ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sra. Ana Mochales Collado, Secretària Interventora.
Ordre del dia:
1. Aprovació festius locals exercici 2.020 (250/19)
2. Aprovació xifra de població municipi de Campins 2019 (251/2019)
3. Adhesió a l'Acord Marc del servei d'assegurances i mediació de l'ACM-CCDL
(252/2019)
4. Modificació indemnització per assistència als Plens municipals (253/2019)
5. Constitució i aprovació de la composició de la Comissió Especial de Comptes
(255/2019)
6. Creació Junta de Portaveus i aprovació del Reglament Regulador (256/2019)
7. Aprovació de l'inici d'expedient de creació del Servei Públic d'Escola Bressol
(301/2018)
8. Ratificació del decret d'alcaldia 38/2019 d'aprovació del conveni amb el Consorci per
a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. (65/2019)
9. Donar compte de la sentència recaiguda en relació al POUM de Campins
10. Precs i preguntes.
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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

Número: 2019-0009 Data: 14/10/2019

Identificació de la sessió
Núm.: 9
Caràcter: extraordinària
Data: 8 de juliol de 2019
Horari: 19 hores fins 20:10 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

ACTA DEL PLE

MARIA INMACULADA FONT MICOLA (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 14/10/2019
HASH: 0e7d8c98b917230e9f2172c6a3f9e29a

Ana Mochales Collado (1 de 2)
secretària-interventora
Data Signatura: 14/10/2019
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
Pren la paraula l’Alcaldessa per indicar que el Sr. Reales continua malalt, i s’espera que
pugui prendre possessió en el Ple Municipal del mes de juliol.
1. Proposta d'acord d'aprovació de festes locals per a l'any 2020
Proposta de l'Alcaldia

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, per tot l’exposat es
proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Proposar que es fixin els dies 11 de maig (dilluns) i 31 d’agost (dilluns) del 2020
com a les dues festes locals del municipi de Campins, de conformitat amb el que
s’estableix a l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors.
SEGON.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat.

2. Proposta d’aprovació de la xifra de població any 2019 del Municipi de Campins
Vista la proposta final de xifres que l’Institut Nacional d’Estadística remet a l’Ajuntament
de Campins ha notificat a data 1 de gener de 2019 de 529 habitants.
Atès que, és necessari que l’Ajuntament de Campins procedeixi a l’aprovació de la xifra
de població.
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Atès que per poder avançar la publicació de les festes locals corresponents a l’any 2020,
per part del Departament de Treball, Afers Socials i Família, es demana a aquest
Ajuntament que proposi les dues festes locals, tot i no haver publicat l’Ordre de Festes
Locals per dit any.
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Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes
laborals, dues seran locals, i que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Consellera de Treball, Afers Socials
i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

ACTA DEL PLE

El Departament de Treball, afers socials i Famílies, de la mà del Consell de Relacions
Laborals, en la sessió plenària del passat 24 d’abril, va aprovar la proposta de festes
laborals per a l’any 2020, a Catalunya.
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Vist l’informe de la Secretaria de data 3 de juliol de 2019 i de conformitat amb el que
disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents Acords
Primer.- Aprovar la xifra de població proposada per l’Institut Nacional d’Estadística que a
dia 1 de gener de 2019 resulta en 529 habitants.

Tercer.-.Facultar a la Sra. Alcaldessa per signar qualsevol document que calgui per a
l’efectivitat del present acord.

ACTA DEL PLE

Sotmesa a votació s’aprova per 4 vots a favor (ERC-AM i CCP-E), i 2 abstencions ( PdCat).

3. PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE CAMPINS D’ADHESIÓ A L’ACORD
MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICACIONS I
INSTAL·LACIONS (EXP. 2017.06), DE LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC
DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04), DEL SERVEI DE MEDIACIÓ (EXP.
2015.01) I DE LES PÒLISSES DE VIDA I RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL
(EXP. 2018.08)

Número: 2019-0009 Data: 14/10/2019

Segon.- Notificar el present acord a l’INE, publicar al taulell d’anuncis i a la web
municipal.

1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de
Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació
administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic,
principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de
forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es
pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a
l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que
porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
Servei de pòlisses d’assegurances
2.- Havent-se tramitat la corresponent licitació (Exp. 2015.04), mitjançant procediment
obert amb valors harmonitzats, d’acord amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del
CCDL de 14 de juliol de 2015 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en
relació als articles concordants dels TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en
3
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Antecedents
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4

3.- En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió,
com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc, pel
que fa a tots els seus lots, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última es subrogués, en
la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzant-se la dita
cessió en data 28 de juny de 2016.
4.- Mitjançant la Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28 de
novembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte d’acord
amb el Reglament regulador del funcionament de l’esmentada Central de Contractació,
va ser aprovada definitivament la pròrroga de l’Acord marc per un període addicional de
12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de
desembre de 2018, pel que fa, respectivament als seu lots 3 i 5 adjudicats a l’empresa
ZURICH INSURANCE PLC i ARAG, SE i al seu lot 7 adjudicat a l’entitat ARAG, SE,
formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 12 de desembre de 2017, amb les citades
adjudicatàries.
Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en data 12 de
desembre de 2017, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM
disposant aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 2,
adjudicat a l’entitat VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEUROS, per un període
addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del
dia 31 de desembre de 2018, així com la modificació prevista al PCAP d’aplicació
consistent en incrementar el límit del pressupost de licitació fins al 50% addicional en
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Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España
Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Lot, actualment cedit, de conformitat amb els antecedents que
seguidament es relacionen a favor d’AIG Europe Limited Sucursal en
España.
Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE
Sucursal en España
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ACTA DEL PLE

resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 30 de novembre de 2015, va aprovar adjudicar l’Acord marc dels
serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
2015.04), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots, per un
període de dos anys amb efectes des l’1 de gener de 2016, formalitzant-se les
esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 30
de desembre de 2015:
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relació al mencionat lot com a conseqüència de l’increment d’entitats destinatàries
adherides, actuacions que es formalitzaren en data 19 de desembre de 2018.

En data 28 de novembre de 2018 del corresponent procediment s’ha aprovat
definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances
(Exp. 2015.04) pel que fa als Lots 3,6 i 7 per un període addicional de 12 mesos més, des
de l’1 de gener de 2019 i fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2019. S’ha aprovat
definitivament la segona pròrroga del Lot 2 per un període addicional de 6 mesos més,
des de l’1 de gener de 2019 fins a les 24 hores del dia 30 de juny de 2019.
En data 19 de desembre de 2018 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament la segona
pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04), pel que
fa al Lot 5 per un període addicional de 4 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins el
30 d’abril de 2019.
5
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5.- Per altra banda el CCDL també va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei
d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la
Comissió Executiva del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al perfil de
contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels TRLCSP i resta e
normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la
sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de març de 2018, va aprovar adjudicar
l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06), a l’empresa SEGUROS
CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD
UNIPERSONAL, per un període màxim de vint-i-dos mesos a partir de l’1 d’abril de
2018, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del
corresponent contracte en data 17 d’abril de 2018.
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En data 12 de desembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a
l’efecte d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de
l’ACM, fou aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant
aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 1, adjudicat a
l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y RESGUARDOS, per un període
addicional de 3 mesos més amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores
del dia 31 de març de 2018.

ACTA DEL PLE

Mitjançant sengles Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM de 28 i 29 de
desembre de 2017 i prèvia tramitació dels corresponents procediments a l’efecte
d’acord amb el seu Reglament de funcionament va ser autoritzada la cessió del lot 6 de
l’Acord, adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
a favor d’AIG EUROPE LIMITES (Sucursal en España), així com la seva pròrroga per un
període addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24
hores del dia 31 de desembre de 2018, actuacions que es formalitzaren en data 29 de
desembre de 2018.
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En data 5 d’abril de 2019 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament adjudicar l’Acord
marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp.
2018.08), pel Lot 1 – Vida a Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros, i Lot 2 –
responsabilitat civil patrimonial a Zurich Insurance per un període de 24 mesos, a partir
d’1 de maig de 2019.

8.- En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment
a l’efecte, la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una Resolució en virtut de la
qual fou aprovada definitivament la seva primera pròrroga, per un període addicional de
12 mesos més, en els mateixos termes i condicions que es venia prestant el servei,
formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 30 de novembre de 2017.)
En data 28 de novembre de 2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment a
l’efecte d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de
l’ACM, fou aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant
aprovar definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i
mediació d’assegurances (Exp. 2015.01) per un període addicional de 12 mesos, des de l’1
de gener de 2019 i fins les 24 hores del dia 31 de desembre de 2019.
Fonaments jurídics
Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP.
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7.- En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió,
com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc del
servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.01), subscrit entre el CCDL i la mercantil Ferrer & Ojeda Asociados
Corredoria de Seguros, S.L., a favor de l’ACM, per a la subrogació, d’aquesta última
entitat, en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzant-se la dita
cessió en data 28 de juny de 2016.
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6.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local que va celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia tramitació de la corresponent
licitació mitjançant procediment obert amb valors harmonitzats de conformitat amb el
que determina el TRLCSP i resta de normativa concordant aplicable, s’acordà adjudicar
a la societat mercantil “Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L.”, l’Acord
marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.01), d’acord amb els plecs de clàusules i prescripcions
tècniques aprovats per aquesta entitat en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 21 d’abril de 2015, formalitzant-se les citades actuacions en data 7 d’agost de 2015
mitjançant el corresponent contracte.

ACTA DEL PLE

Servei de mediació d’assegurances
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D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis
d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als seus
efectes i extinció pel dret privat.
Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la
LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords
marc.

Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Camins a la segona pròrroga de l’Acord
marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.04).
L’Ajuntament de Campins portarà a terme la contractació de les pòlisses un cop les
vigents al municipi de Campins finalitzin i es vagin rescindint durant l’exercici 2019,
portant-se a terme els tràmits necessaris, facultant a l’Alcalde tant àmpliament com en
Dret sigui necessari per a l’efectivitat del present acord.
Tercer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campins a l’Acord marc del servei
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.06).
L’Ajuntament de Campins portarà a terme la contractació de les pòlisses un cop les
vigents al municipi de Campins finalitzin i es vagin rescindint durant l’exercici 2019,
portant-se a terme els tràmits necessaris, facultant a l’Alcalde tant àmpliament com en
Dret sigui necessari per a l’efectivitat del present acord.
Quart.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campins a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i
contractar les pòlisses que a continuació s’indiquen (escollir aquelles que correspongui
un cop valorades pel mediador, Ferrer & Ojeda, d’acord amb les condicions
d’adjudicació).
L’Ajuntament de Campins portarà a terme la contractació de les pòlisses un cop les
vigents al municipi de Campins finalitzin i es vagin rescindint durant l’exercici 2019,
portant-se a terme els tràmits necessaris, facultant a l’Alcalde tant àmpliament com en
7
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Primer.- Aprovar l’adhesió de L’Ajuntament de Campins a la segona pròrroga del
contracte de l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant
l’esmentada entitat a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

S’ACORDA:

Número: 2019-0009 Data: 14/10/2019

D’acord amb els antecedents i fonaments relacionats,
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Dret sigui necessari per a l’efectivitat del present acord.
Cinquè.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per
part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL.
Sisè.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007,
Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a la
resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

4. Proposta d'acord sobre la modificació de l'import de la indemnització per
assistències a les sessions del Ple Municipal.
Proposta de l’Alcaldia
Vista la proposta d'Alcaldia de data 3 de juliol de 2019, que posa de manifest que des de
l’any 2015 no s’ha augmentat els imports percebuts pels regidors en concepte
d’indemnització per assistència als Ples Municipals.
Per tot l’exposat, s'ACORDA:
PRIMER.- Determinar que els càrrecs de regidors percebran assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Campins,
quan no percebin cap retribució per dedicació exclusiva ni parcial.
— Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 60 euros bruts, que s'actualitzarà amb
l'IPC que correspongui anualment.
En qualsevol cas solament es quantificarà una assistència per dia, amb independència
del nombre de sessions o reunions que se celebrin.
SEGON.- Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de forma íntegra el
present Acord.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.
8
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Sotmesa a votació s’aprova per 4 vots a favor (ERC-AM i CCP-E), i 2 abstencions ( PdCat).
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Pren la paraula l’Alcaldessa, per explicar que amb aquesta adhesió l’Ajuntament passa a
complir amb tots els requisits de la Llei de Contractes, atès que l’ACM a través del seu
consorci ha portat a terme una licitació i així els petits ajuntaments es poden estalviar tot
el procés. A més que el resultat i la gestió és molt més àgil i fàcil i els preus també són
millors per l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

Setè.- Per a dur a terme aquestes adhesions s’han d’anul·lar en temps i forma les
pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer & Ojeda perquè pugui anul·lar
les pòlisses actuals amb les companyies asseguradores.

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

5. Proposta d’acord sobre constitució i composició de la Comissió Especial de
Comptes
Proposta de l’Alcaldia

Es proposa al Ple que adopti els següents acords:
PRIMER.- Constituir la Comissió Especial de Comptes que estarà composada per un
regidor de cada grup municipal constituït i actuarà com a President de la mateixa el de la
Corporació.
SEGON.- Determinar que la Comissió Especial Comptes funcionarà mitjançant
l’aplicació del sistema de vot ponderat.
TERCER.- Correspondrà a aquesta Comissió l’examen, estudi i informe de tots els
comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que haurà d’aprovar el Ple d’acord amb
l’establert per la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.
QUART.- Determinar que la composició de la Comissió Especial de Comptes és la
següent, atès els comunicats portats a terme pels diferents Grups Municipals:
Presidència, l'Alcaldessa Sra. Maria Inmaculada Font Micola
Representant de Junts per Campins, Sr. Andreu Tohà Brunet
Representant de Compromesos per Campins, Sr. Xavier Fernàndez de Mera.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.
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D’acord amb el previst a l’art. 127 del ROF la constitució, composició, integració i
funcionament d’aquest òrgan s’ha d’ajustar a allò establert per a la resta de Comissions
Informatives.

ACTA DEL PLE

“ La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.
El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l’ajuntament o igual
per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat “

Número: 2019-0009 Data: 14/10/2019

D’acord amb el que disposen els articles 48.1 c) 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
( TRLMRLC) i 127 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), la Comissió Especial de Comptes és d’existència preceptiva, en
concordança amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, i pel que respecta a la seva composició l’art. 58.3 del TRLMRLC, estableix :
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6. Proposta de creació de la Junta de portaveus i aprovació del Reglament Regulador.
Proposta de l’Alcaldia
Vist que es considera necessari crear la Junta de Portaveus, com a òrgan que, tot i no
tenir caràcter obligatori, la funció del qual més significativa és auxiliar i cooperar en la
formació de l'ordre del dia dels Plens, estant integrada pels portaveus dels diferents
grups municipals.

D'aquesta manera, el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, així com el principi d'autonomia local i les competències dels
Ajuntaments assignades en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, es considera de màxim interès per a aquest
Ajuntament l'adequada constitució de la Junta de Portaveus, com a òrgan
deliberant, consultiu i col·laborador, per a l'assistència a l'Alcalde en la preparació
de les sessions plenàries ordinàries, i com a llera de participació dels Grups
Municipals en l'organització institucional. És, igualment, un punt de trobada de
l'Alcalde i els Portaveus per participar en l'activitat municipal.
A aquest efecte, i en exercici de la potestat reglamentària i la capacitat
d'autoorganització de les Corporacions Locals, reconeguda pels articles 4 i 20.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 24.b) del
Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i 4 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s'elabora el present
Reglamento municipal, regulador de l'organització i funcionament de la Junta de
Portaveus d'aquest Ajuntament.
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El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals constitueix el marc jurídic adequat per regular el funcionament d'aquest
òrgan complementari de l'Administració, devent respectar-se en tot cas la
normativa estatal i autonòmica actualment vigent.
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"REGLAMENT REGULADOR DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DE CAMPINS
PREÀMBUL
Vista la possibilitat de crear la Junta de Portaveus, com a òrgan que tot i no tenir
caràcter obligatori, la funció més significativa és auxiliar i cooperar en la formació
de l'ordre del dia dels Plens, estant integrada pels portaveus dels diferents grups
municipals.

ACTA DEL PLE

Atès que per a la seva regulació cal aprovar un Reglament regulador proposant-se el
següent:
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ARTICLE 3. Reunions de la Junta de Portaveus
Les reunions de la Junta de Portaveus seran convocades i presidides per l'Alcalde o
Tinent d'Alcalde en qui aquest delegui, i se celebraran amb caràcter ordinari amb
una periodicitat d'entre 7 i 15 dies, abans de cada sessió plenària, amb la finalitat
d'agilitar i ordenar el desenvolupament d'aquestes.
Així mateix, es reunirà amb caràcter extraordinari a petició de l'Alcalde o Tinent
d'Alcalde en qui aquest delegui, i sempre que ho sol·licitin la totalitat dels portaveus
que en formen part, si el motiu d'aquesta convocatòria no es pot demorar a la
següent reunió ordinària que correspongui.
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ARTICLE 2. Composició
L'Alcalde presideix la Junta de Portaveus constituïda pels Portaveus dels diferents
grups municipals existents. No obstant això, podrà delegar la Presidència, amb
caràcter permanent o per a alguna sessió concreta, en algun Tinent d'Alcalde, en
els termes previstos en l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local i en l'article 43 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
La Junta de Portaveus quedarà constituïda per resolució de l'Alcalde President, tan
aviat com s'hagués formalitzat la designació dels seus integrants. Les modificacions
de la seva composició s'ajustaran al mateix tràmit.
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ARTICLE 1. Naturalesa Jurídica i Fonament Legal
La Junta de Portaveus és un òrgan consultiu de l'Ajuntament per a les seves decisions
polítiques, institucionals i de funcionament. La Junta coneixerà també de les
qüestions que afectin les relacions de l'Ajuntament amb altres administracions
públiques.
És, igualment, un òrgan de col·laboració amb l'Alcalde, que té la funció de
col·laborar en la preparació de les sessions plenàries ordinàries i d'aquelles altres
matèries que fan referència a les relacions entre els diversos Grups, o entre ells i el
propi Alcalde.
La possibilitat de constituir la Junta de Portaveus està prevista en l'article 20.1 c) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que
autoritza als municipis per constituir, per mitjà de reglaments orgànics, òrgans
complementaris als previstos en aquesta.
Sobre la base de l'anterior, és habitual que els Ajuntaments, a semblança del
Congrés dels Diputats i del Senat, constitueixin la trucada Junta de Portaveus.

ACTA DEL PLE

Tot això ve a justificar l'adequació de la norma als principis de bona regulació
previstos en l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, complint amb això
l'obligació de les Administracions Públiques d'actuar d'acord amb els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència.
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ARTICLE 6. Acta de les Reunions
De les reunions de la Junta de Portaveus s'estendrà acta succinta pel Secretari de
l'Ajuntament o pel funcionari en qui aquest delegui, circumscrita a les propostes de
resolució que adopti.
ARTICLE 7. Funcions
Correspon a la Junta de Portaveus:
— Debatre l'ordre del dia de les sessions ordinàries del Ple.
— Proposar qualsevol assumpte relatiu al desenvolupament de les sessions
plenàries.
— Proposar mocions al Ple quan siguin formalitzades per la totalitat dels seus
membres.
— Difondre entre tots els Regidors les informacions que l'Alcaldia els proporcioni i,
així mateix, servir de llera per a les peticions que es formulin pels Regidors.
— Assenyalar les persones que han de representar a l'Ajuntament en els casos en
què aquest ha d'estar representat institucionalment en altres Organismes.
— Les altres que se li atribueixin per l'Alcalde o el Ple, sempre que sigui legalment
possible.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
El present Reglament, entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb els articles 65.2 en relació
amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa."
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En ser la Junta de Portaveus un òrgan de caràcter consultiu, les decisions adoptades
no tenen el caràcter de resolucions amb força d'obligar.
Els acords adoptats per la Junta de Portaveus no limitaran, en cap cas, la facultat de
debatre pels grups municipals els assumptes que siguin sotmesos a la consideració
del Ple.

ACTA DEL PLE

ARTICLE 5. Acords de la Junta de Portaveus
Els Acords de la Junta de Portaveus s'han d'adoptar per vot ponderat. Correspon a
cada Portaveu un nombre de vots igual al del nombre de Regidors del grup
municipal que representa.
El vot del President dirimeix els possibles empats.

Número: 2019-0009 Data: 14/10/2019

ARTICLE 4. Convocatòria i Celebració de la Sessió
La convocatòria es cursarà, com a mínim, amb 2 dies naturals d'antelació i inclourà
l'ordre del dia. La no convocatòria de la Junta de Portaveus no afectarà la validesa
de la convocatòria de la sessió plenària ordinària.
El Secretari General del Ple Municipal és el Secretari de la Junta de Portaveus,
podent delegar aquesta funció en un funcionari de l'Ajuntament.
Als membres de la Junta de Portaveus se'ls facilitarà la documentació precisa per als
assumptes a tractar.
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Per tot el que s'ha exposat es proposa al Ple Municipal l'adopció de següent:
ACORD
PRIMER.- Aprovar la creació de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Campins.
SEGON.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Campins que figura a la part expositiva d’aquest Acord.

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.

7. Proposta d'inici d'expedient per a la creació del Servei Públic Escola Bressol
Municipal
Proposta de l'Alcaldia
Tenint interès en la millora constant de la qualitat de vida dels veins de Campins, per tal
de facilitar i garantir el màxim de serveis, aquest Ajuntament considera que existeix una
necessitat no coberta com és l’Escola Bressol.
Atès que es considera convenient prestar el servei públic d’Escola Bressol Municipal.
Vist que amb data 3 de juliol de 2019 es va emetre informe sobre la Legislació aplicable i
el procediment a seguir.
Atès que s’han dut a terme durant aquest 2019 varies reunions amb la Generalitat de
Catalunya, que ha vist correcte la implantació d’aquest servei, dins de les instal·lacions de
l’Escola l’Alzinar de Campins, per tant aprofitant les instal·lacions ja existents.
A la vista de l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i lloc de treball que no es tracta d'una competència pròpia ni delegada, caldrà
13
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CINQUÈ. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte».
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QUART. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o
Associacions del municipi per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments
en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord
exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament.

ACTA DEL PLE

TERCER. Donar audiència prèvia als Grups Polítics municipals en aquest acte, per tal que
puguin manifestar el que considerin oportú.
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acreditar en l'expedient que no es posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal i que no s'incorre en un supòsit d'execució simultània d'aquest servei
públic amb una altra Administració Pública.
Atès que cal portar a terme la sol·licitud dels informes previstos en l'article 7.4 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Es proposa l’adopció del següent ACORD:

SEGON.- Sol·licitar els informes previstos a l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local al Departament de la Generalitat competent
en matèria d'Administració Local.
TERCER.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, a l'efecte de què
els particulars i Entitats, puguin formular les observacions que estimin pertinents.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient de creació del servei d’Escola Bressol Municipal a
l’Escola l’Alzinar de Campins.
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Vistos els treballs realitzats, així com els informes favorables de l'Administració de la
Generalitat i l'informe de Secretaria, de conformitat amb l'article 160 del Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i l'article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local,

8. Proposta d’acord sobre ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 38/2019 pel qual
s'aprova el conveni que porta per títol "Conveni de desplegament de l'atribució de
l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Campins de gestió de residus
municipals i de residus comercials al Consorci per a la Gestió de residus del Vallès
Oriental"
En data 13 de febrer de 2019 es va adoptar el Decret de l’Alcaldia núm. 38/2019 que a
continuació es transcriu:
«DECRET DE L'ALCALDIA
FETS
1. El 5 de febrer de 2019 el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental remet
proposta de conveni per a la regulació de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de
Campins en la gestió dels residus municipals i comercials al Consorci.
2. En el mateix conveni s’estableixen les aportacions per a l’any 2019 que haurà de fer
l’Ajuntament de Campins que són:
14

Codi Validació: 929XJAF5W4Z5EHMCFXTALWKGM | Verificació: http://campins.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 17

Sotmesa a votació s’aprova per 5 vots a favor (ERC-AM i PdCat), i 1 abstencions (CCP-E).
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PRIMER.
Primer.-Aprovar la minuta de conveni que porta per títol «conveni de desplegament de
l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Campins de gestió dels residus
municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès
Oriental», i que s’adjunta al present expedient.
Segon.- Facultar a l’alcalde perquè signi el contingut d’aquest conveni.
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de 31.075,05 € amb càrrec a l’aplicació
1621.227.07 del pressupost de l’exercici 2018 que avui es troba prorrogat, i de la partida que
correspongui al Pressupost de l’exercici 2019 que resulti de la seva aprovació.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats."
Vist l'exposat i en compliment del Decret transcrit,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent,
ACORD:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 38/2019 adoptat en data 13 de febrer de
2019.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental.
Sotmesa a votació s’aprova per 3 vots a favor (ERC-AM) 2 abstencions (PdCat) i 1 vot en
contra (CCP-E).
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ACTA DEL PLE

HE RESOLT:
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FONAMENTACIÓ JURÍDICA
— Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
— 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.
— Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus de Catalunya.

Número: 2019-0009 Data: 14/10/2019

- Resta i form: 19,658,58€
- Envasos 5.065,24€
- PC 5.065,24€
- Vidre 1.285,99€
3. Atès que es troba en procés d’elaboració i aprovació el Pressupost per a l’exercici 2019 i
s’han tingut en compte aquestes aportacions.
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9. Proposta de donar compte al Ple de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya núm. 1098/2018
Proposta de l'Alcaldia
Vista la notificació rebuda per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la
Sentència núm. 1098/2018 recaiguda i que ja té caràcter ferm, resolent el que es
transcriu a continuació:

Per tot el que ha estat exposat, es proposa:
Donar compte al Ple Municipal de la sentència indicada.
Es donen per assabentats.

10. Precs i preguntes.
Pren la paraula el Regidor Sr. Sierra, demana per part del Govern un posicionament
sobre la situació creada per les notícies en relació a la possibilitat de que s’implanti un
centre de menors (MENA) a Campins.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, per comentar la necessitat de què el públic no
intervingui durant el Ple, i que un cop finalitzat l’acte es donarà la paraula a tots els
assistents que ho vulguin.
Pren la paraula el Sr. Tohà, també per manifestar la necessitat de que l’Ajuntament es
manifesti en contra d’aquesta possible implantació atès la situació d’alarma que hi ha
creada.
Pren la paraula el Sr. De Mera, per manifestar-se en el mateix sentit.
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Segundo. Condenar a la actora en las costas de la presente instancia, con el límite
indicado.»

ACTA DEL PLE

Primero. Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación de «Promotora Montsenyenca, SL» contra acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Gerona, de 23 de abril de 2015, de aprobación definitiva
del Plan de Ordenación Urbanística Municipal del municipio de Campins, con
incorporación de oficio de determinadas prescripciones al mismo.
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«En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sección Tercera, ha decidido:
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Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, i els regidors de l'equip de govern per indicar que
efectivament no s’ha tirat endavant res en relació a aquest tema, i per tant no hi ha res
sobre de la taula, ni cap petició de llicència ni cap petició d’instal·lació d’aquest centre al
municipi de Campins, però que no estan a favor de la seva implantació i menys sense
que s’hagi pogut estudiar el tema per part tant dels serveis tècnics com políticament.
Ateses les constants interrupcions per part del públic l’Alcaldessa acorda amb els
regidors finalitzar la sessió, per tal que el públic pugui intervenir un cop finalitzat el Ple.

ACTA DEL PLE

Immaculada Font i Micola
Campins, document signat electrònicament al marge.
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Vist-i-plau
L'alcaldessa,
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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.

