Noticies curtes
- El 13 de febrer ens ha visitat la Deixalleria Mobil. És un servei que subvenciona la
Diputació de Barcelona que ens permetrà la seva visita trimestral. La propera serà
el dissabte dia 8 de maig.
- El concurs per l’adjudicació d’una plaça de taxi a Campins, es va declarar deserta
per part de la mesa de contractació. Properament s’iniciarà un nou concurs per
adjudicar aquesta activitat.
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S’ha iniciat la redacció del POUM del nostre municipi
Activitats culturals
Dia 1 de març. Nou Curs de Pilates
S’inicia un nou curs de Pilates, donada la bona acollida que ha tingut aquesta activitat.
L’horari serà: els dilluns a 2/4 de 7.

Dia 5 de març. Al voltant d’un llibre...
Per motius d’agenda aquesta activitat que està prevista pel darrer divendres de cada
mes, es desplaça, de manera excepcional, al primer divendres de març.
En aquesta ocasió els llibres que s’estan llegint són: “Pedra de Tartera” de Maria
Barbal i “El corazón de las Tinieblas” de J. Konrad
No és necessari comprar els llibres, la Comissió de Festes els pot disposar a través
del servei de préstec de llibres de la Biblioteca l’Escorxador, de Sant Celoni.

Dia 7 de març. Dia de la Dona
A 2/4 de 6 al Casal. Lectura del manifest. I seguidament projecció de la pel·lícula “Las
chicas del calendario” i posterior debat.

El POUM ( Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) és l‘instrument d’ordenació integral
del territori que tenen els municipis per establir com ha de ser el seu desenvolupament
urbanístic.
En el Ple de data 17 de novembre , es va aprovar provisionalment la contractació de
l’empresa TRAMA, Urbanisme i Paisatge, SLP, i en el Ple de 19 de gener s’adjudica
definitivament el contracte per la redacció del POUM i el Catàleg de Masies i Cases
Rurals de Campins.
Aquesta empresa s’ha escollit entre els 21 candidats que es van presentar al concurs
de redacció i que va aconseguir la puntuació més alta de la mesa de contractació.
La mesa de contractació estava formada per set persones: un regidor de cada grup
polític present a l’Ajuntament, l’alcalde, la secretària, l’arquitecte municipal i un
representant del Departament d’Urbanisme de la Generalitat.
Elaborar aquest document significa definir com volem que sigui el nostre poble en
el futur, planificant les intervencions al municipi pels propers anys i establint aspectes
tan determinants com:
Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable
i no urbanitzable.

Dia 19 de març. Anem al teatre

El creixement que es preveu i per on ha de créixer urbanísticament

Al Teatre Condal a veure “La doble vida de’n John”. Per més informació i reserves,
truqueu a l’Ajuntament fins el dia 4 de març.

Com fer un desenvolupament urbanístic sostenible
Quins són els elements patrimonials i espais naturals a protegir i conservar
Quins nous equipaments es preveuen i on els ubicarem
Quines zones verdes i espais públics
Com ordenar la mobilitat i l’accessibilitat
La redacció del POUM comporta un constant contacte amb la població. Es posen en
marxa tota una sèrie de mecanismes que han de permetre la participació ciutadana
en cada una de les etapes en que s’estructura. Podreu consultar la nostra WEB
municipal www.campins.cat que estarà constantment actualitzada.

Per començar, juntament amb aquest Informatiu, rebeu una enquesta preparada per
l’equip redactor, per captar la voluntat i les intencions dels veïns i veïnes de Campins.
És la primera etapa d’aquesta llarga ruta que serà la redacció del nostre POUM.
Tothom la pot contestar. Tothom l’hauria de contestar.

Ple Ordinari del dia 19 de gener de 2010
El dia 19 de gener de 2010 a les 7 de la tarda es reuní el Consistori en sessió ordinària,
a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Campins, per tractar els punt següents:

La depuradora municipal
Estem a la recta final de veure acabada i en funcionament l’estació de depuració d’aigües
municipal. Les obres de construcció es poden donar per acabades i s’ha iniciat la fase
de proves. Queda pendent la seva connexió a la xarxa municipal d’aigua potable que
es preveu realitzin al llarg d’aquest mes de febrer.
La mateixa empresa que l’ha construït, COPISA, serà l’encarregada durant 20 anys de
portar la seva gestió i administració. Període durant el qual aniran recuperant la inversió
feta, mitjançant transferències mensuals de la Generalitat de Catalunya, que inclouran
el cost de l’obra i de la gestió.

a) Resolucions
- Aprovació de les Actes de les sessions anteriors. S’aproven, entre d’altres, les actes
dels dies 4/11/2008 i 13/01/2009, corresponents al període de temps que va ocupar el
lloc de Secretaria-Interventora, la Sra. Rocio LLaras i Muzas.

Xarxa WIFI municipal – Aula informàtica
Punt de càrrega de vehicles elèctrics

- Adjudicació definitiva del contracte de serveis per a la redacció del POUM i Catàleg
de Masies i Casas Rurals. Aprovada per unanimitat la contractació de l’empresa Trama,
Urbanisme i Paisatge, SLP.

Aquests tres objectius, concentrats en un sol projecte, és el que s’ha presentat per que
sigui subvencionat per el “Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local” per
aquest 2010.

- Aprovació, si s’escau, del conveni d’adhesió d’aquest Ajuntament a l’E-TRAM. S’aprova
per unanimitat.

Amb aquesta actuació conseguirem: Servei de comunicació interactiva entre els diferents
centres o membres de l’administració; Servei d’accés a bases de dades municipals i
aplicacions corporatives per a usos específics; Sistemes de telemetria que permetran
automatitzar processos de recollida d’informació que tradicionalment es fan de forma
manual; Serveis d’ús específic per a col·lectius, biblioteca, casal de cultura, aula
d'informàtica.
Per altra part adquirirem i posarem en funcionament el maquinari necessari per una
aula d'informàtica al Casal de Cultura. La instal·lació constarà de cinc ordinadors de
sobre taula, un dispositiu sense fils i una impresora, interconnectats mitjançant una
xarxa d'informàtica, i un canó de projecció amb la corresponent pantalla.

- Aprovació provisional, si s’escau,d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries
d’aquest municipi. S’aprova per unanimitat.
- Aprovació, si s’escau, del projecte d’inversió anomenat "Implementació d'una xarxa
sense fils (WIFI) municipal, amb creació d'una aula informàtica" i creació d'un punt de
càrrega per vehicles elèctrics", per a la seva presentació dins la convocatòria del FEESL
2010. Aprovat per unanimitat.
- Moció presentada per Progrés Municipal per Campins referent a l’obligació de declarar
a Hisenda les quantitats percebudes per l’Alcalde i Regidors, i que es regularitzin amb
caràcter retroactiu. S’aprova per unanimitat.
- Moció presentada per ERC referent a senyals de trànsit. S’aprova per unanimitat
col·locar una senyal de STOP a la cruïlla del descàrrec, venint de la drecera de Gualba.
S’aprova per unanimitat.
- Moció presentada per ERC referent a sol·licitar que es millori l’indicador d’horaris en
la parada del BUS i demanar una segona parada. S’aprova per unanimitat.
b) Control d’altres òrgans de govern.
- Es dóna compte dels Decrets
- Es dóna compte de les gestions realitzades per l’equip de govern.
- Es tanca la sessió amb precs i preguntes.

Per últim hi ha la proposta d’instal.lar un punt de càrrega per a vehicles elèctrics, per
a promoure la mobilitat sostenible. El punt de càrrega estarà situat en el aparcament
municipal.

Visita a la Planta de Compostatge
El dia 23 de gener una nombrosa representació del municipi de Campins va participar
de la visita guiada a la nova Planta de Compostatge del Consorci de Gestió de Residus
del Vallès Oriental, a Granollers. Va donar-nos la benvinguda el vice-president del
Consorci Sr. Ignasi Valls . La gerent del Consorci la Sra. Carme Clopés ens va acompanyar
tot el recorregut en el que ens van mostrar i explicar la conversió de la fracció de
matèria orgànica de les nostres escombraries, en compost i energia elèctrica.

