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

EXP. 309/2018

ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 10
Caràcter: extraordinari urgent
Data: 21 de desembre de 2018
Horari: 20:46 hores fins 20:51 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. Josep Barnola Catarineu

Sr. Macarena Lupón Lorente, Secretària Interventora.

ORDRE DEL DIA  

1. Ratificar la urgència de la celebració d'aquest Ple extraordinari urgent.

2 Aprovació del  conveni entre el  Consell  Comarcal  del  Vallès Oriental  i  l'Ajuntament de
Campins  per  a  la  prestació  i  gestió  del  servei  bàsic  d’atenció  social  i  el  servei  d’ajuda  a
domicili.
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1.Ratificar la urgència de la celebració d'aquest Ple extraordinari urgent.

Ratificar la urgència de la celebració d'aquest Ple extraordinari urgent, atès que la proposta
de conveni va arribar per EACAT registre d'entrada 1679, de data 18/12/2018.

Aquest conveni va ser aprovat el dimecres 19 de desembre de 2018 pel Consell Comarcal
del Vallès Oriental i ha de ser aprovat pels Ajuntament integrants de la UBASP abans de
data 1-1-2019.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.

2. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de
Campins per a la prestació i gestió del servei bàsic d’atenció social i el servei d’ajuda a
domicili.  (Exp 234/2018)

Vist i trobat conforme el conveni tramès pel Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la
prestació i gestió del servei bàsic d’atenció social i el servei d’ajuda a domicili.

Vist que l'objecte d'aquest conveni és establir la relació, la participació, les obligacions, la
coordinació i la cooperació entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de
Campins, en la prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi, per tal que el Consell
Comarcal n’assumeixi la plena gestió i la subsegüent subrogació del personal de l’Ajuntament
que presta aquest servei en els termes establerts en el pacte vuitè.

Vist  l’informe de Secretaria  Intervenció referent  al  procediment a  seguir,  i  condicionat  a
l’aprovació definitiva del conveni per part del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental i
del pressupost municipal per l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Campins.

Considerant, però, que aquest conveni deixa sense efectes el conveni de col·laboració de la
Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària del Baix Montseny, aprovat pel Ple de l’Ajuntament
l’any 2007.

Vist que el conveni preveu com a causa de resolució del mateix la conformitat de les parts, i
atès que aquesta ha estat manifestada per tots els seus membres, sol·licitant la subscripció
d’aquest nou conveni amb el CCVO.

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.  Resoldre  el  conveni  signat  amb  els  municipis  integrants  de  la  Unitat  Bàsica
d’Atenció Social Primària del Baix Montseny.

SEGON.  Aprovar el contingut del conveni entre el Consell  Comarcal del Vallès Oriental i
l'Ajuntament de Campins relatiu a la prestació i gestió del servei bàsic d’atenció social i el
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servei d’ajuda a domicili, condicionat a l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.

TERCER. Autoritzar disposar una despesa per import de 6.065'31€ amb càrrec al pressupost
de l’exercici 2019.

QUART. Notificar el present acord a tots els membres de la UBASP i al Consell Comarcal del
Vallès Oriental.

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 secretària certifico.

La Secretària Interventora que sotasigna la present acta, ho fa certificant la data de la seva
aprovació, no el seu contingut, ja que no era la Secretària Interventora municipal present en
aquell acte.

Vist-i-plau
L'alcalde

Joan Lacruz Gil

Campins, document signat electrònicament al marge.
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