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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 9
Caràcter: ordinari
Data: 9 de novembre de 2017.
Horari: 19 hores fins 19:43 hores.
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

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

Sr. Xavier Fernández de Mera, excusa la seva presència. 

Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

ORDRE DEL DIA   

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 26-9-2017 i 25-10-2017.

2. Proposta d'acord d'aprovació de l'expedient de contractació de  les obres d’arranjament i
pavimentació del camí de Can Bruguera i Carrer Turó i Rajoleria.

3. Proposta de baixa de l'Ajuntament de Campins de la Federació de Municipis de Catalunya.

4.  Moció de suport als presos polítics.

5. Donar compte dels decrets de l'alcaldia 164 a 191.

6. Informació d'alcaldia.

7. Precs i preguntes.

1 de 11

mailto:ajuntament@campins.cat


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

El Ple aprova per unanimitat la introducció per procediment d’urgència de la Moció de suport als
presos polítics.

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

Aprovació de les actes de les sessions anteriors 26-9-2017 i 25-10-2017.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.

2.  Proposta  d'acord  per  l’aprovació  de  l'expedient  de  contractació  de les  obres
d’arranjament i pavimentació del camí de Can Bruguera, Carrer Turó i Carrer Rajoleria.

Atès que mitjançant acord de Ple de data 26 de setembre de 2017, es va aprovar iniciar
l'expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i  idoneïtat de la
contractació proposada.

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

Vist que per l’Interventor es va realitzar la retenció de crèdit oportuna.

Atès el que estableix el 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, un únic criteri d'adjudicació  de les obres d’arranjament i
pavimentació  del  camí  de  Can  Bruguera  i  Carrers  Turó  i  Rajoleria, tot  convocant-ne  la
licitació.

Segon.-  Autoritzar,  en quantia de 88.686,89 euros anuals (IVA INCLÒS),  que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a l'aplicació 61903-1532 de
l'estat de despeses del Pressupost Municipal.

Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que han de regir el contracte  de les obres d’arranjament i pavimentació del camí de Can
Bruguera i Carrers Turó i Rajoleria.

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 26 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, 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.

S’acorda la retirada del punt, per unanimitat, per tal de sol·licitar als redactors un annex al
projecte que inclogui l’arranjament d’un tram d’aproximadament 20 metres del Camí de Cal
Carlí.
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3. Proposta de baixa de la Federació de Municipis de Catalunya.

El Ple de 31 de juliol de 1981 va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Campins a la Federació
Catalana de Municipis.

Vist que la seva oferta de serveis no satisfà les nostres necessitats com a municipi.

Vist que hi ha altres associacions municipalistes que tenen una oferta de serveis molt més
amplia i satisfactòria per les nostres necessitats, a les quals ja estem associats.

Vist que la Federació de Municipis de Catalunya ni s’ha posicionat ni ha donat mostres clares de
suport a l’actual procés d'independència de Catalunya.

Atès que aquesta adhesió té un cost anual de 77,97 €.

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Campins proposa al Ple l'adopció dels següents
acords:

Primer.- Acordar  la  baixa  de  l'Ajuntament  de  Campins  de  la  Federació  de  Municipis  de
Catalunya. 

Segon.- Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.

VOTACIÓ: s’aprova per unanimitat.
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4. Moció de suport als presos polítics.

El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium
Cultural,  Jordi  Cuixart,  i  de  l'Assemblea  Nacional  Catalana,  Jordi  Sánchez.  De nou,  es  va
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar
una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones
per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa
en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978. 

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de
lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui,
per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals. 

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al
món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que
dicti  les  notícies  als  periodistes  i  que  coaccioni  la  llibertat  d’informació;  que  privi  de  la
llibertat de reunió i de manifestació.

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin  els  drets  dels  catalans,  hi  perden  tots  els  ciutadans  europeus.  Quan  algú  és
còmplice  d’aquesta  vulneració  és  còmplice  també  d’una  forma  d’actuar  pròpia  d’una
dictadura. 

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar,
crispar i  radicalitzar un conflicte polític.  L'objectiu final  és desactivar tota la societat civil.
Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.

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

PRIMER.-  Exigir  la  llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional  Catalana,
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 
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SEGON.-  Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a
decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.

TERCER.-  Denunciar  la  manca  de  separació  de  poders  a  l’Estat  espanyol,  així  com  la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.

QUART.- Demanar  a  les  institucions  europees  que  no  continuïn  donant  l’esquena  a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.

CINQUÈ.-  Comunicar  al  Parlament  de  Catalunya,  a  l’Oficina  del  Parlament  Europeu  a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

VOTACIÓ: s’aprova per unanimitat.
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5. Donar compte dels decrets de l'alcaldia 164 a 191.
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Núm Extracte
164 Decret ordenar pagament conveni Tritó amb l'Ajuntament de Sant Celoni.
165 Decret pagament factures domiciliades setembre 2017.
166 Subhasta de béns mobles.
167 Arxiu procediment sancionador 137/2017 per compliment de les obligacions.
168 Ordenació pagament nòmina setembre.
169 Arrendament nínxol 12 mòdul A
170 Requeriment documentació per obtenció llicència GPP.
171 Decret Aprovar pagament factura ADEMC.
172 Decret ordenar pagament factura ADEMC.
173 Decret arxiu expedient 42/2017.
174 Decret arxiu expedient 93/2017.
175 Decret assistència a plens 4 de juliol i 27 de setembre 2017
176 Decret col·laboració Fundació Oncovallès.
177 Decret pagament caixa corporació setembre 2017
178 Acceptació Informe final Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament de Campins.
179 Arxiu expedient ordre d'execució 185/2017
180 Decret aprovar pagament relació F/2017/19, F/2017/20 i abonaments octubre 2017.
181 Decret ordenar pagaments factures, abonaments octubre 2017.
182 Arxivament expedient 122/2016.
183 Aprovació oferta pública d'ocupació.
184 Decret aprovar pagament relació F/2017/21 octubre 2017.
185 Ordenar pagament relació F/2017/21.
186 Resolució d'Alcaldia modificació de crèdit 5/2017.
187 Pagament nòmines octubre.
188 Modificació jornada A.B.L.
189 Aprovació calendari fiscal 2018.
190 Establiment retribucions serveis extraordinaris.
191 Pagament factures domiciliades octubre 2017
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6. Informacions d'alcaldia.

L’alcalde informa dels següents temes:

Taller de memòria per la gent gran 

El dia 19 d'octubre va començar la segona edició del "Taller de memòria per la gent gran".
Aquest taller es duu a terme a la biblioteca del casal municipal i està subvencionat per la
Diputació de Barcelona. 

Es realitzen diferents treballs per millorar la memòria i capacitat de retenció: jocs, xerrades,
fitxes de càlcul  i  pintura,  etc.  Mitjançant diferents tipus de treballs  es volen treballar  les
diferents capacitats cognitives. 

Reunió alcaldes amb secretari de treball.
El dimecres 11 d'octubre una representació d'alcaldes del Baix Montseny es va desplaçar a
Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. Josep Ginesta i Vicente, Secretari general de Treball,
Afers  Socials  i  Famílies,  amb  la  finalitat  d'iniciar  negociacions  que  ens  portin  a  signar
convenis directes (com a futura comarca del Baix Montseny) amb el Departament de Treball
per fomentar l'ocupació.
La  representació  del  Baix  Montseny  estava  formada pels  alcaldes  de  Sant  Celoni,  Sant
Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Breda, Vallgorguina i Campins.

Dilluns  dia  6  de  novembre  es  va  fer  una  segona  reunió  amb  alcaldes  i  tècnics,  s’està
intentant fer una reunió només de tècnics pel dia 23 i ja està confirmada la reunió d’alcaldes
pel dia 15 de gener que es farà aquí, a Campins.

Amb aquest conveni es vol millorar l’ocupació, accedint als Plans d’ocupació del S.O.C., a
través del conveni del Baix Montseny, en aquest sentit s’està treballant per aconseguir una
subvenció per redactar el Pla estratègic del Baix Montseny.

Adquisició d'eines per la brigada

Per  tal  de  facilitar  les  tasques  de  la  brigada  municipal  s'ha  adquirit  un  mesurador  de
paràmetres ambientals, aquest aparell mesura la humitat, temperatura, intensitat de la llum i
soroll. També s'ha adquirit un generador per dur a terme les tasques de manteniment a la
via pública. 

Castanyada

Hem pensat en una Castanyada que agradi a tots els públics, per aquest motiu vàrem iniciar
la festa amb la torrada popular de castanyes i moniatos, amenitzada per una conta-contes
que va entretenir als més petits. 

Tot seguit vam gaudir d'una botifarrada popular, a càrrec d'El Local, i amb acompanyament
del grup musical celoní Tripiana. Tot seguit es va fer una sessió de cinema al Casal.
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Reunió Ajuntament de Sant Celoni.

Atès  l’aturada  d’ahir  8  de  novembre,  s’ha  posposat  la  reunió  amb  l’Ajuntament  de Sant
Celoni, per trobar solucions a la necessitat d’arranjament de la Drecera de Sant Celoni.

Prova pilot de circulació a Santa Fe.

Les intenses pluges dels dies 18 i 19 d'octubre van obligar a suspendre l'inici de la prova pilot
els dies 21 i 22 d’octubre.

La valoració que es fa del cap de setmana del 28 i 29 d’octubre és bona atès que la gent ha
respost de manera positiva i cívica. No hi ha hagut aglomeracions ni retencions en cap punt
de la BV-5114.

La gent continua confonent-se atès que la carretera no es talla sinó que s’avisa que no hi ha
aparcament a Sta. Fe i cal tornar a baixar a Campins.

Hi  ha  hagut  molta  gent  que  ho  ha  fet.  Ha  pujat  a  Sta.  Fe  i  en  veure  que  no  hi  havia
aparcament ha baixat a Campins i ha agafat l’autobús per tornar a pujar.

La valoració és positiva des de la direcció del  parc i  a finals de novembre o principis de
desembre es farà una reunió per valorar les dades dels resultats obtinguts.

Presentació de la nova direcció del Parc Natural.

Fins ara, es compartia direcció Parc Natural i Reserva de la Biosfera però el volum de feina
feia aconsellable la distinció entre Parc i Reserva.

Aleshores, s’ha fet un concurs públic per buscar nova direcció pel Parc. Aquest concurs l’ha
guanyat el Sr. Lluís González que fa 12 anys que treballa al Parc.

La direcció de la Reserva de la Biosfera la seguirà portant Na Joana Barber i la direcció del
Parc, a partir d’ara, la portarà el Sr. González.

Servei comarcal de comptabilitat i eficiència energètica.

Fruit  de  la  gestió  del  Servei  que  realitza  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  a
l'Ajuntament de Campins, l’estalvi assolit durant l'exercici 2016 pel que fa a estalvi energètic
al municipi ha estat de 5.451 € anuals, equivalent al 14,6% de la facturació.

Assemblea General de l’associació de Micropobles de Catalunya.

Campins es va adherir a l’Associació de Micro Pobles de Catalunya, i han sol·licitat realitzar
l'assemblea  general  de  l’associació  el  pròxim dissabte  25 de novembre a  2/4 de 12  del
migdia al Casal Cultural de Campins.

Ban inici revisió cadastral. 

Hem rebut una comunicació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. En aquest
sentit s’ha realitzat un Ban per informar a la població que dos tècnics degudament acreditats
realitzaran duran dos dies visita al municipi  per detectar construccions que no han estat
declarades al cadastre.
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El senyor Reales afegeix que aquest any amb les ajudes de la Diputació de Barcelona per la
realització d’arranjaments en camins per la prevenció d’incendis, s’ha realitzat una actuació al
camí de Can Sura.

El senyor Lacruz reprèn la paraula per informar que s’han iniciat els treballs de la segona fase
del Sot de Can Garrell. 
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7. Precs i preguntes.

El Senyor Tohà pregunta perquè la Fundació segueix realitzant la neteja de via pública.

El senyor Lacruz informa que és cert que es vol realitzar la neteja amb el personal existent,
però la finalització dels plans d’ocupació fa que sigui difícil assumir tota la feina. 

El senyor Tohà pregunta si s’ha pensat amb realitzar un columbari al cementiri.

El senyor Lacruz informa que en el projecte que s’està redactant s’ha tingut en compte la
inclusió de columbaris, a més de la millora dels murs i els accessos. 

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. 

Vistiplau
L'alcalde

Joan Lacruz Gil

Campins, document signat electrònicament al marge. 
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