seu objecte.
• Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives.
• Per mutu acord de les parts.
• Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les seves previsions.
• Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
• Qualsevol altre determinada per la legislació vigent.
Vuitè. Règim jurídic.
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents clàusules, i en tot
allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya així com pels articles 303 a 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Novè. Jurisdicció.
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació
seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció
Contenciós Administrativa que corresponguin.

2. Notifica aquest acord a l'Ajuntament de Sant Celoni.
3. Facultar a l'alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni.
Sotmesa a votació la proposta d'acord abans transcrita és aprovada per unanimitat de tots
els regidors presents a la sessió que constitueixen la totalitat de membres de la corporació.
4. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS ORIENTAL PER A LA COOPERACIÓ SUPRAMUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2014
Per part meva la secretària es dóna compte de la proposta d'acord següent :
A la vista de la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Vallès Oriental “Pròrroga del
conveni per a la cooperació supramunicipal amb l'Ajuntament de Campins”
Aquesta alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1. Aprovar la Pròrroga del conveni per a la cooperació supramunicipal entre el Consell Comarcal i
l'Ajuntament de Campins, el text literal del qual és el següent:
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 Núria Fábregas i Pujadas.

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
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Campins, en endavant l’AJUNTAMENT, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en
endavant el CONSELL COMARCAL, vam formalitzar un conveni de col·laboració per a la cooperació
supramunicipal.
II. El pacte sisè del conveni esmentat en el punt precedent preveu que aquest estén els seus efectes des de
l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013, sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir
els actes i els instruments específics d’aplicació o desplegament que s’estableixin.
Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any mitjançant acord
exprés de les parts.
III. Que l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL tenen interès en prorrogar el conveni esmentat en el
primer punt d’aquestes manifestacions.
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat de prorrogar el conveni de
col·laboració per a la prestació del servei d’assistència jurídica que subjecten en les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. Que 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. Que 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. Que 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. Que 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.
5. Que 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. Que 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. Que 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. Que 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. Que l’article 51 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2012, en relació amb el Fons de cooperació local de Catalunya, estableix la dotació i els criteris per al seu
repartiment. Així mateix, cal tenir en compte que les resolucions anuals de distribució entre els ens locals de
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en aquest fons. Per tant, d’acord
amb el que disposa l’article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i l’article 21.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
finançament de les comunitats autònomes, modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, el
primer dia de l’exercici es produeix la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’exercici anterior.
El 5 de novembre de 2013 es va presentar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2014.
10. Que 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 i
l’AJUNTAMENT, expressen la voluntat d’establir aquest conveni que subjecten en els següents:
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest acord és prorrogar 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.

Segon. 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 2014 l’import de 963,62 euros.
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de l’apartat anterior abans del
15 de maig de 2014.
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.
Tercer. Pròrroga del CONVENI
D’acord amb el pacte 6.2 del CONVENI, es prorroga la seva durada fins al 31 de desembre de 2014.
Aquesta pròrroga 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.
Quart. 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 acord.

Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.

2. Notifica aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
3. Facultar a l'alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni.
Sotmesa a votació la proposta d'acord abans transcrita és aprovada per unanimitat de tots
els regidors presents a la sessió que constitueixen la totalitat de membres de la corporació.
5. Aprovació de la moció relativa a l'adhesió de commemoració del centenari de la
Mancomunitat de Catalunya
Per part de la Secretària es dóna compte de la proposta d'acord següent
A la vista de la documentació tramesa en data 9 d'abril de 2014, registre d'entrada 493, pel
President de la Diputació de Barcelona “Proposta d'acord per l'adhesió a la commemoració del
centenari de la Mancomunitat de Catalunya”:
Aquesta alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1. ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot fent
extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programar-ne actes, si
s’escau, el text literal del qual és el següent:
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions Provincials a
mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la
junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de
Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels respectius
presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir la
Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i va ser escollit com a President de
l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la
Riba, que s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions catalanes i amb la
voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de
modernització de les estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals.
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora de la qualitat de
vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres pedres d’institucions culturals,
científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, econòmic i nacional del
nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases per a estructures i institucions culturals,
científiques i educatives que perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca
de Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és per això que la
Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la societat l’evidència de
la feina feta per aquesta singular institució.

Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent, la Catalunya actual
no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no seríem on som. Perquè certament la
gent de la Mancomunitat sabien el que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si
fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917:
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a l’ànima catalana un petit
cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se
aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim
que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes
d’Estat”.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple l’adopció dels
següents

2. NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.
Sotmesa a votació la proposta d'acord abans transcrita és aprovada per unanimitat de tots
els regidors presents a la sessió que constitueixen la totalitat de membres de la corporació.
6. PRECS I PREGUNTES PRESENTATS PELS REGIDORS
Per part del Sr. Carles Puche es dóna compte de l'escrit presentat en el Registre d'entrada de
documents de l'ajuntament i esmenta que en relació als diferents punts o temes que hi consten
n'hi hauria tres que voldria que fossin tractats i votats en aquesta sessió i que són :
- el tema relatiu a l'actualització de l'IBI
- el dels camins i accessos a masies
- el de previsió pressupostària pel que fa a assistència social
1.- Pel que fa referència al tema de l'IBI el Sr- Alcalde entrega en aquest acte còpia de l'escrit
rebut de la Gerència del Cadastre arrel de la petició que el mateix alcalde havia efectuat en uns
dies anteriors, i en aquest escrit rebut es manifesta clarament per part d'aquella gerència que no
procedirà a una revisió de valors en sentit col·lectiu i recomana esperar a l'aprovació definitiva del
nou POUM , tot i que al darrer paràgraf de l'escrit es diu que es podrà examinar conjuntament
valors cadastrals de forma individualitzada a fi de determinar si es produeixen situacions de
sobrevaloració .
El Sr. Carles Puche manifesta que aquest escrit és contradictori i no hi està d'acord , i que realitza
unes afirmacions en paràmetres que ell no comparteix, ja que és una apreciació subjectiva feta pel
Cadastre , i que l'ajuntament hauria de tenir més capacitat decisòria.
,
En el mateix sentit es manifesta el Sr. Xavier Fernàndez .
El Sr. Alcalde i el Sr. Sierra manifesten que els termes de l'escrit són els que consten en el
mateix , i el Sr. Alcalde reitera que ja en l'entrevista que va tenir amb el Sr. Ripollés, gerent del
cadastre, ja li va manifestar que és molt difícil que el cadastre comenci procediments de revisió de
valors durant aquests anys.
Tot seguit i per unanimitat de tots els regidors presents a la sessió s'acorda :
1.- Manifestar la disconformitat de l'ajuntament de Campins a l'escrit rebut de la Gerència del
cadastre en el sentit de que no es realitzi revisió dels valors cadastrals dels béns immobles del

municipi.
2.- Estudiar tècnicament i jurídicament si el fet de que el POUM no estigui aprovat encara hagi de
ser un impedient, un obstacle o una condició que no faci possible la revisió cadastral dels valors
actuals.
3.- Reiterar la petició formulada a la Gerència del cadastre.
2.- Pel que fa a restauració de camins i accessos a masies i llocs d'interès , el Sr. Carles Puche
manifesta que aquesta petició ha estat reiterada ja en altres ocasions i que es tracta de que es
tingui una programació . Demana que l'ajuntament engegui un document tècnic fet per l'arquitecte
municipal que valori les actuacions a fer i a posteriori es determini la possibilitat d'executar
aquestes millores en camins del municipi.
Es tracta de tenir un pla de previsió d'arranjament de camins, que fins i tot pot ser avantatjosa pels
veïns.
El Sr. Alcalde respon que hi ha un inventari de camins fet per la Diputació de Barcelona , i que
cada any amb col·laboració amb l'ADF es fa un pla d'arranjament de diferents camins , el qual a
més està subvencionat per la mateixa diputació, i afegeix que en aquest sentit l'any passat es va
fer el camí de Can Canal a Can Perapoc, i aquest any es farà el de Can Félix Vell fins a Gualba, i
això serà cap a mitjans o finals de juny.
El Sr. Carles Puche manifesta que es tracta de tenir un pla predeterminat , valorat i després
l'ajuntament ja decidirà com s'haurà o si es pot fer aquest arranjaments.
Tot seguit i per unanimitat de tots els reunits s'acorda :
1.- Demanar informe a l'arquitecte municipal dels arranjaments a efectuar en camins municipals ,
determinant un pla de possible actuació a fer en cadascun d'ells, pel que fa a restauració i millora
dels mateixos.
3.- Pel que fa a previsió pressupostària en el present exercici pel que fa a assistència social, el Sr.
Carles Puche manifesta que , tal i com consta em el document que han presentat, es demana que
s'inclogui en el pressupost de 2014 d'una partida que pugui fer front als casos que es puguin
presentar de necessitat urgents, i a l'hora s'insti a les persones contractades com a assistents
socials a fer un informe mensual de les incidències ateses o de les absències de les mateixes.
Afegeix que sembla que a Campins no passi res en relació a aquesta problemàtica , i això no és
cert perquè ell coneix del cas d'una persona que, amb dificultats, va poder obtenir ajuda i
col·laboració de Carites de Sant Celoni . Per això es demana que :
. hi hagi una previsió pressupostària a l'any 2014 per assistència social
. es faci un conveni de col·laboració amb Carites de Sant Celoni
. s'insti a les professionals a fer informes periòdics a l'Alcaldia que posin de manifest les possible
situacions de necessitat social que hi hagi al municipi. es doni informació també sobre el cas
concret que abans ha esmentat
Per part del Sr. Alcalde es manifesta que la informació que a ell avui mateix se li ha facilitat és que
al municipi no hi ha casos d'aquesta necessitat i que en tot cas, l'únic cas que les professionals
han conegut era d'una persona que no estava empadronada a Campins. Afegeix que no hi veu
obstacle en demanar aquests informes i que a més de col·laborar amb Caritas de Sant Celoni,
també podrien fer-se ajudes directament a les persones necessitades des del mateix municipi .

El Sr. Carles Puche manifesta que li sembla bé però que aquest professionals han de tenir
informació , i que a ell li consta que la persona que va visitar els serveis socials era una persona
empadronada a Campins i la resposta donada per la professional va ser de que la persona no
vivia a Campins i això no és cert. Aquesta persona va rebre ajuda de Carites de sant Celoni i
excepcionalment se li va donar el que necessitava, però afegeix que creu que l'actuació de les
professionals no va ser del tot ajustada.
El Sr. Alcalde manifesta que no hi veu inconvenient en demanar aquests informes a les
treballadores socials així com demana més informació en relació al cas que ha comentat el Sr.
Puche , i a l'hora es pot també estudiar el conveni i l'aportació a Caritas de Sant Celoni.
En conseqüència , es demanarà aquesta informació als serveis socials municipals.
Pel que fa referència als altres temes esmentats en l'escrit dels regidors , el Sr. Puche manifesta :
1.- la petició de canvi d'emplaçament de les màquines col·locades a l'hort del rector.
Manifesta que aquest tema ja l'han comentat altres vegades , i que demanen que es traslladin a
l'espai de la Font de Montserrat .
El Sr. Alcalde manifesta que fins que no s'aclareixi aquest tema , sobretot pel que fa a la denúncia
a l'oficina antifrau feta, ell creu que el lloc més adequat és aquest , ja que a més, té un informe de
l'arquitecte municipal en el qual s'indica que la proposta de la Font de Montserrat no és convenient
ja que : l'accés és complicat per a la gent gran, la zona és molt humida, l'activitat esportiva és poc
comptable amb l'indret proposat ja que hi ha manca d'hores de llum natural. Afegeix que creu que
és un lloc adquirit per l'ajuntament perquè en gaudeixi el poble , i que potser el destí final d'aquest
lloc serà decidit en enquesta , però que de moment no creu oportú moure la maquinària que hi ha
instal·lada.
El Sr, Carles Puche manifesta la seva disconformitat , i diu que no entén com és possible que
l'alcalde relacioni el canvi de la maquinaria amb la resolució del tema a l'oficina antifrau, quan en
canvi el mateix alcalde no compleix un acord que va adoptar el mateix ple de no col·locar aquest
material en aquest espai, i per tant demana complir un acord de ple de l'ajuntament.
En el mateix sentit es manifesta el Sr. Xavier Fernàndez ja que creu que es va decidir que no es
posaria res i l'alcalde això no ho ha complert.
El Sr. Alcalde manifesta que l'espai adquirit per l'ajuntament és un espai al centre del poble, que hi
poden col·locar-se gronxadors, bancs, un escenari, aquesta maquinària i que aquesta instal·lació
no hi fa cap mal.
2.- la contractació de plaça d'informàtic a temps parcial
El Sr. Carles Puche manifesta que també ja havia comentat altres vegades la necessitat de que,
malgrat sigui la Diputació qui faci la pàgina web, el manteniment de la mateixa l'ha de fer alguna
persona especialitzada.
El Sr. Alcalde manifesta que aquest dijous passat ja va venir a l'ajuntament la persona
encarregada de la Diputació i aquest tema va endavant, de manera que la informació serà
introduïda per l'empresa adjudicatària de la diputació , la qual farà tota la tasca de confecció de la
web, i que en tot cas quan això s'hagi fet ja es veurà com ha d'anar funcionant. Afegeix que potser
aquesta gestió la pot fer alguna persona que no sigui informàtic .

per part del sr. Carles Puche s'insisteix en que caldria una persona especialitzada en informàtica
perquè la web funcionés realment.
3.- Regularització de la plaça de taxi
El Sr. Carles Puche posa de manifest que el conveni que té aprovat aquest ajuntament no es
compleix per part de la persona adjudicatària de la llicència de taxi existent , ja que alguns dels
articles com ara el núm. 10 que esmenta que el vehicle haurà d'estar situat a la parada , o també
el núm.4 que esmenta que el titular de la llicència haurà de ser el propietari del vehicle amb el
qual es presta el servei , no són com respectats pel titular de la llicència. Demana que es faci un
escrit a l'adjudicatari de la llicència del seu moment en aquest sentit.
Per part del Sr. Alcalde es manifesta que no li consta disconformitat en aquest tema per part de
cap veí del municipi, que li consten una sèrie de serveis fets per aquest taxi sense cap mena de
queixa, i que potser el que cal és revisar el text de conveni que és obsolet des de l'any 2010, ja
que per exemple, el fet de que hagi de ser el taxi a la parada no és massa adequat a la vida
actual, tenint en compte que per telefòn pot ser avisat en qualsevol moment , i a més li consta que
aquest taxista està disponible les 24 hores del dia , ja que sempre que reb trucada presta el
servei. Per això, afegeix que li sembla que ningú ha estat desatès i que l'exigència que és formula
és desmesurada.
El Sr. Xavier Fernández manifesta que hi ha queixes els taxistes de Sant Celoni i que tant perfecte
no déu ser tot plegat.
El Sr. Carles Puche manifesta que hi ha un acord de ple que aquest senyor taxista ha de complir ,
i si és creu que el conveni no és ajustat al dia d'avui doncs es procedir a fer uns canvis, però que
el que no es pot es deixar les coses tal qual estan.
Per part del Sr. Alcalde es manifesta que es pot iniciar el tràmit per modificar el conveni i que es
farà trasllad de la queixa a l'adjudicatari del servei perquè faci les al·legacions que cregui
oportunes.
El Sr. Eduard demana també que es parli amb els taxistes de Sant Celoni i s'estudii el tema.
4.- Bases per contractar personal amb subvenció
El Sr. Carles Puche fa referència a la necessitat de parlar de com han de ser aquestes bases arrel
de la subvenció rebuda per la Diputació de Barcelona.
El Sr. Alcalde manifesta que la subvenció va referida al cost del treballador , i que una possibilitat
seria contractar algun operari per fer treballs de neteja d'espais públics municipals , o bé treballs
de manteniment diversos, per un període de tres mesos.
Afegeix que també hi hauria la possibilitat de contractar algun paleta per fer la vorera pendent
arran de carretera, però que això potser és més dificultós perquè per fer aquesta obra cal material
d'obra, que potser hauria de comprar l'ajuntament.
El Sr. Carles Puche manifesta que potser és millor l'obra de la vorera, per necessària i que caldria
contactar amb la diputació, però que els hi sembla bé la decissió que s'adopti.
El Sr. Alcalde manifesta que caldrà decidir aquest tema i hi aniran comentant.

5.- La fira " aglà d'or "
El Sr. Carles Puche manifesta el text que consta en el document de precs que varen presentar en
el sentit de que manifesta el rebuig al pagament fet per l'alcaldia en concepte de l'organització
d'aquesta fira , d'un total de 3.500 euros més Iva , així com pel document que l'empresa
organitzadora ha presentat com a justificació, ja que és un insult de la intel·ligència dels regidors i
en especial a l'alcalde , i per tant demana que es faci un escrit de repulsa a l'empresa que ha fet la
factura , ja que aquesta factura no és justificativa de la feina feta.
El Sr. Alcalde manifesta que disposa de documentació justificativa que ha presentat l'empresa i
que no té inconvenient de fer arribar a tots els regidors , i que a més es pot concretar un dia i hora
per parlar amb l'empresa i atendre totes les seves explicacions. Afegeix que no es pot comparar
l'organització d'una fira d'aquest any amb la de l'anterior, ja que en aquella el Sr. Xavier
Fernàndez, per exemple, es va encarregar de l'organització, però va disposar de dos treballadors
municipals per fer la feina. Afegeix que a més aquest any el temps va ser totalment desfavorable ,
però determinats serveis valen diners i s´'han de pagar.
El Sr. Carles Puche manifesta que la factura ha de justificar correctament tot el què es fa, i li
sembla que amb la documentació que té no és ben bé així, que s'ha d'entregar documentació
definitiva , i no pas provisional, i que si l'alcalde té aquesta documentació l'entregui als regidors.
El Sr. Alcalde manifesta que entregarà documentació que li ha fet arribar l'empresa i que es farà
una reunió per aclarir el tema.
6.- Ús de targeta de crèdit i instauració de targeta autopistes
Per part del Sr. Carles Puche es demana el que consta a l'escrit presentat en el sentit de que
s'instauri una targeta tele-tac per pagaments de desplaçaments per autopistes, i s'haurien
d'anul·lar totes les targetes de pagament existents.
Afegeix que no es tracta de que no es facin aquestes despeses que es paguen amb targeta de
crèdit, sinó que en el que no està d'acord és en la sistemàtica de com es paguen.
El Sr. Alcalde manifesta que sempre són molt petits imports , per autopistes, aparcaments, que la
targeta existent té un límit de crèdit de 1200 euros i que els pagaments fets al març pugen a 93
euros i 20 euros al febrer, i que no entén aquesta desconfiança que poden tenir els regidors en
l'ús d'aquesta targeta, i que creu que és anar enrere.
7.- Jornada de portes obertes a la planta depuradora
Arrel de la petició efectuada per escrit per part dels regidors, el Sr.Alcalde manifesta que el passat
dia 22 d'abril ja es va enviar carta a l'ACA demanant la realització d'aquesta jornada , per ser
realitzada un diumenge de 10 a 14 hores, i que s'està pendent de la seva resposta.
8.- Subvenció de la Generalitat i retribució de l'alcalde
El Sr. Puche manifesta el que consta en l'escrit presentat per tots els regidors en el sentit de
disconformitat amb l'assignació a favor de l'alcaldia, i que aquesta alcaldia precisament hauria de
rebaixar el seu sou i donar exemple . Afegeix que tot i que a l'acta de la sessió corresponent no es

va fer constar expressament, aquesta retribució hauria de fer-se sempre que hi hagués concessió
de la subvenció a favor de l'ajuntament per part de la generalitat de Catalunya , i hores d'ara i per
aquest any sembla que això no esta convocat.
El Sr. Alcalde manifesta la seva sorpresa en relació a aquest tema, ja que se n'ha parlat en
diferents ocasions , i li sap greu que se li retregui això, tanmateix si eren 1.500 euros bruts com si
1.150 euros, perquè ell sempre ha actuat d'igual forma, essent el mateix Andreu. Afegeix que
l'ajuntament compleix en el tema de pagar a 30 dies. no hi ha dificultats econòmiques ja que
l'ajuntament està sanejat , i per tant amb la llei a la mà el màxim de retribució per el nombre
d'habitants seria de 30.000 euros , amb una dedicació del 75 per cent, i òbviament el seu sou està
lluny d'aquest import.
Afegeix que li sembla que són ganes de tocar allò que no sona .
El Sr. Xavier Fernàndez manifesta que sempre s'havia dit que el seu sou havia d'anar relacionat
amb la subvenció de la Generalitat , tot i que l'acta del ple, no consti així.
El Sr. Eduard manifesta que no es pot faltar mai al respecte als regidors en la sessió i que no pot
tolerar aquesta manca de respecte per part del Sr. alcalde.
El Sr. Alcalde respon que no tenia intenció d'ofendre pas a ningú i que demana disculpes si és que
algú li ha semblat que l'ha pogut ofendre.
El Sr. Carles Puche manifesta que a vegades sembla que es confongui subjecte amb motiu, que
els regidors no es posen en el que cobra l'alcalde, sinó que el que demanem és que es mantingui
la quantitat que cada administració ha de suportar, l'ajuntament i la Generalitat , i que això és el
que reclamen , i si en el seu moment el ple va acordar rebaixar el sou de l'alcalde, o deixar-lo tal
qual es va aprovar en el primer ple de la legislatura, doncs aquesta decisió del ple l'alcalde l'ha
d'acatar. Afegeix que tots els regidors són al seu lloc pel que ha anat passant i fan el que toca fer,
i és a les sessions plenàries on han de expressar el que creuen convenient, i assegura que
aquesta feina no és fàcil , i segurament d'aquí uns anys sols quedarà mal humor de totes
aquestes actuacions.
El Sr. Alcalde manifesta que troba molt penós parlar reiteradament d'aquest tema i que no ho
acaba de comprendre , que sempre es posen pals a les rodes, i que si ho troben tot malament
doncs que agafin el poder, i que tinguin sort, ja que no es fàcil portar a terme el dia a dia.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual s'estén la present
acta, que jo com a secretaria, certifico.
Vistiplau
L'Alcalde,

Andreu Tohà Brunet

