EXPEDIENT 107/2019
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

El Sr. Josep Reales Expósito, s’excusa per motiu de salut.
Sra. Ana Mochales Collado, Secretària Interventora.
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal de Campins, Plantilla i Relació de lloc
de treball per a 2019.
3. Proposta d'aprovació de l'increment retributiu addicional del 2,25 per cent.
4. Sorteig dels membres de la mesa electoral.
5. Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades.
6. Donar compte dels decrets de l'alcaldia
7. Informació d'alcaldia.
8. Precs i preguntes.

1 de 10

Codi Validació: 3PAG6N9LCGYS67FNGNPGQNC4X | Verificació: http://campins.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 10

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

Número: 2019-0003 Data: 12/06/2019

Identificació de la sessió
Núm.: 3
Caràcter: ordinari
Data: 1 d'abril de 2019
Horari: 19 hores fins 21:54 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

ACTA DEL PLE

JOSEP VILA BADILLO (2 de 2)
Primer Tinent d'Alcalde en funcions
Data Signatura: 12/06/2019
HASH: 78acc1c30ef51724acf63c9c8ff8230a

Ana Mochales Collado (1 de 2)
secretària-interventora
Data Signatura: 12/06/2019
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

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Aprovació de les actes de les sessions:

2. Proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal de Campins, Plantilla i Relació de
lloc de treball per a 2019. (Expedient 67/2019)
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic
2019, així com, les seves Bases d'Execució, la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de
Treball, comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vistos els documents inclosos en l’expedient i els informes emesos per la secretaria-intervenció, i la proposta emesa per l’Alcaldia.
Es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a l'exercici
econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de la qual per capítols és el següent:
DESPESES
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
1
Despeses de personal
2
Despesa en béns corrents i serveis

2019
IMPORT
209.700,00
354.855,00
2 de 10
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VOTACIÓ: S’aproven per 5 vots a favor i 1 abstenció (Sr. Josep Barnola Catarineu)
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Pren la paraula el Sr. Barnola per comentar que les actes no s’han rebut, i per tant no s’han
pogut examinar.
Alcalde, alguns regidors si que les han rebut correctament.
Secretària-Interventora: es tornaran a enviar sens falta. Es comprovarà en el proper
enviament per tal que no falli.

ACTA DEL PLE

Expedient 295-2018: Ple extraordinari de 21 de desembre de 2018.
Expedient 309-2018: Ple extraordinari urgent de 21 de desembre de 2018.
Expedient 3-2019: Ple ordinari 14 de gener de 2019.
Expedient 43-2019: Ple extraordinari 18 de febrer de 2019.

CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
9

Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

0,00
60.900,00
60.871,86
222.518,68
13.396,43
0,00
0,00
922.241,97

INGRESSOS
DESCRIPCIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

2019
IMPORT
319.850,00
2.500,00
134.687,88
205.742,80
0,00
0,00
259.461,29
0,00
922.241,97

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

Número: 2019-0003 Data: 12/06/2019

3
4
5
6
7
8
9

ACTA DEL PLE

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

QUART. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de personal i
la relació de llocs de treball aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de
reclamacions pels interessats.
CINQUÈ.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació.
SISÈ.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
Alcalde dona la paraula al Sr. Fernández De Mera , que comenta que considera que hi ha
partides que no són correctes, i que s’hauria d’haver elaborat de manera conjunta.
Pren la paraula el Sr. Sierra. Penso com el Sr. Fernández, també fer constar que de
l’esborrany enviat s’han portat a terme canvis sense avisar.
Pren la paraula el Sr. Barnola. Fa constar una sèrie de qüestions, com perquè serveis el fons
de contingència, la despesa en energia elèctrica no queda clar si puja o baixa. A la previsió
s’ha posat que baixarà, com és?, Considerem que és massa optimista preveure que en la
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TERCER.- Aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball.

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

recollida i eliminació de residus es tindrà menys despesa. Locomoció, també massa
optimistes. Cànon de l’aigua, baixa 2 anys seguits, i creien que hi haurà menys consum.
Tampoc s’entén i no hi ha cap estudi que ho avali.
Que des del grup de PdCat s’han portat a terme algunes propostes que no s’han tingut en
compte, tema cànon aigua, tema festa major (dates) i no se’ls ha respost.
En relació a la festa major, es demana que està ja contractat.

Sotmès a VOTACIÓ: S’aprova per 3 vots a favor (Sr. Lacruz, Sr. Vila, i Sr. Tohà) i 3 vots en
contra (Sr. Fernàndez de Mera, Sr. Sierra i Sr. Barnola).
El Sr. Alcalde a la vista de l’empat en la votació utilitza el vot de qualitat, quedant doncs
aprovat per 4 vots a favor i 3 en contra.
3. Proposta d'aprovació de l’increment retributiu addicional del 2,25 per cent.
Atès que el Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre estableix en el seu article 3 que
“en el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.
Atès que d’acord amb l’article 3.1 de la mateixa normativa es fa referència expressa al
personal al servei de les corporacions locals, aquest increment es tracta d’un imperatiu legal,
per la qual cosa ja s’ha estat aplicant des de l’1 de gener de 2019.
Atès que el Complement específic està a la RLT, i d’acord amb l’informe de la secretàriainterventora la modificació d’aquest és competència del Plenari Municipal.
Així mateix, s’ha de facultar a la Intervenció municipal a efectuar les retencions de crèdit
oportunes, un cop consensuades amb la resta de regidories, per poder garantir el crèdit
suficient a les aplicacions pressupostàries de capítol 1 de despeses.
Vist l’informe de la secretària-interventora.
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Pren la paraula el Sr. Tohà. Ha faltat diàleg, estic d’acord amb els companys, i també ha faltat
informació. Hem demanat diferents dades mitjançant instància i no se’ns ha contestat.

ACTA DEL PLE

Pren la paraula el Sr. Barnola, diàleg no n’hi ha hagut gaire.

Número: 2019-0003 Data: 12/06/2019

Pren la paraula el Sr. Vila. Del tema de la Festa de Sant Guillem, està ja en marxa el projecte
d’aplec, i encara no s’ha contractat res. Estem en converses per tal de reservar les activitats.
Tema Festa Major la divisió era proposta nostre, la vostre era canviar dates. Les sardanes es
donaran les dades en els propers dies perquè el regidor Sr. Reales està malalt.

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

L’Alcaldia proposa al Plenari municipal:
PRIMER. Aprovar l’increment retributiu addicional del 2,25 per cent del Complement
específic del personal al servei de l’Ajuntament amb efectes des de l’1 de gener de 2019.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal per tal que en doni compliment.

Pren la paraula l’Alcalde per comentar que aquest punt, per tal d’alliberar la persona que
dona suport en matèria informàtica es portarà a terme en primer lloc.
Tots els regidors estan d’acord.
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Realització del sorteig per la formació de la mesa electoral per les pròximes eleccions
Eleccions Generals de 28 d'abril de 2019 mitjançant el programa informàtic CONOCE.

ACTA DEL PLE

4. Sorteig dels membres de la mesa electoral.

Número: 2019-0003 Data: 12/06/2019

VOTACIÓ: S’aprova per 5 vots a favor i 1 abstenció (Sr. Fernández de Mera)

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

Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que es
concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi i a la nostra
comarca.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat per tal què, compartint aquesta preocupació i
d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials
necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.
Tercer.- Instar a la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per tal que
en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de graduar les
peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència.
Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta preocupació
perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia
de delictes.
Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros que es
deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos materials i
humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
Sisè.- Instar al govern municipal a signar el conveni amb el Departament d’Interior per
instal·lar lectors de matrícules als accessos del municipi en caràcter immediat que ajudin a la
prevenció i persecució d’aquest tipus de delicte.
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El grup d'Esquerra Republicana de Campins proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents l'adopció dels següents ACORDS:

ACTA DEL PLE

Atès l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país l’increment dels
robatoris en domicilis en els darrers mesos.
Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i investigació d’aquest
tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients per a prevenir i resoldre aquest
increment de robatoris.
Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element dissuassori
per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la llibertat provisional són
vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d’una societat més segura que respecti la
llibertat i la propietat privada dels qui pateixen aquests delictes,

Número: 2019-0003 Data: 12/06/2019

5. Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades.

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

Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior, a la
Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés de Diputats, i al Consell
Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació del nostre municipi.
Pren la paraula el Sr. Tohà. S’hauria de fer un estudi per veure si és factible a Campins.
Pren la paraula l’Alcalde. Ja es va demanar a una empresa, es va comentar en algun ple.
Pendent de mirar altres empreses, ja que era molt costós. També s’està valorant per part de
la Generalitat fer un conveni per poder fer comissió de seguretat conjunta pels micropobles.
Ja us comentaré els resultats de la setmana que bé, hi ha reunió a l’AMI per parlar de
seguretat ciutadana dels pobles petits.

Pren la paraula el Sr. Alcalde, per comentar que hi ha 7 decrets que fan referència a tema
curses i marxes, 17 decrets en matèria d’urbanisme, 32 en matèria de comptabilitat i 3 temes
d'animals.

Número: 2019-0003 Data: 12/06/2019

6. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.

ACTA DEL PLE

VOTACIÓ: S’aprova per unanimitat.

Pren la paraula el Sr. Tohà per preguntar sobre el contingut dels Decrets 50, 42, 41, 34 i 31.
El Sr. Alcalde li explica els continguts.
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Pren la paraula el Sr. Barnola per consultar els Decrets 73, 67, 66, 55, 40, 39, 27, 26-10, i 8.
L’Alcalde li explica els continguts.

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

7. Informació d'alcaldia.
- 3a Convenció de Micropobles:
Presentació del projecte de llei de l’estatut del Micropoble. I del Carnet Jove del Micropoble.

Número: 2019-0003 Data: 12/06/2019

- Reunió entre Fogars, Montseny, Campins, Parc Natural i Consorci de Residus per parlar de
l’incivisme.
Assistents: Consorci, Parc, Campins, Fogars i Montseny.
El que volien tractar amb els 3 municipis és la problemàtica que hi ha:
- zones de contenidors "brutes" amb deixalles a terra i contenidors buits.
- voluminosos a quan no toquen, en llocs que no toquen...
Estudiaran possibilitats tipus:
- recull porta a porta
- coordinar un o dos dies de recollida de voluminosos entre els 3 municipis
- explorar noves modalitats de recollides...
Faran estudi del territori, costos, etc. i ens faran arribar de cara a final d'any propostes.
- En aprox. 1 mes, tindran la licitació enllestida i nous contenidors per anar substituint els que
toquin a cada municipi.
- També es va proposar el tema de fer noves campanyes de conscienciació als usuaris.
(avui m'han trucat per la reunió de compostadors que ens faran arribar info)

ACTA DEL PLE

- S’ajorna per motius electorals la presentació del Pla d’igualtat del Parc Natural i Reserva de
la Biosfera del Montseny.
S’havia de celebrar el divendres dia 15 de març a l’antic restaurant Les Albes de Campins i es
trasllada al 6 de juny.

- Consell de Poble.
- Pla Estratègic pel Desenvolupament i l’Ocupació del Baix Montseny.
Presentació a Can Ramis de la proposta de la creació d’una Comunitat de Municipis.
Signatura, de tots els municipis presents, de formalitzar la creació abans de final d’any.
26 maig per presentar signat el decret d’alcaldia de portar-ho al ple i aprovar-ho pel ple
abans del 30 de setembre.
(La Selva) Arbúcies, Breda, Sant Feliu de Buixalleu. Es despengen, momentàniament,
Hostalric i Riells i Viabrea.
(Vallès Oriental) Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant
Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor,
Vilalba Sasserra i Vallgorguina. Es despenja, de moment, Sant Pere de Vilamajor.
- Trobada d’alcaldes del Vallès Oriental amb l’Hn. Sr. Miquel Buch, Conseller D’interior i amb
les caps de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra per explicar-nos la situació
actual abans de finalitzar la legislatura.
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- Trobada amb propietaris forestals del municipi per explicar-los el pla de gestió forestal
municipal.

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

- Passera de vianants a Sant Guillem: acord amb la Diputació per la realització amb un cost
inferior a 10.000 per l'Ajuntament (Cal traslladar aquesta informació també al Consell de
Poble atès que va ser un tema que es va tractar).
- Tema llar d'infants de l'escola que comença a agafar forma.
- Aquesta setmana hem rebut als senyals de civisme que va demanar el Consell de Poble
(prohibit fumar, gossos, música alta, etc) que es col·locaran en breu.

ACTA DEL PLE

En general:
18200 mossos i mosses. Que la xifra està estancada des del 2006. Que no s’han fet
convocatòries des de fa 8 anys (2010) i que en l’actualitat en son 16400.
En els pròxims dos anys es faran dues convocatòries de 750 places cada any i que malgrat la
manca de recursos, som considerades d’entre les policies més efectives i resolutives
d'Europa.
Que en comparació amb altres comarques de Catalunya estem per sota de la mitjana en
estadístiques de casos de delinqüència.
Que s’està contemplant la creació d’una Junta de Seguretat conjunta entre municipis petits
que no poden disposar ni de policia local ni de vigilància. Gestionada des del CCVOr.

Número: 2019-0003 Data: 12/06/2019

A Campins, després del repunt puntual d’inseguretat viscut l’any passat, i, sobretot, gràcies a
la col·laboració ciutadana, s’ha pogut fer una davallada molt important en les estadístiques,
que això també es tradueix en l'àmbit comarcal perquè s’ha aconseguit descobrir el «modus
operandi» de les bandes i s’han pogut engarjolar als membres.

- Hem rebut 4 bancs nous i s'ha procedit a redistribuir els de la plaça de la Vila.

8. Precs i preguntes.
Pren la paraula el Sr. Fernàndez de Mera, per demanar com està la seva instància sobre
informació en relació als contractes del personal any 2015, contracte d’obra i servei l'han
assessorat i aquest no és correcte.
Pren la paraula el Sr. Sierra. Penso que no s’ha fet bé, i cal que l’Ajuntament demostri que sí
s’ha fet bé.
Pren la paraula el Sr. Fernández de Mera, en 3 anys s’ha pogut regularitzar, vol informe tema
de quines feines s’han fet.
Pren la paraula el Sr. Sierra. Vol manifestar que li ha arribat informació sobre la falta de
suport per part de l’Ajuntament a un Sr. Que estava al carrer, sense contracte, amb persona
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- Pintat de les línies de les places d'aparcament per endreçat el carrer principal.

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

menor al seu càrrec no se li ha donat cap ajuda.

També en relació a la col·locació de pancartes i banderoles, atès que sempre hi ha hagut
bona entesa entre les diferents formacions i es considera que hi ha espai suficient, s’acorda
que cada formació podrà penjar allà on consideri. S’acorda fer-ho tots junts el dia 10 de maig
a les 22:00h.
S’acorda que tot estarà retirat tant les generals com les municipals el dissabte 1 de juny.

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 accidental,
Josep Vila Badillo
Primer Tinent d'alcalde en funcions,
Campins, document signat electrònicament al marge.

10 de 10
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Pren la paraula l’Alcalde, per demanar quina data va bé als regidors per fer el Ple per al
sorteig de les Meses de les Eleccions municipals del dia 26 de maig.
S’acorda per unanimitat que es farà el dia 29 d’abril a les 10:00h, assistiran el Sr. Tohà, el Sr.
Fernández de Mera i el Sr. Alcalde.
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Pren la paraula el Sr. Tohà. El Porta a porta ja es va mirar de fer i sortia molt car.
En el tema Campins on vas es van fer afirmacions que considerem que no són correcte.
Com per exemple que aquest govern ha aconseguit més del 60% en subvencions, perquè
en la nostra legislatura ja es va aconseguir un gran nombre, i no quadra amb l’aconseguit
actualment. Tema POUM, que cal modificar. Es fa fer molt bona feina per part nostre, i no
està bé que ara aquesta es menystingui.
Tema Horts del Rector, considerem que ja es hora d’aclarir si això es va fer bé o no. No pot
ser que s’utilitzi i es digui que no es va fer bé, quan creiem que està tot correcte. A més és un
espai que s’ha de poder utilitzar per fer activitats.
I reiterar que ja fa molt vaig demanar per escrit les despeses i ingressos de la Festa Major, i
no se’m facilita.

ACTA DEL PLE

Pren la paraula el Sr. Alcalde. Si parlem de la persona que crec, no donarem dades si s’ha
donat ajuda. No em consta que hi hagi ningú sense suport, i tenim el personal del Consell
Comarcal que ens fa la feina, i analitza els casos.

