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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 3
Caràcter: extraordinari
Data: 18 d'abril de 2017
Horari: 19 hores fins a 19:40 hores.
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Joan Lacruz Gil
Sr. Josep Vila Badillo
Sr. Josep Reales Expósito
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib

Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

ORDRE DEL DIA   

1.  Aprovació  del  text  del  conveni  de  l’encàrrec  de gestió  per  a  la  prestació  d’assistència
tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria per a realitzar projectes d’obra civil per a
diverses  actuacions  d’adequació  i  millora  de  camins  i  espais  públics  a  l’Ajuntament  de
Campins.

2.  Proposta  d'acord  d'aprovació  dels  plecs  de  clàusules  administratives  i  tècniques  del
contracte de neteja d'edificis municipals i via pública i inici de la licitació. 

3. Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària

4. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació del text del conveni de l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència
tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria per a realitzar projectes d’obra civil per a
diverses actuacions d’adequació i  millora de camins i  espais  públics a l’Ajuntament de
Campins.

L’alcalde llegeix i explica el punt:

El 20 de febrer de 2017 l’Ajuntament de Campins va sol·licitar assistència tècnica en matèria
de medi ambient i enginyeria per a realitzar projectes d’obra civil per a diverses actuacions
d’adequació i millora de camins i espais públics.

Les actuacions per les quals s’haurien d’elaborar els projectes d’adequació i millora són les
següents:

a) Camí Vell de Santa Fe, des de la zona del Descàrrec fins Ca l’Abril, inclòs l’últim tram de 50
metres de pujada.
b) Camí de Can Bruguera, des del Camí de Sant Guillem fins a la zona ja asfaltada.
c) Carrer Rajoleria i carrer del Turó. Zona afectada per un esvoranc.
d) Camí de Cal Carlí,  des de Can Joanet fins a l'entrada de Can Comartina (cruïlla amb el
Camí de Sant Josep).
e) Drecera Vella de Gualba.
f) Zona de contenidors i d’escombraries i reciclatge davant del restaurant Les Albes.
g) Zona verda entre la pista poliesportiva, la carretera BV-5114 i el Camí Vell de Sant Celoni.
h) Carrer del Mig.
i) Camí Vell de Sant Celoni, des del restaurant La Terrassa de Campins fins l’EDAR.

Al  Consell  Comarcal  li  correspon  assessorar  els  municipis  mitjançant  la  prestació
d'assistència  tècnica,  jurídica  i  econòmica,  d'acord  amb  els  articles  25  i  28  del  Decret
legislatiu,  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de
l'organització comarcal de Catalunya.

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de data 22 de març de 2017 va
acceptar  l’encàrrec de gestió  per  a  la  prestació  d’assistència  tècnica  en matèria  de medi
ambient  i  enginyeria  per  a  realitzar  projectes  d’obra  civil  per  a  diverses  actuacions
d’adequació i millora de camins i espais públics a l’Ajuntament de Campins.

Atès que en el mateix Ple va aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació
d’assistència  tècnica per  part  del  Consell  Comarcal  del  Vallès Oriental  a l’Ajuntament de
Campins en matèria de medi ambient i enginyeria per a realitzar projectes d’obra civil per a
diverses actuacions d’adequació i millora de camins i espais públics, d’acord amb el contingut
següent:
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“R E U N I T S
D’una part,  el  senyor David Ricart  i  Miró president del  Consell  Comarcal del Vallès  Oriental,
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.
I de l’altra, el senyor Joan Lacruz Gil alcalde-president de l’Ajuntament de Campins assistit per la
secretari de la corporació, senyor Pablo Fernández Fernández. 

I N T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental 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.

L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Campins, en virtut del que disposa
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció
donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.

Els secretaris 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.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa

M A N I F E S T E N

I.  Que  d’acord  amb  l’article  28.1  en  relació  amb  l’article  30  del  Text  refós  de  la  Llei  de
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica als municipis que
ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en compte les necessitats dels
diferents municipis.

II. Que l’Ajuntament de Campins, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència en matèria
de medi  ambient  i  enginyeria per  a realitzar  projectes  d’obra civil  per  a diverses  actuacions
d’adequació i millora de camins i espais públics i està interessat en què el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria.

III.  Que és de l’interès d’ambdues parts  que el  CONSELL COMARCAL presti  a l’AJUNTAMENT
assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria per a realitzar projectes d’obra civil
per a diverses actuacions d’adequació i millora de camins i espais públics.

IV.  Que el  18 d'abril  de 2017,  l’AJUNTAMENT va aprovar el  contingut  i  la signatura d’aquest
conveni.
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V. Que el 22 de març de 2017, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura
d’aquest conveni.
El  CONSELL COMARCAL i  l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni  per a la
prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

I. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  d’acord  amb  el  qual  correspon  a  la  comarca  l’adequada
prestació dels serveis municipals en el  territori  de la comarca i  l’exercici  de les competències
municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la
legislació de règim local.
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els ens
locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir convenis i
que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb
els criteris de coordinació establerts.

II.  L’article  25.1  a)  en  relació  amb  l’article  28.1  a),  28.2  i  30  del  Text  refós  de  la  Llei  de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència tècnica.
 
III.  L’article  167  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’obres,
activitats  i  serveis,  que estableix que la comarca,  de conformitat  amb allò que estableixi  el
programa d’actuació  comarcal,  podrà prestar  serveis  de competència municipal  en  virtut  de
delegació o conveni.
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per delegació
o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en la prestació del
servei.

IV.  L’article  10  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic
podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per
raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics
idonis per a dur-la a terme.

Així  mateix,  l’article  10.3  de  la  Llei  26/2010  disposa  que  l’instrument  de  formalització  i  la
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial
corresponent.

V. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix
que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
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corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió
realitzats per altres administracions.

Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels
membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la transferència de funcions o
activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs
de gestió realitzades per altres administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament.

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents
atorguen aquest conveni que subjecten als següents

P A C T E S

Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular  la prestació d’assistència en matèria de medi ambient i
enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT.

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a realitzar projectes d’obra civil per a les actuacions
d’adequació i millora de camins i espais públics següents:

a) Camí Vell de Santa Fe, des de la zona del Descàrrec fins Ca l’Abril, inclòs l’últim tram de 50
metres de pujada.
b) Camí de Can Bruguera, des del Camí de Sant Guillem fins a la zona ja asfaltada.
c) Carrer Rajoleria i carrer del Turó. Zona afectada per un esvoranc.
d) Camí de Cal Carlí, des de Can Joanet fins a l'entrada de Can Comartina (cruïlla amb el Camí
de Sant Josep).
e) Drecera Vella de Gualba.
f) Zona de contenidors i d’escombraries i reciclatge davant del restaurant Les Albes.
g) Zona verda entre la pista poliesportiva, la carretera BV-5114 i el Camí Vell de Sant Celoni.
h) Carrer del Mig.
i) Camí Vell de Sant Celoni, des del restaurant La Terrassa de Campins fins l’EDAR.

2.  El  CONSELL  COMARCAL es  compromet  a  exercir  les  funcions  descrites  més  amunt  amb
personal que disposi de la titulació professional adient.

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT
L’AJUNTAMENT es compromet a:
1.  Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per  fer satisfactòriament les funcions
assistencials acordades.
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent.
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Quart. Règim econòmic
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon és de 16.618,62
euros.
2.  L’AJUNTAMENT  abonarà  al  CONSELL  COMARCAL  la  quantitat  esmentada  en  el  punt  1
d’aquest pacte per meitats iguals abans del 30 de juny i del 31 de desembre de 2017.
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
l’objecte d’aquest conveni.

Cinquè. Vigència
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al
lliurament dels treballs objecte d’aquest conveni.
2. El termini previst per al lliurament dels treballs és de 12 mesos, condicionat a l’obtenció de la
informació necessària i a la dinàmica de consens de les propostes amb l’AJUNTAMENT.

Sisè. Naturalesa del conveni
Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa i  resta  fora  de  l’àmbit  d’aplicació  de  la  Llei  de
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves
pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò
establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Setè. Comissió de seguiment
1.  Les  parts  acorden  crear  una  comissió  amb  la  finalitat  de  fer  el  seguiment  i  vetllar  pel
compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per
tal  d’assegurar-ne  la  correcta  prestació,  així  com,  proposar  les  mesures  necessàries  per
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal directiu o
gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de seguiment
que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú.

Vuitè. Publicació
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

Novè. Extinció
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a) L’acord entre les parts b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret a
resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència
d’això
d) El compliment del període de vigència.
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e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts.

Desè. Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.

I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels corresponents
secretaris, que en donen fe.”

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Aprovar el text del conveni de l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència
tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria per a realitzar projectes d’obra civil per a
diverses  actuacions  d’adequació  i  millora  de  camins  i  espais  públics  a  l’Ajuntament  de
Campins.

Segon.- Facultar  a  l’Alcalde per  la  signatura  del  conveni  de l’encàrrec de gestió  per  a  la
prestació  d’assistència  tècnica  en  matèria  de  medi  ambient  i  enginyeria  per  a  realitzar
projectes  d’obra  civil  per  a  diverses  actuacions  d’adequació  i  millora  de  camins  i  espais
públics a l’Ajuntament de Campins.

Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

L’alcalde aclareix que atès que s’està realitzant un estudi de la titularitat de vials hi haurà
algunes zones que s’hauran d’excloure d’aquest conveni com és el Camí del Mig, que és de
titularitat privada, i la zona de contenidors de davant les Albes atès que es competència de
la Diputació.

El senyor Tohà pregunta pel cost d’aquest conveni i si és necessari fer tots els projectes de
cop o si es pot fer per parcialment, proposa prioritzar els camins que més ho necessitin. 

El senyor Lacruz indica que si fem un projecte per camí el cost serà més alt. 

El senyor Sierra pregunta perquè ha fer la feina el Consell Comarcal i perquè no ho pot fer
l’enginyer municipal. 

El senyor Vila afegeix que si tenim tots els projectes redactats podem prioritzar camins. 

El senyor Lacruz indica que si tenim els projectes fets desprès podem demanar subvencions
i executar per fases. 

El senyor Tohà pregunta quin camí arranjarà aquest any l’ADF. 
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El senyor Reales li indica que s’arranjaran 2’4km del Camí vell de Sant Celoni i s’ha aconseguit
que la part d’on està l’estació de bombeig on desemboquen dos torrents es cimenti  per
recollir les aigües que baixen. 

El senyor Tohà pregunta si per aquests projectes es demanarà subvenció.

El senyor Fernández de Mera li diu que per subvenció.

El secretari informa que hi ha subvenció atorgada de la Diputació de 45.000€ a favor de
l’Ajuntament de Campins per arranjament de camins, i que les hores que dedica l’enginyer
actualment no permeten que redacti tots els projectes.

El  senyor Lacruz indica  que hi  ha  avantatges  en que ho redacti  el  Consell  Comarcal,  la
primera  a  nivell  econòmic  resulta  molt  més  barat  i  segon,  allibera  de feina  a  l’enginyer
municipal.

El  senyor Sierra indica que cal  afegir  la  corba de davant la  Falda i  l’hort  del  rector,  sinó
s’inclouen aquests dos punts s’abstendrà en la votació. 

El senyor Lacruz li indica que la corba a la que fa referència és de titularitat privada per tant
no es pot afegir a la llista de projectes sol·licitats. 

El  senyor Sierra pregunta per la zona de la Font de Montserrat,  atès que actualment és
propietat privada i ha de passar a ser propietat municipal i indica que els propietaris són els
que es fan càrrec dels impostos.

El senyor Lacruz li aclareix que no es va fer cap tràmit al registre de la propietat, que només
consta  a cadastre  com a titularitat  municipal,  però que aquest  canvi  s’hauria  d’haver  fet
anteriorment. En tot cas, l’inventari municipal que s’està fent permetrà veure quin és l’estat
de les propietats i quins tràmits cal fer. 

Sotmès a votació: 4 vots a favors, 1 en contra i 1 abstenció. 
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2.  Proposta  d'acord  d'aprovació  de  l'expedient  de  contractació  de  la  neteja  d'edificis
municipals.

L’alcalde llegeix i explica el punt:

Atès que és necessari realitzar la contractació del servei de neteja d’edificis municipals, doncs
l’actual contracte està exhaurit.

Atesa  la  característica  del  servei  es  considera  que  el  procediment  més  adequat  és  el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

Atès  que  es  va  emetre  informe  d'Intervenció  sobre  el  percentatge  que  suposa  la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.

Atès que es va emetre Informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable, el procediment a
seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.

Atès  que   mitjançant  Resolució  d'Alcaldia  es  va  aprovar  iniciar  l'expedient  per  a  la
contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.

Atès  que  es  va  redactar  i  incorporar  a  l'expedient  el  Plec  de  Clàusules  Administratives
Particulars i el de Prescripcions Tècniques, que han de regir l'adjudicació del contracte.

Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona i l'article 110 del Text Refós de la Llei
de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre,

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.-  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  oferta
econòmicament  més  avantatjosa,  diversos  criteris  d'adjudicació  per  al  servei  de  neteja
d’edificis municipals, tot convocant-ne la licitació.

Segon.-  Autoritzar,  en  quantia  de  23.205  euros  anuals  (IVA  EXCLÒS)  ,  que  per  aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la aplicació 22700-920
de l'estat de despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per als exercicis 2017 a
2019.

Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que han de regir  el  contracte del  servei  de neteja  d’edificis  municipals  per  procediment
obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

Quart.- Publicar  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona i  en  el  Perfil  de
Contractant l’anunci de licitació,  durant el termini de 15 dies durant el qual els interessats
presentin les proposicions que considerin convenients.
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Cinquè.- Publicar la composició de la mesa de Contractació en el Perfil de Contractant, amb
una  antelació  mínima  de  set  dies  respecte  de  la  reunió  que  s'ha  de  celebrar  per  a  la
qualificació  de  la  documentació  referida  en  l'article  146.1  del  Text  Refós  de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Sotmès a votació: s’aprova per unanimitat.
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3. Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària

L’alcalde llegeix i explica el punt:

Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  per  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  durant
l'exercici i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe,
liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a aquest ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix  l'article  209.2  del  text  refós  de la  Llei  reguladora  de les  hisendes  locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de :
Rebuts 42.071,31 €
Liquidacions 45.633,53 €

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de :
Rebuts 68.828,10 €
Liquidacions 10.789,37 €

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a
favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.-  Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de presentada per  l'Organisme de
Gestió Tributària

Segon.- Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària

Sotmès a votació: s’aprova per unanimitat.
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4. Moció de suport al pacte nacional pel dret a decidir.

L’alcalde llegeix i explica el punt:

Al llarg dels darrers mesos han estat múltiples i diverses les manifestacions del poble de
Catalunya a favor de la necessitat d’exercir el dret a decidir, entès com a instrument per
decidir quin és el futur polític que es vol per al poble de Catalunya. 

La manifestació de l’11 de setembre de 2012, la configuració del Parlament de Catalunya
resultant  de  les  eleccions  celebrades  el  25  de  novembre  de  2012,  i  tots  els  treballs
parlamentaris  i  governamentals  que  s’han  desenvolupat  amb  la  finalitat  de  donar
compliment  al  mandat  majoritari  expressat  pel  poble  de  Catalunya,  acompanyat  per
diverses mostres de suport de la societat civil organitzada, en són alguns exemples. 

S’ha  iniciat  un  procés  de transició  nacional  pacífic,  democràtic  i  que  té  com  a  objectiu
celebrar  una consulta  sobre el  futur  polític  de Catalunya i  donar  millors  respostes  a  les
dificultats que Catalunya pateix, a les moltes dificultats socials que requereixen una resposta
des de l’estat del benestar que tan amenaçat està avui.

En aquest camí que s’està traçant, el dia 6 de maig de 2013 es va celebrar una cimera de
partits a la Generalitat de Catalunya sobre el dret a decidir i un dels resultats que se’n deriven
és la  constitució del  Pacte Nacional  pel  Dret a Decidir,  la  primera reunió del  qual  es va
celebrar  el  passat 26 de juny de 2013 al  Parlament de Catalunya.  L’acte va aplegar  una
quarantena d’entitats de la societat civil, inclosos els principals agents econòmics i socials del
país, a més d’una àmplia majoria política. 

Posteriorment, en compliment de l’acord del Parlament de Catalunya pel qual es va aprovar
la creació de la comissió parlamentària d’estudi del dret a decidir, el 4 de juliol de 2013 va
quedar  constituïda  aquesta  comissió,  amb  la  finalitat  d’estudiar  i  impulsar  les  iniciatives
polítiques i legislatives que ha d’adoptar el Parlament de Catalunya en relació amb el dret a
decidir i les vies possibles per poder-lo exercir. 

Ens trobem immersos, doncs, en un procés democràtic cabdal i extraordinari, que requereix
aplegar els màxims suports. Cal enfortir el procés que ha de culminar amb l’exercici del dret
a decidir el futur polític del poble de Catalunya amb la implicació d’una majoria democràtica,
social i ciutadana.

Amb aquest objectiu i convenciment, i per a tots els motius explicats anteriorment, el grup
municipal d’ERC proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents:

Primer.-  Manifestar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Campins  al  Pacte  Nacional  pel  Dret  a
Decidir, com a mostra de suport a l’exercici de la democràcia i a l’exercici del dret a decidir del
poble de Catalunya, i inscriure la corporació al registre d’institucions adherides a l’esmentat
Pacte, a la pàgina www.dretadecidir.cat  
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Segon.-  Promoure  l’adhesió  de  les  entitats  civils,  culturals,  econòmiques,  socials,
empresarials del municipi al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, amb la finalitat d’ampliar el
suport de la societat civil al procés cap a l’exercici del dret a decidir. 

Tercer.-  Fer arribar aquest acord a la Presidència del  Parlament de Catalunya i  a tots els
grups amb representació en aquesta cambra, i a la Presidència del Govern de la Generalitat
de Catalunya.
 
Sotmès a votació: s’aprova per unanimitat

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'alcalde

Joan Lacruz Gil

Campins, document signat electrònicament al marge. 
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