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EXPEDIENT 3/2019

ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 1
Caràcter: ordinari
Data: 14 de gener de 2019
Horari: 19 hores fins 20:41.
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

Sra Ana Mochales Collado, Secretària Interventora.

ORDRE DEL DIA  

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Proposta d’acord de nomenament de persona idònia del Registre Civil titular i suplent.

3. Proposta d'acord d'aprovació definitiva i inici del procediment de contractació del 
projecte de Rehabilitació del Cementiri de Campins.

4. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.

5. Informació d'alcaldia.

6. Precs i preguntes.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

L'alcalde explica que la Secretària cessant no ha pogut trametre les actes de desembre,
pel que les actes s'aprovaran al proper Ple.

2. Proposta d’acord de nomenament de persona idònia del Registre Civil titular i 
suplent.

Atès en data 02 de juliol 2018 el Diari Oficial de Generalitat de Catalunya ha publicat
l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de persones idònies de les
secretaries dels jutjats de pau de Catalunya.

Atès  que  aquesta  Ordre  té  per  objecte  regular  el  procediment  de  nomenament  de
persona idònia que es faci  càrrec de la secretaria  del  jutjat  de pau dels  municipis de
menys de 7.000 habitants, i quan hagin superar aquest nombre, mentre no s’hi nomeni
el personal funcionari al servei de l’Administració de justícia segons la relació de llocs de
treball  que s’aprovi  d’acord  amb la  normativa  vigent,  com també el  procediment de
nomenament de persona idònia que es faci  càrrec  del  registre civil  del  jutjat  de pau
respectiu, en el cas d’agrupacions de secretaris de jutjats de pau.

Atès que correspon a l’òrgan competent de l’ajuntament o, en el cas d’agrupacions de
secretaries  de  jutjats  de  pau,  a  l’òrgan  competent  de  cada  ajuntament  nomenar  les
persones idònies que s'hagin de fer càrrec de la secretaria o del registre civil del jutjat de
pau respectiu, de conformitat amb el procediment que preveu l’article 4, sens perjudici
de la resolució d’aprovació que ha d’efectuar el conseller o consellera de Justícia en els
termes que preveuen els articles 8 i 9.

Atès que l’Ajuntament pot acordar, simultàniament amb el nomenament de la persona
idònia titular, el nomenament d’una persona idònia que la substitueixi quan es produeixi
la causa habilitant.

Atès que quan la secretària del jutjat de pau formi part d’una agrupació de secretaries de
jutjats de pau en funcionament, cada ajuntament ha de nomenar una persona idònia
perquè es faci càrrec de forma exclusiva de l’àmbit  del registre civil  del jutjat de pau
corresponent.

Atès que el nomenament pot contenir també una persona idònia per substituir la titular.
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Vist el que disposa al respecte l’Ordre de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el
procediment d’aprovació dels nomenaments de secretaris de jutjats de pau de municipis
de menys de 7.000 habitants.

Atès  que  és  competència  del  Ple  de  l’Ajuntament  efectuar  el  nomenament  de
responsable del Registre civil del jutjat de Pau de Campins.

Per tot el que s'ha exposat es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Nomenar secretària idònia del Registre Civil de Campins a la Sra. Ana Mochales
Collado.

Segon.- Nomenar secretària idònia suplent del Registre Civil de Campins a la Sra. Maria
dels Àngels Cabot Camacho.

Tercer.-  Traslladar  el  present  acord  al  Departament  de  Justícia  juntament  amb  la
documentació corresponent

VOTACIÓ: unanimitat.
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3. Proposta d'acord d'aprovació definitiva i inici del procediment de contractació del 
projecte de Rehabilitació del Cementiri de Campins.

Atès que es va detectar la necessitat de realitzar obres consistents en la rehabilitació i
millora del cementiri  municipal de Campins es planteja la redacció d'un projecte que
permeti resoldre les necessitats actuals d'actualització i rehabilitació dels paviments que
han patit degradació amb els anys i que prevegi la implantació de 2 mòduls columbaris.

Vist que en data 31 de juliol de 2018, per registre d'entrada 1022, el Consell Comarcal del
Vallès Oriental ha fet entrega del projecte de Rehabilitació del Cementiri de Campins
redactat  pel  tècnic  redactor Josep  Oriol  Martínez  Clavell,  arquitecte  del  Consell
Comarcal  del  Vallès  Oriental,  per  un import  total  de  87.377,40 € més  18.349,25  €
corresponents a l'IVA, sent l'import total de 105.726,65 €, IVA inclòs.

Atès que el Ple Municipal de 31 de juliol de 2018 va aprovar inicialment el Projecte de
Rehabilitació del Cementiri de Campins, sense que constin presentades al·legacions al
mateix.

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.-  Aprovar  definitivament  el  projecte  redactat  pel  tècnic  redactor Josep  Oriol
Martínez Clavell, arquitecte del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per un import total
de 87.377,40 € més 18.349,25 € corresponents a l'IVA, sent l'import total de 105.726,65
€, IVA inclòs, "Projecte de rehabilitació del Cementiri de Campins".

Segon.-  Aprovar  l'inici  de  l'expedient  de  contractació  de  les  obres  "Projecte  de
rehabilitació del Cementiri de Campins" i l'inici de la licitació.

Tercer.-  Delegar  la  tramitació  de  l'expedient  de  contractació  i  licitació  a  l'Alcaldia,
havent-se de donar compte al Ple en cada sessió de la tramitació del mateix.

VOTACIÓ: unanimitat.

4. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.

Sense comentaris es donen per assabentats.

4 de 6

mailto:ajuntament@campins.cat


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

5. Informació d'alcaldia.

Pren la paraula l’Alcalde: Informa que per tercer any consecutiu s'ha realitzat la sortida al
Liceu i què el dia 28 de juny es realitzarà el Liceu a la Fresca. Aquest any s'ha realitzat en
col·laboració amb l'Ajuntament de Gualba per tal de repartir les despeses de transport.

Informa  que  per  la  cavalcada  de  reis  s'han  repartit  97  regals  entre  tots  els  nens
assistents.

L'alcalde  explica  que  s'estan  realitzant  els  tràmits  necessaris  per  adherir-se  a  un
programa experimental que permetria acollir a alumnes d'infantil a l'Escola l'Alzinar.

Informa que a partir de primers de febrer començaran les noves persones del Consell
Comarcal del Vallès Oriental dins del Programa Treball i Formació.

Explica que s'han canviat els fanals de la zona de les Esplanes i que se seguirà treballant
ambla zona del Residencial Campins.

Informa  que  l'Ajuntament  només  obrirà  la  tarda  dels  dimecres  enlloc  de  dilluns  i
dimecres, atès que dilluns hi ha poca activitat administrativa. També informa que hi ha
previsió de baixar les hores de 37,5 hores a 35 hores en funció del que es pacti amb els
treballadors.

6. Precs i preguntes.

El senyor Sierra pregunta per les instàncies que té pendents de resposta.
El senyor Lacruz li explica que es proposarà una data per parlar amb els regidors per tal
de  parlar  sobre  el  Pla  Econòmic  Financer,  la  plantilla  i  la  plaça de l'OAC per  la  que
pregunten a les seves instàncies.

El Senyor Fernández de Mera demana que vingui un representant de la Diputació de
Barcelona per tal d'explicar el Pla econòmic financer i que vol conèixer l'origen de les
dades tractades.
La Secretària li explica que totes les dades traslladades provenen d'intervenció i que la
Diputació té accés directe a les dades atès que s'utilitza el seu programa informàtic per
dur a terme la compatibilitat.

El senyor Sierra es queixa de la manca de temps per estudiar el Pla Econòmic Financer.

El senyor Fernández de Mera demana les dades de la Fira.
El senyor Lacruz li  indica que no les té disponibles en aquest moment, que faci una
petició concreta que li serà contestada.

El  senyor  Fernández  de  Mera  pregunta  pel  Programa Treball  i  Formació  del  Consell
Comarcal.
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El senyor Lacruz li explica el funcionament del Programa Treball i Formació.

El senyor Barnola diu que va presentar una instància preguntant per les contractacions
de Festa Major que encara no s'ha contestat. També mostra la seva disconformitat amb
el canvi de data per la Festa Major 2019 i demana que es trobi la manera de tornar a
canviar la data per l'últim diumenge d'agost.
El senyor Lacruz li explica que només s'ha canviat la Festa Major de 2019 per temes
organitzatius, no per la resta d'anys que vinguin.

El senyor Sierra demana informació sobre els 73.000€ de "dèficit" pressupostari.
El senyor Reales li explica que no és cap dèficit,  i  que la secretària els hi explicarà la
reunió tot allò que fa referència al Pla Econòmic Financer.

El senyor Tohà demana que s'estudiï com portar la fibra òptica a Campins i quins serien
els costos.
El senyor Vila li respon de l'elevat cost que suposaria que l'Ajuntament realitzés aquest
desplegament i que tampoc hi ha hagut cap sol·licitud formal de cap ciutadà interessat.

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.
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