EXPEDIENT 240/2019
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Hi assisteixen:
Sra. M. Inmaculada Font Micola
Sr. Joan Lacruz Gil
Sra. M. Teresa Padròs Baranguer.
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib
Sra. Ana Mochales Collado, Secretària Interventora.

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

Identificació de la sessió
Núm.: 8
Caràcter: extraordinari
Data: 1 de juliol de 2019
Horari: 19 hores fins 20:00h
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

ACTA DEL PLE

Ordre del dia:
1. Proposta d'establiment de la periodicitat de les sessions plenàries.
2. Proposta de designació de representants en organismes supramunicipals.
3. Donar compte del nomenament dels Tinents d'Alcalde.
4. Donar compte de les delegacions específiques als Regidors de la Corporació.
5. Donar compte de la composició dels grups polítics i els seus portaveus.
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MARIA INMACULADA FONT MICOLA (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 08/10/2019
HASH: 0e7d8c98b917230e9f2172c6a3f9e29a

Ana Mochales Collado (1 de 2)
secretària-interventora
Data Signatura: 08/10/2019
HASH: a7c2d946516725096d3bef80a96dde76

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Desenvolupament de la sessió
S’inicia la sessió, prenent la paraula la Sra. Alcaldessa, per iniciar el tractament dels
assumptes de l’ordre del dia:

Atès que l'article 38 del ROF disposa que durant els 30 dies següents a la sessió constitutiva,
l'Alcalde convoqui la sessió o les sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin
precises, a fi de resoldre sobre els següents punts:
a. Periodicitat de sessions del Ple.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir que la periodicitat dels Plens serà cada dos mesos, el segon dilluns de cada
mes.
Segon.- Notificar l’adopció del present acord als regidors, i publicar-lo al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a la web municipal.

ACTA DEL PLE

Vist que l'article 46.1 de la LBRL, estableix que els òrgans col·legiats de les Entitats Locals
funcionen en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablerta i extraordinària, que
poden ser, a més, urgents. L'apartat 2.a d'aquest article disposa que el Ple celebra sessió or dinària, com a mínim, cada mes als Ajuntaments de més de 20.000 habitants, cada dos
mesos als Ajuntaments dels Municipis d'una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada
tres mesos en els Municipis de fins a 5.000 habitants.

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

1. Proposta de Periodicitat de les sessions del Ple Municipal

2. Proposta d’acord sobre la designació de representats de l’Ajuntament a organismes
supraterritorials.
Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i havent-se
procedit el dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local. En virtut de
les atribucions que em confereixen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 35.2 i 52 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre,
Atès l’establert per l’art.22.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, que atribueix al Ple la competència per adoptar els acords relatius a la participació en
les organitzacions o entitats supraterritorials pel que fa a la seva integració, que cal estendre,
en la pràctica, a tots els altres acords relacionats amb dita participació, com ho és el
nomenament de representant.
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Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Es proposa al Ple que adopti els següents ACORDS:
PRIMER.- Designar com a representants municipals en els següents organismes els
següents càrrecs electes:

Consell Plenari del Consorci per la
gestió de residus del Vallès Oriental
Pacte per l’ocupació del Baix
Montseny
Associació de municipis per la
independència
Assemblea de la Xarxa general de
Consum
Consorci Besòs-Tordera
Oncovallès

Imma Font Micola
Maria
Teresa
Baranguer
Imma Font Micola
Joan Lacruz Gil
Maria
Teresa
Baranguer
Joan Lacruz Gil

Associació de micropobles de Imma Font MIcola
Catalunya
Xarxa de ciutats i pobles cap a la Joan Lacruz Gil
sostenibilitat

Imma Font Micola
Joan Lacruz Gil
Maria Teresa Padrós
Baranguer

SEGON.- Comunicar aquesta resolució als regidors designats així com als organismes i
centres docents esmentats.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.

3. Donar compte del nomenament dels Tinents d’Alcalde.
El 27 de juny de 2019 es va dictar el Decret 129-2019 amb el següent contingut:
“NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE
Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i havent-se procedit el
dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local. En virtut de les atribucions
que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
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Agrupació de Defensa Forestal Maria
Teresa
(ADF)
Baranguer
Fundació Acció Baix Montseny
Imma Font Micola

Suplent
Maria Teresa Padrós
Baranguer
Padrós Josep
Reales
Expósito
Josep
Reales
Expósito
Maria Teresa Padrós
Baranguer
Padrós Josep
Reales
Expósito
Josep
Reales
Expósito
Josep
Reales
Expósito
Padrós Imma Font Micola

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

Representant municipal
Imma Font Micola

ACTA DEL PLE

Organisme
Consell escolar del CEIP l’Alzinar

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Règim Local, i 46.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
D’acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’Alcalde
designa i revoca lliurement els Tinents d’Alcalde per substituir a l’Alcalde, per ordre de
nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment m’han estat conferides,

Sra. Maria Teresa Padròs Baranguer _1era Tinent d’alcalde
Sr. Josep Reales Expósito _2n Tinent d’alcalde
Sr. Joan Lacruz Gil_3er Tinent d’alcalde
SEGON.- Comunicar aquesta resolució als Tinents d’Alcalde nomenats, fent constar que hauran
de mantenir informada aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com Alcalde
accidental, no podent en el citat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta
Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar d’altres noves.
TERCER.- Aquesta resolució produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament els següents regidors, que substituiran
a aquesta Alcaldia, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia:

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

RESOLC :

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local del DGAP de
la Generalitat de Catalunya.”
Es dona compte als membres del Ple que es donen per assabentats.

4. Proposta de donar compte de les delegacions específiques als Regidors de la
Corporació.
El 27 de juny de 2019 es va dictar el Decret 134-2019 amb el següent contingut:
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QUART.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicarla al Butlletí Oficial de la Província.

Plaça de la Vila, 8
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T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

“DECRET D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i havent-se procedit el
dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local. En virtut de les atribucions
que em confereixen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i els articles 35.2 i 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Per tot l’exposat es considera necessari, en virtut dels articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i altra legislació concordant, procedir a
l’establiment d’un règim de delegacions de competències a favor de diferents regidors.
Per tant en ús de les atribucions que legalment m’han estat conferides,
RESOLC:

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

La delegació de competències resulta un instrument molt eficaç quan del que es tracta és de
dotar d’una major eficàcia i celeritat a l’actuació municipal. És per això que aquesta Alcaldia
considera oportú conferir delegacions de caràcter general a favor dels membres de l’equip de
govern.

ACTA DEL PLE

Les àrees municipals constitueixen els nuclis bàsics de gestió dels diversos serveis i,
tradicionalment, la seva direcció, impulsió i inspecció ha estat atribuïda en règim de delegació
per part de l’Alcalde per tal que els diversos regidors que conformen l’equip de Govern puguin
participar d’una manera activa en les tasques municipals.

•
AFERS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA, URBANISME I VIA PÚBLICA, responsabilitat de
Maria Inmaculada Font Micola.
•
PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME, a la regidora Sra. Maria Teresa Padrós Baranguer.
•
ECONOMIA, HISENDA I FESTES POPULARS, al regidor Sr. Josep Reales Expósito.
L’abast de les funcions d’aquestes delegacions no inclou facultats de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
SEGON.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació
d’aquesta resolució als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de les
potestats de revocació i avocació d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta
Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les competències delegades, com a titular de la
competència originaria, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat d’avocació basant-se
en la present resolució, sense necessitat de nova resolució expressa en aquest sentit.
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PRIMER.- Efectuar a favor dels regidors que a continuació es detallen una delegació
d’atribucions per a la gestió i direcció de les matèries incloses en les següents àrees d’actuació:

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

TERCER.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es
manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Es dona compte als membres del Ple que es donen per assabentats.
5. Proposta de donar compte de la composició dels grups polítics i els seus portaveus.
Vist que s’han presentat els següents escrits per part dels Partits Polítics indicats, amb el següent detall:
Data i registre de presenta- Nom del Grup polític

Portaveu

ACTA DEL PLE

CINQUÈ. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució del nomenament al
Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en aquest, igualment publicar la Resolució
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà de la
signatura de la resolució per l'Alcalde.”

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

QUART.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicarla al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment del
disposat per l’article 44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

trada 2019-E-RE-57
pins
19/06/2019 Registre d’en- Compromesos per Campins Xavier Fernàndez de Mera
trada 2019-E-RC-946
(CxC)
21/06/2019 Registre d’en- Junts per Campins

Andreu Tohà Brunet

trada 2019-E-RC-953
Vist que amb data 26 de juny de 2019 va ser emès informe de Secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Vist el contingut de l’expedient i de conformitat amb el que es disposa en l'article 25 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple pren coneixement de la constitució dels
següents Grups Polítics:
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ción
19/06/2019 Registre d’en- Esquerra Republicana a Cam- Maria Inmaculada Font Micola

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

1.- DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL: Esquerra Republicana a Campins
COMPOSICIÓ:
Maria Inmaculada Font Micola.
Joan Lacruz Gil
Maria Teresa Padrós Baranguer
Josep Reales Expósito
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU: Maria Inmaculada Font Micola. Suplent: Maria Teresa Padrós
Baranguer.

3.- DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL: Junts per Campins
COMPOSICIÓ:
Andreu Tohà Brunet
Andrés Sierra Dib
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU: Andreu Tohà Brunet. Suplent: Andrés Sierra Dib.
El que es notificarà al seu portaveu perquè en prengui coneixement i efectes procedents.

ACTA DEL PLE

COMPOSICIÓ:
Xavier Fernández de Mera
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU: Xavier Fernández de Mera

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

2.- DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL: Compromesos per Campins

I sense més assumptes per tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual s'estén
aquesta acta que jo com a secretari certifico.
Vist-i-plau
L'alcaldessa,
M. Inmaculada Font Micola.
Campins, document signat electrònicament al marge.
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Els membres del Ple es donen per assabentats.

