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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 7
Caràcter: ordinari
Data: 27 de setembre de 2017
Horari: 19 hores fins 20:34 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 de l'acta de la sessió anterior.
2. Aprovació del Compte General 2016.
3.  Proposta  d'acord  del  Ple  d'aprovació  de  modificació  de  crèdit  4/2017  del  Pressupost
municipal 2017 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
4.  Proposta  d'acord  per  l'inici  de  la  licitació  del  contracte  de  les  obres  d’arranjament  i
pavimentació del camí de Can Bruguera, carrer Turó i carrer Rajoleria.
5. Modificació de l'Ordenança fiscal número 20: Taxa per la utilització de locals i instal·lacions 
municipals.
6. Proposta d'acord per la modificació de la Plantilla de Personal.
7. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i del reconeixement a la 
tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències.
8. Moció per l'adhesió de l'Ajuntament de Campins al Programa d'homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.
9.  Proposta  del  Grup Municipal  Compromesos per  Campins  per  la  cobertura  de la  Pista
Poliesportiva.
10. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
11. Informació d'alcaldia.
12. Precs i preguntes.
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L'Alcalde  informa  de  la  proposta  presentada  pel  senyor  Fernández  de  Mera  del  Grup
Municipal Compromesos per Campins, per modificar l'ordre del dia afegint la "Proposta per
la cobertura de la pista poliesportiva".
Sotmesa a votació s'accepta per unanimitat la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia en el
número 9.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS.

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 6 de juliol de 2017.

VOTACIÓ: UNANIMITAT

2. Aprovació del Compte General 2016.

Donada la necessitat de procedir  a  l’aprovació del  Compte General  d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici del 2016.

Examinat el Compte General juntament amb tots els seus antecedents i justificants.

Vist que el compte s’exposà al públic quinze dies i vuit més i que durant aquests terminis no
s'han presentat al·legacions en temps i forma.

Vist allò que disposen pels articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, LRBRL i 208 i següents
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2004 de 5 de març.

Atès l’informe d’Intervenció emès sobre aquest, i el Dictamen de la Comissió Especial de
Comptes.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2016 de l’ajuntament de Campins.

Segon.-  Rendir el compte general així aprovat i  tota la documentació que la integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes.

VOTACIÓ: UNANIMITAT
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3. Proposta d'acord del Ple d'aprovació de modificació de crèdit 4/2017 del Pressupost
municipal 2017 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Vista la  memòria de la  Presidència,  de data 20 de setembre de 2017,  justificativa  de la
necessitat  de  realitzar  una  sèrie  de  despeses  que  no  es  poden  demorar  per  a  l’exercici
següent.

Atès que no existeix consignació pressupostària al pressupost 2017 de la Corporació per fer
front a aquestes despeses inajornables.

Vist  l’informe  favorable  de  la  Secretaria-Intervenció  municipal  a  la  modificació  que  es
proposa de data 20 de setembre de 2017.

Tenint en compte el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària. 

Tenint  en  compte  el  previst  a  les  Bases  d’execució  del  Pressupost  General  d’aquest
ajuntament.

Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.-Aprovar inicialment l’expedient núm. 4/2017 de crèdit extraordinari i suplement de
crèdit, segons detall :

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació pressupostària Descripció Euros

Progr. Econòmica

920 13000 Retribucions personal laboral fix 20.000,00 €

920 20300 Renting fotocopiadora Ajuntament 350,00 €

161 21000 Servei d'Aigües Municipals 6.200,00 €

920 21200 Conservació edificis municipals 1.000,00 €

161 21400 Reparació vehicle Servei d'Aigües 1.000,00 €

920 22000 Material d'oficina 1.000,00 €

920 22001 Premsa llibres i altres 1.850,00 €

161 22101 Subministrament d'aigua 4.600,00 €

3 de 19

mailto:ajuntament@campins.cat


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

323 22102 Subministrament de gas CEIP 500,00 €

161 22103 Combustibles i carburants 3.000,00 €

920 22201 Comunicacions postals 100,00 €

4411 22300 Transport interurbà 1.550,00 €

920 22400 Primes assegurances 1.000,00 €

161 22501 Cànon de l'aigua 3.700,00 €

920 22603 Publicacions oficials 600,00 €

338 22609 Festes populars: Sant Guillem 650,00 €

338 22612 Festes populars: Festes de Nadal 1.300,00 €

338 22614 Festes popular 550,00 €

920 22699 Altres despeses diverses 2.200,00 €

1531 22700 Treballs realitzats per altres empreses: neteja
via pública

24.000,00 €

931 22706 Assistència econòmica fiscal 3.100,00 €

1621 22707 Recollida i eliminació de residus 3.000,00 €

311 22707 Prevenció de riscos 300,00 €

920 22709 Treballs altres empreses 600,00 €

912 23000 Assistència a Plens càrrecs electes 200,00 €

920 23100 Despeses  per  locomoció  personal  i  càrrecs
electes

3.000,00 €

231 46500 Transferències Consell Comarcal 14.000,00 €

920 46700 Entitats associatives 350,00 €
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410 48900 Subvencions ADF 100,00 €

153 76100 Diputació de Barcelona 10.388,93 €

161 61907 Millora  infraestructures  Serveis  d'Aigües
Municipals

25.000,00 €

171 62901 Tractament vegetació parcel·les municipals 43,44

TOTAL DESPESES 135.232,37 €

Altes en concepte d'ingressos

ECONÒMICA Descripció Euros

87000 Romanent  per  a  Despeses
Generals

135.232,37 €

TOTAL INGRESSOS 135.232,37 €

Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació
d’anuncis  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  en  el  tauler  d’edictes  de
l’Ajuntament.

Tercer.-  Aprovar,  amb  caràcter  definitiu,  l’expedient  si  contra  ell  no  es  presenten
reclamacions durant el període d’exposició pública.

Quart.-  Publicar,  un cop aprovada la modificació,  un resum quant a capítol en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

VOTACIÓ: UNANIMITAT
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4.  Proposta  d'acord  per  l'inici  de  la  licitació  del  contracte  de  les  obres  d’arranjament  i
pavimentació del camí de Can Bruguera, Carrer Turó i carrer Rajoleria.

Identificació de l’expedient

Expedient 191/2017: Licitació del contracte de les obres d’arranjament i pavimentació del
camí de Can Bruguera, carrer Turó i carrer Rajoleria, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació, al preu més baix. 

Antecedents

Atès que es va detectar la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en
l'arranjament i pavimentació del camí de Can Bruguera, Carrer Turó i Carrer Rajoleria.

Atès  que  es  va  aprovar  definitivament  el  projecte  d'obres  corresponent,  efectuat  el
replanteig i existint la disponibilitat dels terrenys, s'incorpora el mateix a aquest expedient
de contractació.

Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals emès en data 13-09-2017.

Atès que donada la característica de l'obra es considera com procediment més adequat el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa únic criteri d'adjudicació, al preu
més baix. 

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article
109 i la Disposició Addicional Segona 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.-  Iniciar el procediment de contractació per les obres d'arranjament i pavimentació
del camí de Can Bruguera i Carrer Turó per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa per un únic criteri d'adjudicació, al preu més baix.

Segon.- Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha
de regir el Contracte i el procés d'adjudicació.

Tercer.-  Que per la Intervenció es faci la retenció de crèdit que acrediti que existeix crèdit
suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració d'aquest contracte.

VOTACIÓ: UNANIMITAT
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5.  Modificació  de  l'Ordenança  fiscal  número  20:  Taxa  per  la  utilització  de  locals  i
instal·lacions municipals.

L'Ajuntament  de  Campins  disposa  de  l'ordenança  fiscal  número  20  de  L'Ajuntament  de
Campins, Taxa per la utilització dels locals i instal·lacions municipals, aprovada pel Ple de 5 de
setembre de 1989 i darrera modificació 6-11-2012. 

A l'article 3 d'aquesta ordenança es regulen les taxes per la utilització dels espais de la pista i
casal de cultura següents:

"Article 3r.- Quantia
Els conceptes i quantia d'aquesta taxa, vénen regulats per la següent

CASAL DE CULTURA 

Per un dia d'utilització 95,56 €

Per dies successius 31,85 €

PISTA POLIESPORTIVA 

Equips de futbol sala locals, per partit 3,19 €

Equips de futbol sala forasters, per partit 6,37 €

Tennis, utilització per una hora 3,19 €

Tennis, utilització per hora pels socis 1,27 €

Altres activitats no especificades, per hora 3,19 €

Els centres escolars i entrenaments d'equips locals, ús gratuït, prèvia petició i en les condicions
que es determinin en l'autorització. 
Serà igualment gratuït l'ús amb motiu de competicions organitzades per l'Ajuntament. "

Atès que s'han creat nous espais al casal municipal i cal regular-ne les taxes d'ús, així com
actualitzar les taxes dels espais municipals.

Vist l'informe de l'enginyer municipal pel qual es proposa la regulació dels preus per hora
d'utilització dels diferents espais municipals.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
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Primer.- Modificar l'article 3r d'aquesta ordenança que resta redactat de la següent manera:

"Article 3r.- Quantia
Els conceptes i quantia d'aquesta taxa, vénen regulats per la següent:

Per hora d'utilització

Casal de cultura planta baixa 6,00€ 

Casal de cultura biblioteca 4,00€

Casal de cultura sala informàtica 4,00€

Pista poliesportiva 5,00 €

Els centres escolars i entrenaments d'equips locals, ús gratuït, prèvia petició i en les condicions
que es determinin en l'autorització. 
Serà  igualment  gratuït  l'ús  amb  motiu  de  competicions  i  activitats  organitzades  per
l'Ajuntament."

SEGON.- Sotmetre a informació pública la present Ordenança Fiscal pel termini mínim de
trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler d'edictes
de l'Ajuntament.  El  termini  d'informació pública començarà a comptar  des del  dia  de la
publicació de l'Anunci al BOP.

TERCER.-  Disposar  que si  no s'hi  formula  cap al·legació  ni  reclamació  durant  el  termini
d'informació pública i d'audiència als interessats, l'aprovació de l'Ordenança fiscal núm. 20
Taxa  per  la  utilització  dels  locals  i  instal·lacions  municipals ,  que  ara  s'aprova  inicialment
quedarà  aprovat  definitivament  sense  necessitat  de  cap  tràmit  ulterior,  i  es  procedirà
directament a la publicació.

VOTACIÓ: UNANIMITAT
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6. Proposta d'acord per la modificació de la Plantilla de Personal

L'Ajuntament de Campins  gestiona  de manera directa  el  Servei  Municipal  d'Aigües,  que
actualment només compta amb un operari.

Atès el volum de feina que genera el manteniment, conservació i gestió de la xarxa, així com
el control de nivells de clor i correcte funcionament de les bombes d'impulsió, és necessària
l'ampliació de la plantilla amb un operari per tal de poder seguir donant servei de manera
directa al municipi de Campins; això fa necessari procedir a una modificació de la plantilla
aprovada. 

Vist  que,  amb data 15/9/2017,  es va iniciar  per Provisió d'Alcaldia  l'expedient per  dur a
terme la modificació de la plantilla de personal aprovada per Acord del Ple de 23/11/2016.

Vist que es va emetre, pel Secretari Interventor, informant de la legislació aplicable i del 
procediment a seguir.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

Primer.-. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que té per 
objecte la creació de la següent plaça:

1. Denominació: Operari

Adscripció: Servei Municipal d'Aigües

Grup: E

Titulació acadèmica requerida: Graduat Escolar

Forma de provisió: Concurs oposició

Sou Base: 6.647'52€

Complement de destinació: 4.312'98€ (Nivell 14)

Complement específic: 8.484€

Segon.- Sotmetre  el  present  acord  a  informació  pública  per  termini  de  quinze  dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats
podran  examinar  l'expedient  i  presentar  les  reclamacions  que  estimin  pertinents.
Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu
aquest acord d'aprovació inicial.

VOTACIÓ: UNANIMITAT
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7. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i del reconeixement a 
la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències.

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 i 18 d’agost de 2017,
van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una sensació
de por i alarma entre la nostra societat.

La  ràpida  i  eficient  intervenció  dels  cossos  de  seguretat,  Mossos  d’Esquadra  i  Guàrdia
Urbana,  agents de policies locals  i  dels  serveis  d’emergències mèdiques,  juntament amb
molts  ciutadans  anònims va  ser  cabdal  per  afrontar  els  primers  moments  i  la  posterior
detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com la
indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió.

Per tot això, l’Ajuntament de Campins proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
acords:

Primer.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de
Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.

Segon.‐ Condemnar  aquest  atac  i  qualsevol  tipus  de  violència  que  propaguen  l’odi  i  la
barbàrie arreu del món i a casa nostra.

Tercer.- Donar el  condol i  el  suport total a les víctimes i  ferits dels atemptats,  les seves
famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.

Quart.- Agrair  i  reconèixer  la  gran  tasca  realitzada  per  tots  els  cossos  d’emergències,
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber
complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia
dels  Mossos  d’Esquadra  s’incorpori,  de  forma immediata,  en  les  reunions  dels  grups  de
treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient
coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Cinquè.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la
nostra societat d’apostar per la llibertat,  l’acollida i  la tolerància,  apostant pels valors que
potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures.

Sisè.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social de
les  nostres  viles  i  ciutats.  Només així  avançarem cap a  la  convivència  i  la  inclusió  de la
societat.

VOTACIÓ: UNANIMITAT
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8. Moció per l'adhesió de l'Ajuntament de Campins al Programa d'homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.

Exposició de motius

El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) forma part
del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els
paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un model d’administració més
propera i  una relació de confiança entre administració i  ciutadania.  Els darrers mesos, el
Govern ha dotat  l’ATC dels  mecanismes que li  han de permetre  assumir  directament la
gestió dels  diferents tributs,  propis  i  cedits,  en totes les seves fases,  així  com ampliar la
col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del sector públic que ho
sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament
de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni
en el futur el gran gruix de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de
Catalunya en cada moment.

L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda catalana i
de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació per adaptar-la
als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una administració moderna.

En  el  marc  de  col·laboració  entre  administracions,  el  Govern  està  desenvolupant  una
estratègia d’optimització,  homogeneïtzació i  simplificació dels  processos de presentació i
pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les administracions públiques de
Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria
General de la seguretat Social (TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar
l’eficiència de tots els agents implicats en base al component tecnològic i les economies
d’escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració.

Atès  que  la  Generalitat  ha  creat  el  Programa  d’homogeneïtzació  dels  processos  i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector
públic  de  la  Generalitat  a  l’Estat  mitjançant  Acord  de  Govern  de  25  d’abril  de  2017,
complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017

Atès que segons l’article 2.1 f)  de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, li
corresponen  a  l’ATC  les  funcions  que  li  siguin  atribuïdes  per  conveni  administratiu,  per
encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa vigent. 

Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de les
cotitzacions  socials  a  la  que  es  refereix  el  Programa.  I  que  mentre  no  estigui  creada
correspon  a  la  Direcció  General  de  Protecció  Social  del  Departament  de  Treball,  Afers
Socials i Famílies.
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Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa col·laboració de
l’administració tributària  del  Govern de la Generalitat i  els conjunt de les administracions
locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar economies d’escala i de
millorar l’eficiència del conjunt de les administracions tributàries catalanes.

Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació
dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat
permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del seu sector públic que en
vulguin formar part.

Per tots aquests motius es, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Campins, proposa
al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.-  Que l'Ajuntament de Campins subscrigui amb l’Agència Tributària de Catalunya el
Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes
interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens
públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

Segon.-  Que l'Ajuntament de Campins subscrigui  amb el  Departament de Treball,  Afers
Socials  i  Famílies el  Conveni que s’adjunta com a annex II,  per a l’homogeneïtzació dels
processos i  mecanismes interns  de tramitació de les  cotitzacions socials  que ingressa el
sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General de la
Seguretat Social.

Tercer.- Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest ens per
impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms locals, les entitats
públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat
local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic d’aquest Ajuntament.

Quart.- Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria
General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats municipalistes (Associació
Catalana  de  Municipis  i  Associació  de  Municipis  per  la  Independència)  l’aprovació  de  la
present moció.

VOTACIÓ: UNANIMITAT
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9. Proposta del Grup Municipal Compromesos per Campins per la cobertura de la Pista
Poliesportiva.

El Senyor Fernández de Mera llegeix i explica el punt: 

Atès que és voluntat d'aquest grup municipal realitzar el cobriment de la pista poliesportiva

de Campins per tal d'obtenir un espai cobert i  polivalent que cobreixi les necessitats del

municipi. 

Atès que s'han realitzat diferents consultes per obtenir una valoració econòmica del cost que

tindria l'execució d'aquesta obra. 

El grup municipal Compromesos per Campins proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Preveure l'execució de la cobertura de la pista poliesportiva per l'exercici 2018.

SOTMESA A VOTACIÓ: Vots a favor 1, vots en contra 5.
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10. Donar compte dels decrets de l'alcaldia 117 a 163
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Núm. Extracte
117 Pagament assistència a Plens segon trimestre 2017
118 Ordenar pagament CDIAP
119 Pagament factures domiciliades juny 2017
120 Modificació de Crèdit 3/2017
121 Decret crear partida "Millora Enllumenat Públic"
122 Delegació de firma Secretaria Jutjat de Pau
123 Acceptació recurs tècnic "Pla turístic de Campins"
124 Desestimació recurs de reposició
125 Ordre d'execució franja perimetral.
126 Ordre d'execució reparació mur.
127 Concessió administrativa 50 anys nínxol 18 mòdul C.
128 Concessió subvenció compra ulleres Serveis Socials.
129 Decret Aprovar despesa d'incorporació de romanents al pressupost 2017.
130 Ordenar el pagament del canvi de titular del vehicle municipal.
131 Decret aprovar pagament relació f/2017/14 juliol 2017
132 Decret ordenar pagament relació F/2017/14 juliol 2017
133 Aprovació projecte camins lots 2 i 3.
134 Llicència obres expedient 158/2017
135 Decret d'esmena de l'import de la compra de les ulleres.
136 Decret aprovar i ordenar pagament factura samarretes torneig futbol.
137 Imposició sanció en matèria d'animals de companyia.
138 Declaració gos PPP.
139 Ordenació del pagament de les nòmines juliol 2017.
140 Llicència conducció gos potencialment perillós.
141 Designació de procuradors de l'Ajuntament de Campins.
142 Sol·licitud assistència jurídica Diputació de Barcelona.
143 Decret ordenar i fer pagament factura arbitratge torneig futbol.
144 Decret transferència torneig futbol equip femení.
145 Decret pagament factures domiciliades juliol 2017.
146 Decret aprovar pagament relació F/2017/15 d'agost 2017
147 Decret ordenar pagament relació F/2017/15 agost 2017
148 Gratificació substitució cap de brigada E.B.R.
149 Pagament nòmines agost 2017
150 Comunicació prèvia obres D.C.M.
151 Canvi titularitat Lo Bar
152 Ajuda subministrament bàsic.
153 Alta comptador aigua.
154 Decret pagament factures domiciliades agost 2017.
155 Sol·licitud de bestreta.
156 Autorització ocupació via pública terrassa Lo Bar.
157 Ordenar pagament pendent d'aplicar a pressupost.
158 Aprovació certificació obres: neteja parcel·les municipals de Les Esplanes.
159 Ordenar pagament a compte del dinar Festa Major Gent Gran.
160 Autorització re-facturació per fuita d'aigua.
161 Aprovar pagament relació F/2017/16 i relació F/2017/17 setembre 2017.
162 Ordenar pagament relació F/2017/16 i F/2017/17 setembre 2017.
163 Aprovació definitiva projecte camins.
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11. Informació d'alcaldia.

L'alcalde explica els temes següents:

Adquisició d'un nou vehicle municipal. Nissan Terrano.

L'Alcalde informa que la brigada disposa d'un vehicle nou tot terreny que com saben va cedir

la Diputació gratuïtament a l'Ajuntament. S'ha procedit a la instal·lació d'una bola de remolc

i al retolat del vehicle. La brigada l'està utilitzant i té un molt bon rendiment.

Cinema a la fresca: Cicle familiar a St. Guillem. 3 sessions.

Aquest any el cicle de cinema a la fresca es va traslladar a Sant Guillem amb una molt bona

acollida per part dels Campinecs. En la primera sessió una vintena de persona que es va

duplicar a la segona, amb més de 40 assistents. La tercera sessió pendent de programar,

atès que va suspendre's amb motiu del dol nacional decretat per la Generalitat de Catalunya

arran dels atemptats. 

II Edició del Liceu a la fresca. 

La segona edició del Liceu a la fresca ha estat un èxit, amb una vuitantena de persones que

van  gaudir  del  concert  previ  del  senyor  Fernández  de  Mera,  un  sopar  a  la  fresca,  i  la

retransmissió de l'òpera. La Comissió de festes va obrir un bar per donar servei durant la

vetllada. 

Restriccions de trànsit al parc natural. Reunió amb els restaurants.

En breu s'iniciarà la prova pilot per tal de reduir el trànsit rodat al Montseny, especialment a

Santa  Fe.  Aquesta  prova  utilitzarà  Campins  com  a  punt  d'aparcament,  on  els  visitants

podran deixar els seus vehicles particulars i agafar un autobús per pujar fins a Santa Fe amb

un cost de 2€.  La freqüència  dels  autobusos serà cada 20 minuts,  i  també hi  haurà un

autobús des de l’estació de Sant Celoni fins a Campins per aquells que vulguin fer tot el

trajecte en transport públic.
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L’objectiu  d’aquesta  restricció  és  evitar  el  caos  i  col·lapse  que  es  produeix  cada  any  en

èpoques puntuals.

S'ha dut a terme una reunió informativa amb els restaurants del municipi per tal d'informar

dels dies de restricció de circulació: 21,22, 28 i 29 d'octubre, 1,4 i 5 de novembre. 

Inici del pla turístic de Campins.

La  Diputació  de  Barcelona  ha  començat  a  treballar  en  la  redacció  d'un  Pla  turístic  pel

municipi de Campins. Aquest Pla pretén ser una eina dinamitzadora i de foment que atregui

nous visitants al municipi i el doni a conèixer més enllà de la seva gastronomia, sense deixar-

la de banda en cap cas. 

Inici del Pla de Cooperació al Desenvolupament.

Quan va començar la crisi dels refugiats molta gent del poble es va involucrar i existeix una

plataforma que es diu Baix Montseny acull  de la que en formen part  molt Campinencs.

Aquest recurs de la Diputació de Barcelona oferirà una Pla de cooperació per veure quines

accions es podrien fer des de Campins.

II Marxa nocturna: Sota els Estels. 

La marxa nocturna de Campins ha arrelat, si a la primera edició van ser 55 els participants,

aquest any n'han sigut 85. enguany s'ha obsequiat als participants amb una samarreta de la

marxa. Es va oferir avituallament durant la marxa i refrigeri a l'arribada a la Plaça de la Vila. 

Va ser una marxa de germanor amb participants de totes les edats que va discórrer sense

cap problema.

III Campionat de futbol. 

Amb un total de 10 equips i  gairebé 100 participants,  va ser una jornada de foment de

l'esport en equip. Amb servei de bar a càrrec de la Comissió de festes i samarreta d'obsequi

per a tots els participants i amb premi econòmic pels tres equips finalistes autofinançat per

les inscripcions.
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Visita a St. Guilhem le Désert.

L'alcalde va visitar Saint Guilhem le Désert per tal de fer arribar informació relativa al, procés

actual  de  Catalunya,  aquesta  informació  en  francès  i  català  va  ser  impresa  i  finançada

totalment per l’AMI.

L’alcalde de Saint Guilhem le Désert va convidar-lo a quedar-se al Ple de la corporació per tal

d'explicar ell mateix el moment polític que s'està vivint i van acordar aprovar una moció de

suport al, procés català.

Visita d’un Cau

El mes de juliol, el dia de més calor de tot l’estiu, a les 12 del migdia van aparèixer 6 menors

sols al municipi de Campins que buscaven un lloc on menjar i passar la nit, es van procedir a

avisar a Mossos d'Esquadra. Els nois eren d'un cau de Barcelona que passava uns dies a la

Costa del Montseny, i on, un de les activitats era supervivència durant 24 hores. Eren menors

d'edats compreses entre els 11 a 14 anys. Els Mossos que van alertar als responsables del cau

de la seva infracció i se’n van fer càrrec fins que els van venir a recollir. 

Fuites a Les Esplanes

Darrerament  s'han  sofert  moltes  fuites  a  la  urbanització  Les  Esplanes,  i  s'han hagut  de

realitzar diversos talls. Aquestes fuites eren fruit d'una elevada pressió a la canonada. Per

aquest motiu s'ha optat per instal·lar un regulador de pressió.

Fuita detectada

Durant el mes d'estiu es va produir una baixada en el nivell del dipòsit municipal que va

generar l'alerta del Servei Municipal d'Aigües. Després de realitzar diferents talls durant la nit

en els diferents sectors del municipi, es va determinar que la fuita que feia perdre aquest

gran  volum  d'aigua  era  al  centre  del  poble.  Gràcies  a  un  aparell  «busca-fuites»  es  va

localitzar la fuita davant l'edifici de Can Pons. El mateix dia es va procedir a la seva reparació. 
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Cobertura bassa.

S'ha  sol·licitat  pressupost  per  la  cobertura  de  la  bassa  amb  unes  plaques  mòbils  que

s'adapten al nivell de la bassa preserven la insolació i proliferació d’algues, per les mides que

té  la  bassa  el  pressupost  és  d'aproximadament  75.000€.  Cal  veure  altres  alternatives

d’altres empreses i diferents possibilitats.

Casal Cultural

Mitjançant  instància un veí  del  municipi  ha sol·licitat  que el  Casal  Cultural  Antoni  Tàpies

recuperi  el  seu nom originari  "Sociedad Recreativa  Campinenca" i  que aquesta proposta

sigui presentada al Ple per tal que n'opini al respecte.

Informa també que la Diputació també s’ha ofert a aportar llibres d’Antoni Tàpies per formar

part de la biblioteca municipal.

Proposta per la creació de rampes per patinets.

Ja són dos els veïns del municipi que han realitzat petició per la instal·lació de rampes per a

patinets al municipi. Cal veure on es podrien instal·lar i quin és el seu cost. 

Programa Treball i Formació. 

Mitjançant el Consell  Comarcal del Vallès Oriental participarem en el "Programa Treball i

Formació del SOC". Aquest programa dirigit a aturats sense cap tipus de prestació i majors

de 45 anys del municipi, vol ser una eina d'inclusió al món laboral a la vegada que s'ofereix

formació especialitzada als treballadors. 

En aquesta convocatòria Campins acollirà a una persona a la brigada municipal durant 6

mesos.  Tot i  que encara no hi ha dates definitives la possible data d’incorporació serà al

gener. 

El SOC i el Consell Comarcal s'encarreguen de fer la selecció entre les persones demandants

de feina donades d'alta al Servei d'Ocupació i sense cap tipus de prestació.
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Per altra banda els municipis que volem formar la Comarca del Baix Montseny ens hem

reunit per iniciar converses amb el S.O.C., i poder sol·licitar plans d’Ocupació com a comarca.

11. Precs i preguntes.

El senyor Tohà pren la paraula per demanar que s’insisteixi a l’Ajuntament de Sant Celoni per
tal que reparin la drecera de Sant Celoni.
El senyor Lacruz informa que es va reunir a principis d’any amb l’alcalde de Sant Celoni i van
quedar en tornar-se a veure a l’octubre, i si calia anar plegats a sol·licitar ajuts a Diputació.

El senyor Tohà informa que els cartells del restaurant Xeflis envaeixen la carretera i donen
mala  imatge  al  municipi  caldria  contactar  amb  Diputació  per  tal  que  faci  quelcom  al
respecte.

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
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