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EXPEDIENT 167/2019

ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 4
Caràcter: ordinari
Data: 20 de maig de 2019
Horari: 19:00 hores fins 20: 25 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Josep Vila Badillo
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib
Sr. Josep Barnola Catarineu

Sra. Ana Mochales Collado, Secretària Interventora.

El Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado s’incorpora a les 19:15h

Ordre del dia:  

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Adhesió de l'Ajuntament de Campins al II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere.
3. Manifest 40 anys d'Ajuntaments democràtics.
4. Moció de Condemna i rebuig a l'afusellament i crema simbòlica del President
Puigdemont.
5. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
6. Precs i preguntes.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 1 d'abril de 2019.

Votació: s'aprova per unanimitat (4 vots).

2. Adhesió de l'Ajuntament de Campins al II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere.

La igualtat de dones i homes és un dels eixos principals de les societats democràtiques, sent
necessari que els Ens Locals donem compliment a la legislació en aquesta matèria.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha notificat a l’Ajuntament de Campins l’acord de Ple
2018/9 en el que aproven la pròrroga del II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere, donant la
possibilitat als Ajuntaments l’adhesió al Pla Comarcal o a la seva pròrroga.

Vista la necessitat de què l’Ajuntament de Campins disposi d’un Pla d’Igualtat de Gènere.

Es proposa al Ple, l'adopció del següent acord:

Primer.- L'Adhesió de l’Ajuntament de Campins al II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere.

Segon.- Designar com a persona referent de l’Ajuntament de Campins, la Sra. Gisela Reales
Rodríguez, administrativa d’aquest Ajuntament.

Votació: s'aprova per unanimitat (4 vots)
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3. Manifest 40 anys d'Ajuntaments democràtics.

S’incorpora a la sessió el Sr. Fernández de Mera.

El  3  d’abril  de  1979  es  van  celebrar  les  primeres  eleccions  municipals  democràtiques  a
Catalunya,  que van suposar  la  constitució,  el  19  d’abril  d’aquell  mateix  any,  dels  primers
ajuntaments després de la dictadura franquista. Un fet que va suposar obrir el camí cap a la
normalització democràtica arreu del país. D’aquelles primeres eleccions han passat ja  40
anys.  Des  de l’ACM  volem commemorar  i  celebrar  aquesta  fita  històrica  de construcció
municipal  i  nacional  on  els  ajuntaments  han  estat  un  baluard  infranquejable  de  la
democràcia en el nostre país.

Els consistoris, durant aquests 40 anys, han treballat amb la ferma voluntat de servir als
veïns i veïnes, des de la proximitat i oferint serveis propers amb vocació de resoldre les seves
necessitats. Avui, els pobles i ciutats són, sens dubte, millors dels que hi havia al 1979. Els
electes i tècnics locals s’han esforçat amb vocació i han treballat amb il·lusió, rigor i eficiència
per construir una societat més justa, amb més igualtat i fer-ho alhora escoltant sempre els
seus conciutadans. Fa 40 anys tot estava per fer. Els nostres pobles i ciutats tenien unes
carències importants, calia començar de nou a construir uns municipis posant les persones
al centre de les polítiques. No només calien serveis bàsics als nostres pobles, ciutats i barris,
sinó que també era necessari fomentar una vida comunitària, una xarxa social i cívica per
atendre millor les necessitats que durant aquests anys s’han fet paleses.

L’empenta de tots els càrrecs electes i tècnics locals que, al llarg d’aquestes quatre dècades,
han treballat incansablement amb una gran dosi de voluntat cal reivindicar-la. Gràcies a ells
disposem d’una millor i major qualitat de vida als nostres municipis. Els ajuntaments han
estat la cadena de transmissió d’aquesta feina envers la ciutadania. La proximitat, sempre
reivindicada, ha estat l’exigència més important per treballar i oferir uns serveis públics de
màxima qualitat i eficiència. Sempre amb la màxima prioritat d’estar al servei dels ciutadans i
transformar els nostres pobles i ciutats en millors espais per viure i relacionar-nos.

Els ens locals som una estructura d’Estat i així ho hem demostrat al llarg d’aquests 40 anys
assumint noves competències per ser el pal de paller de les polítiques locals. Tot i això, però,
no ha estat fàcil. El món local ha patit sempre esculls amb el finançament. Però ho hem fet
per compromís. Per responsabilitat envers els nostres ciutadans. Perquè crèiem i creiem que
oferir uns bons serveis i un millor benestar és la base per viure millor. Perquè som la primera
porta  d’atenció  dels  ciutadans,  l’administració  més  propera  i  qui  millor  coneix  quines
necessitats i quines demandes s’han d’atendre primer.

Apostem per una administració local forta, amb recursos suficients i justos, amb capacitats
grans, i amb competències que permetin seguir mantenint aquest alt nivell d’exigència en
els serveis que prestem als nostres veïns i veïnes. Reivindiquem la nostra fortalesa, la nostra
feina i el nostre esforç constant perquè a través de l’administració local contribuïm de forma
decisiva a tenir un territori més cohesionat, uns municipis més vius i dinàmics.
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Sempre ho hem dit. Si el món local s’uneix, som imparables. Perquè el comú denominador
del  municipalisme  és  la  vocació  de  servei  a  la  ciutadania.  El  treball  conjunt,  la  suma
d’esforços, ens ha permès sempre avançar i progressar com a societat. Cal, doncs, seguir en
aquest camí. Mantenir aquest esperit de treball conjunt per fer un nou salt que ens permeti
millorar qualitativament els nostres municipis. És evident que la societat, electes, ciutadans i
municipis, hauran d’adaptar-se als canvis cada cop més abruptes i ràpids que vivim com a
país  i  com  a  comunitat.  I  precisament  per  poder-los  entomar,  digerir  i  processar
correctament cal que els ajuntaments segueixin sent la punta de llança de la política, l’eix
referent dels ciutadans i la columna vertebral de la democràcia. Des de baix és des d’on es
construeixen  sempre  els  edificis  més  forts  i  rellevants,  des  d’on  es  defensen  amb  més
fermesa les idees, drets i llibertats fonamentals d’una societat. Davant dels reptes futurs el
municipalisme és la solució.

Avui que malauradament vivim dies convulsos i incertes, els ajuntaments també han de ser
els espais centrals per defensar la democràcia, la llibertat d’expressió, i els drets i llibertats
fonamentals, com hem fet i farem sempre. La política municipal ha estat, sense cap mena
de  dubte,  la  cara  més  humana  i  fraterna  de  l’administració  pública,  una  escola
d’aprenentatge  de  les  pautes  democràtiques.  Si  hi  ha  una  àgora  pública  i  política  per
excel·lència,  aquesta és la  casa consistorial  de cada municipi,  allà  on tothom que ho ha
volgut ha pogut expressar-se lliurement, participar-hi i involucrar-s’hi en la mesura que ha
volgut.  Des dels  nostres ajuntaments sempre hem fet política sincera i  propera.  Sempre
escoltant, dialogant, debatent... per arribar al consens i a acords polítics. És aquest esperit el
que ha de guiar les nostres passes.

Alcaldes i alcaldesses, regidors i  regidores, conciutadans i conciutadanes, seguim bastint i
fortificant el nostre país a través dels ajuntaments. Seguim servint amb la mateixa vocació,
esforç i perseverança a tothom. I sobretot,  seguim defensant la democràcia practicant-la
amb la màxima honestedat.

Venim de 40 anys on hem fet grans avenços i una gran feina. Que amb els fruits del passat,
puguem seguir construint el futur amb molts èxits.  
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4.  Moció  de  Condemna  i  rebuig  a  l'afusellament  i  crema  simbòlica  del  President
Puigdemont

Moció que presenta el Grup Municipal del PDECAT.

El passat 21 d’abril de 2019 es va dur a terme a la localitat sevillana de Coripe (Sevilla) una
celebració local que consisteix en simular la crema d’un personatge públic/històric. Enguany
es va escollir la figura del MHP Carles Puigdemont, que es va transfigurar en un ninot que
portava un llaç groc i l’estelada a l’esquena.

En la celebració, un conjunt de persones varen transportar el ninot fins que va ser penjat,
afusellat i finalment cremat.
Davant  d’aquesta  acció,  l’alcalde  del  municipi  (del  PSOE)  es  va  defensar  dient  que  "El
muñeco representa un mal y lo que se mata es el mal".

Tenint en compte que el “mal” que argumentava l’alcalde del municipi estava representat pel
President Carles Puigdemont, el llaç groc i l’estelada, volem fer saber a la ciutadania, així com
al consistori de Coripe, el següent:
 El  President  Puigdemont  és  un  líder  polític,  escollit  democràticament  per  la
ciutadania de Catalunya. És defensor del diàleg, de la no-violència, del respecte mutu entre
pobles, dels valors democràtics més ferms. A més, l’atac contra la seva persona també ho és
contra la presidència de la Generalitat, institució que acull i engloba a tots els ciutadans de
Catalunya.

 Els  llaços  s’han  convertit  en  el  símbol  reivindicatiu  que  utilitzen  els  catalans  i
catalanes per mostrar el seu rebuig contra la vulneració dels drets civils fonamentals. No és
una reivindicació de la independència, sinó que és una reivindicació contra la presó cautelar
d’activistes socials i càrrecs electes per les seves idees polítiques. Alhora, també els utilitzen
persones  que  no  són  independentistes  i  que  estan  a  favor  dels  drets  de  les  persones
injustament tractades o que s’han escandalitzat per aquestes situacions.

 L’estelada és la bandera catalana que representa el desig d’independència i llibertat
nacional del poble de Catalunya. És un símbol d’una ambició política, democràtica i inclusiva,
i en cap cas pretén enfrontar-se a ningú.  

Aquesta  actuació  és  ofensiva  per  totes  aquelles  persones  que  comparteixen  les  idees
representades  pels  símbols  atacats  i  extremadament  irrespectuosa  envers  la  figura  del
President de la Generalitat de Catalunya, màxim representant, cal recordar, de la totalitat de
la ciutadania de Catalunya.

D’acord amb tot això exposat,  demanem que el  Ple de l’Ajuntament aprovi  els  següents
acords:
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Primer.- Condemnar  enèrgicament l’actuació  de simular  l’afusellament i  crema del  MHP
Carles Puigdemont, del llaç groc i de l’estelada. Es tracta d’una falta de respecte personal
envers el President Puigdemont i un menyspreu col·lectiu envers els milers de ciutadans de
Catalunya que el van escollir com el seu representant.

Segon.- Rebutjar  l’atac  a  símbols  com  el  llaç  groc  o  l’estelada.  Es  tracta  de  símbols
reivindicatius que expressen sentiments i aspiracions legítimes a qualsevol país democràtic.

Tercer.- Exigir  la  presentació  d’excuses  per  part  del  consistori  del  municipi  de  Coripe  i
demanar depuracions polítiques als responsables municipals que hagin donat autorització
per la celebració d’aquest acte.

Quart.- Donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat de presentar una denúncia per
aquest tema davant la Fiscalia especialista en matèria de delictes d’odi i discriminació.

Cinquè.- Traslladar  l’adopció  d’aquests  acords  a  l’Ajuntament  de  Coripe  (Sevilla)  i  al
Parlament de Catalunya.

Votació: S’aprova per unanimitat (5 vots)
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5. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.

Les consultes efectuades i les respostes donades per l’Alcalde accidental, es recullen en el
document en àudio que s’adjunta a l’acta.

6. Precs i preguntes

El debat es produeix d'acord amb el  contingut del document en àudio, suport MP3 que
s'adjunta a l'acta.

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.
Campins, document signat electrònicament al marge.
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Número Resum
106 Acceptació subvenció: Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals.
105 Pagament assistència tribunal procès selectiu
104 Autorització instal·lació comptador aigua potable.
103 Autorització instal·lació comptador aigua potable.
102 Adjudicació barres de bar festes Campins 2019.
101 Decret contracció menor.
100 Delegació de funcions al Tinent d'alcalde.
99 Decret substitució Alcalde Baixa mèdica
98 Decret ordenar pagament relació F_2019_4 abril 2019
97 Decret aprovar pagament relació F_2019_4 abril 2019
96 Decret aprovar i ordenar pagament ACA 1 trimestre 2019
95 Decret aprovar i ordenar pagament ACA 4 trimestre 2018
94 Pagament nòmina abril.
93 Segona multa coercitiva incompliment ordre de restauració i inici execució subsidiària
92 Contracte menor Direcció d'obres Cementiri municipal de Campins.
91 Adhesió de l'Ajuntament de Campins a la Comunitat de municipis del Baix Montseny.
90 Desestimació al·legacions i ordre d'enderroc.
89 Nomenament funcionària de carrera.
88 Canvi titular comptador 93112902.
87 Pagament assistència a plens 1 trimestre 2019
86 Nomenar representant suplent Fundació Acció Baix Montseny.
85 Pagament SAD S.Social exercici 2018
84
83 Adhesió II Pla d'Igualtat CC Vallès Oriental
82 Desestimació recurs de reposició Expedient 21-2019
81 Llista definitiva d'admesos administratiu/va OAC
80 Decret pagament factures domiciliades i comissions bancàries MARÇ 2019
79 Acceptació cessió Nissan Terrano II
78 Revocació de la concessió administrativa del nínxol 18 del mòdul C.
77 Aprovació i ordenació pagament nòmines març.

Pagament coordinació S.Socials exercici 2018
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