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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 1
Caràcter: ordinari
Data: 23 de gener de 2018
Horari: 19 hores fins 19:50.
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

Sra. Mª Àngels Cabot Camacho, Secretaria accidental.

ORDRE DEL DIA   

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Modificació de l'Ordenança Fiscal número 26: Preu públic per la prestació del servei 
d'atenció domiciliària.

3. 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.

4. Proposta de cessió d'ús de béns mobles de l'Ajuntament de Campins.

5. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.

6. Informació d'alcaldia.

7. Precs i preguntes.
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1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors:

- Ple ordinari 9 de novembre de 2017.
- Ple extraordinari 23 de novembre de 2017.
- Ple extraordinari 18 de desembre de 2017.

Votació: s'aprova per unanimitat.

2. Modificació de l'Ordenança Fiscal número 26: Preu públic per la prestació del servei 
d'atenció domiciliària.

Vista la memòria econòmica - financera per a l’establiment del preu públic per a la prestació 
del Servei d’Atenció Domiciliària redactada per Unitat Bàsica de Serveis Socials.

Atès que és necessari modificar l'Ordenança fiscal número 26 reguladora "Preu públic per la
prestació del servei d'atenció domiciliària.".

Atès el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial
Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  que  estableix  en  els  seus  articles  15  a  19  el
procediment  per  a  l’aprovació  i  modificació  de  les  Ordenances  fiscals  reguladores  dels
tributs locals.

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la del preu públic per la 
prestació del servei d’atenció domiciliària  amb la redacció que a continuació es recull:

Es modifica l’article 4 que resta redactat de la següent manera:

Article 4. Indicadors de referència.

De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008 
(publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del beneficiari en el 
cost dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de referència. 
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Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial publicada al BOE 
de 17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la sentència de l’Audiència Nacional de
data 25 de febrer de 2011 , es mantenen per considerar-se tècnicament adequats després de 2 
anys d’implementació d’aquest Model de copagament.

Per a l’exercici 2018, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents:

a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 €/hora.
b) Servei de Teleassistència – 13,44 €/mes.

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de 
referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article. 

Es modifica l’article 5 que resta redactat de la següent manera:

Article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima

1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la seva renda
incrementada  amb  un  percentatge  del  seu  patrimoni  net  i  minorada  amb  reduccions  per
càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris de l’ORDRE
BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de 29/04/2014). 

2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del capital,
així  com  qualssevol  altres  substitutius  d’aquests,  d’acord  amb  la  Llei  de  l’IRPF,  afegint  les
pensions i  prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de les prestacions de
naturalesa i finalitat anàlogues.

3.  Segons  l'article  102  de  la  Llei  3/2015,  s’habiliten  les  administracions  públiques
competents  en  matèria  de  serveis  socials  perquè  puguin  comprovar,  d’ofici  i  sense
consentiment  previ  de  les  persones  interessades,  les  dades  personals  declarades  pels
sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis
socials,  i  pel  decret  que  aprova  la  Cartera  de  Serveis  Socials,  i,  si  escau,  les  dades
identificadores, la residència, el parentiu,  la situació de discapacitat o dependència,  el
patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la
finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la
percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.

Els Ens Locals prestadors del servei sol·licitaran a la persona usuària l’autorització per a la 
consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l’Agència 
Espanyola d’Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i altres 
fonts d’informació públiques.
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4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats 
per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts 
d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos 
pertinents.

5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis socials 
rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera:

- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per trams
de renda.

- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.

- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda.

- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de 
copagament.

- Mentre no s’aprovi la llei  de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
l’exercici 2018,continua vigent L’IRSC de l’any 2017 fixat en 663,98 euros mensuals
i 7.967,73 euros anuals, als efectes de la present ordenança. Cas que aquest índex
es  vegi  modificat  durant  la  vigència  d’aquesta  ordenança,  s’entendrà
automàticament incorporat en la taula A d’aquest article, en les quanties que en
resultin.

Trams de renda Import (€/mes) Tipus de
gravamen (%)

Quota màxima

1r De 0 a 1 IRSC Entre 0 i 663,98 0% 0,00
2n De 1 a 2 IRSC Entre 663,99 a 1.327,96 30% Entre 0,01 i 199,19
3r De 2 a 3 IRSC Entre 1.327,97 a 1.991,94 40% Entre 199,20 i 464,79
4t De 3 a 4 IRSC Entre 1.991,95 a 2.655,92 50% Entre 464,80 i 796,78
5è De 4 a 5 IRSC Entre 2.655,93 a 3.319,90 60% Entre 796,79 i 1.195,16
6è Més de 5 IRSC Més de 3.319,90 65% Més de 1.195,17

6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà considerar
la quota a pagar de forma integral.
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7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança, és també beneficiària
d’altres serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament, caldrà considerar la quota
a pagar de forma integral.

8. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària
d’un centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima amb l’import del
copagament que ja estigui satisfent com a usuària del centre.

9. No obstant l’anterior, si  la persona usuària dels serveis previstos en aquesta ordenança és
titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article 31 de la Llei
39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat al pagament d’aquests serveis.

Es modifica l’article 6 que resta redactat de la següent manera:

Article 6. Preu públic exigible

1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:

El preu públic és d'11,70 €/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4 
d’aquesta ordenança.

2. Servei de Teleassistència:

El preu públic és de 7,21 €/mes, equivalent al 53,68% de l’indicador de referència, fixat a 
l’article 4 d’aquesta ordenança.

3. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima resultant 
d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’aquesta ordenança, llevat que concorrin els supòsits previstos a 
l’apartat 9 de l’article anterior.

Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició
al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini
de  trenta  dies  hàbils,  en  els  quals  els  interessats  podran  examinar-lo  i  plantejar  les
reclamacions que estimin oportunes.

Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, tenint en compte l'article 17.3 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
del 5 de març. 

Votació: s'aprova per unanimitat.
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3. 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.

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 Carrer 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 Carrer 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.

Cinquè.- Publicar la composició de la mesa de Contractació en el Perfil del 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.

Votació: s'aprova per unanimitat.

6 de 14

mailto:ajuntament@campins.cat


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

4. Proposta de cessió d'ús de béns mobles de l'Ajuntament de Campins.

Antecedents

En data 26 de setembre de 2017, per decret de l'alcaldia 166/2017 es va aprovar l'expedient
d'alienació de béns mobles patrimonials de l'Ajuntament de Campins. 

Efectuat  anunci  al  BOPB,  de  data  9  d'octubre  de  2017  i  transcorregut  el  termini  de
presentació d'ofertes, no s'ha rebut cap oferta. 

Efectuat un segon anunci  al  BOPB, de data 22 de novembre de 2017 i  transcorregut el
termini de presentació d'ofertes, no s'ha rebut cap oferta. 

En data 5 de gener de 2018, M.B.C., en representació de l'associació sense ànim de lucre
"Salvem Campins", que gestiona "El Local" ubicat a Camí vell de Sant Celoni 5 de Campins,
sol·licita disposar dels béns mobles inclosos a l'expedient d'alienació següents: armari mural,
refrigerador de dues portes, congelador, màquina registradora i làser TPV.

En data 15 de gener de 2018, M.B.C., presenta nova instància complementària a l'anterior
sol·licitant disposar de la resta de material inclòs a l'expedient d'alienació, consistent en un
bagul congelador i armari de 4 portes. 

L'Associació Salvem Campins és una associació sense ànim de lucre que va néixer a partir
del fet que Campins es va quedar sense cap botiga i que, en el que es considera el casc urbà,
no restava obert cap local,  ni  públic  ni  privat,  que donés possibilitat de reunió-trobada.  

En  els  seus  estatuts  es  relacionen  les  activitats  que  vénen  a  portar  solució  a  aquestes
mancances: activitats lúdico-socials, culturals, esportives, servei de bar, venda de queviures,
elaboració de productes alimentaris i fomentar i difondre el patrimoni de Campins.

Des de l'inici de l'activitat, el 15 d'octubre de 2017, s'hi han apuntat 60 socis i s'ha recuperat
l'antic bar del poble amb el nom d'"El Local" amb un petit espai de botiga, que permet la
relació social als veïns del nostre municipi. 

Les quotes d'aquests socis són les que han permès la posada en marxa d'aquest projecte i, el
local, obre cada dia gràcies al voluntariat dels mateixos socis que s'han organitzat en torns.

Tenint en compte que l'actitud de l’associació és donar servei al municipi sense ànim de 
lucre i l'ús d'interès general a què es destinaran els béns mobles, 

Atès l'informe tècnic justificatiu de l'oportunitat i la conveniència de la cessió d'ús,

Atès el certificat acreditatiu del caràcter patrimonial dels béns.

Atès l'informe de valoració tècnica dels béns.
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Atès el que estableix el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Cedir l'ús dels següents béns mobles a l'Associació sense ànim de lucre "Salvem 
Campins".

- Caixa registradora i làser TPV.

- Armari mural 4 portes.

- Armari mural.

- Congelador.

- Forn convecció.

Segon.- Advertir que la cessió de l'ús s'extingeix automàticament en el cas que els béns es 
destinin a una altra finalitat.

Tercer.- Exposar al públic el present acord en el taulell d’anuncis de la Corporació per un 
període de 15 dies durant el qual es poden formular reclamacions o al·legacions.

Quart.- Comunicar aquest acord als interessats.

Votació: s'aprova per unanimitat.
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5. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
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Núm. Extracte
192 Decret aprovació bases procés selectiu.
193 Incoació expedient 226-2017.
194 Incoació expedient 229-2017.
195 Incoació expedient 228-2017.
196 Incoació expedient 227-17.
197 Canvi de data Ple ordinari.
198 Aprovació Plecs subhasta.
199 Sol·licitud compra paper blanc dins l'Acord Marc.

200 Re-facturació per fuita Exp.239-2017.
201 Aprovar despeses pendents d'aplicar al pressupost 2017.
202 Aprovar pagament factures novembre 2017.
203 Ordenar pagament factures novembre 2017.
204 Contracte d'obra i servei de GMV.
205 Decret delegació assistència i vot.
206 Decret generació de crèdit 6-2017.
207 Ordenació pagament nòmina novembre.
208 Aprovar pagament relació f/2017/24 novembre 2017.
209 Ordenar pagament relació F/2017/24 novembre 2017.
210 Pagament factures domiciliades novembre 2017.
211 Canvi de titular comptador aigua.
212 Canvi de titular comptador aigua.
213 Aprovar factures Obertura Franja Perimetral relació F/2017/25.
214 Baixa crèdits incobrables 2017.
215 Sol·licitud de Subvencions Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals.
216 Pagament paga extra de Nadal 2017.
217 Acceptació 2 bicicletes elèctriques Diputació de Barcelona 17/Y/245689.
218 Decret aprovar pagament relació F_2017_26 i F_2017_27 desembre 2017.
219 Decret ordenar segon pagament any 2017 assistència tècnica Consell Comarcal.
220 Decret ordenar pagament relació F/2017/25 i factura Adomgri SLU.
221 Decret ordenar pagament relació F_2017_26 i F_2017_27 desembre 2017.
222 Decret ordenar pagament conveni col·laboració franja perimetral any 2017.
223 Decret baixa del padró d'IVTM de vehicle.
224 Decret admesos procès selectiu operari brigada.
225 Pagament nòmina personal desembre 2017.
226 Decret transferència sortida al Liceu.
227 Inici procediment sancionador.
228 Decret productivitat P.F.F.
229 Lloguer nínxol 13 mòdul A.
230 Decret transferència Marató 2017.
231 Decret aprovar pagament relació F/2017/28 i abonaments desembre 2017.
232 Decret ordenar pagament relació F/2017/28 i abonaments desembre 2017.
233 Decret ordenar pagament conveni Consell Comarcal Treballadors 2017.
234 Decret autoritzar despesa 2017.
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6. Informacions d'alcaldia.

Informacions d'alcaldia

L'alcalde informa que a Campins actualment hi ha 522 habitants.

1.- II Canicross Solidari amb la Marató de TV3.

Per segon any, l'Ajuntament ha col·laborat amb la Marató de TV3 amb l'organització
d'un canicross no competitiu i solidari. 

Amb  una  participació  de  més  de  20  cans  i  els  seus  respectius  propietaris,  la
recaptació va ser de 280 €.

2.- Programa Treball i formació.

Novament aquest any Campins ha participat en el programa Treball i Formació del
Consell Comarcal amb el suport del SOC.

Aquest programa és una eina per reinserir a treballadors preferentment de més de
55 anys i  amb dificultats  per  accedir  al  món laboral,  alhora hi  ha unes hores  de
formació per l'obtenció d'una acreditació.

Inicialment a Campins li tocava un treballador per 6 mesos, tot i que per renúncia
d'un altre municipi finalment rebrem un treballador amb contracte de 6 mesos i un
treballador per 1 any.

Tant la selecció com la formació, contractació i  entrega de vestuari laboral i  EPI's
(equips de protecció individual), és a càrrec del Consell Comarcal. 

Per la tria de candidats es tenen en compte diferents factors: preferentment +de 55
anys, cap mena de prestació ni dret a ajuda i 12 mesos aturat dins dels últims 18.

Campins, va realitzar les sol·licituds d'aquestes persones per donar reforç a la brigada
municipal i esperem la incorporació de les 2 persones el dia 31 de gener de 2018. 

El  cost  de les  2  persones  serà  per  l'Ajuntament  de  Campins  de  4418,20 €  pel
contracte d'un any, i 2283,97 € el contracte de 6 mesos.
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3.- Concurs operari brigada municipal Servei d'Aigües Municipals.

El  passat  dia  10 de gener  es  va  realitzar  el  concurs-oposició  per  cobrir  la  plaça
d'operari adscrita al Servei Municipal d'Aigües i la creació de la borsa de treball. 

Només 1 dels 5 aspirants va superar les proves selectives, per tant la borsa de treball
ha quedat deserta. 

L'aspirant que va superar el procés s'incorporarà a la brigada municipal el pròxim dia 1
de febrer amb caràcter fix i amb un període de prova de 6 mesos, tal com es va
establir a les bases reguladores del procés selectiu.

4.- Funcionament de l'Ajuntament

Com bé saben el 2017 l'Ajuntament de Campins ha estat gestionant els expedients
de manera electrònica, això ha suposat un estalvi molt important de paper i d'espai.

Des que hem posat en marxa aquest model de gestió hem estalviat un 70% del
consum habitual  de paper  i  som el  segon municipi  de la  comarca  en estalvi  de
material d’oficina per habitant.

Per exemple el registre d'entrada i sortida, ha passat d'ocupar 9 carpetes a només 3.

També ha arrelat l'ús de la deixalleria, l'any passat van ser 19 les persones que van
sol·licitar els descomptes.

5.- Correus.

L'Ajuntament  ha  realitzat  reiterades  reclamacions  a  Correus,  tant  telefònicament
com per escrit demanat una solució al problema amb el repartiment. 

La persona assignada a Campins es troba de baixa i tenim suplents que no coneixen
la zona i provoca que hi hagi molts errors a l’hora de fer el repartiment.

Finalment, dimecres de la setmana passada es va poder contactar amb la cap de
personal de la secció rural i a més de disculpar-se per les molèsties causades ens va
deixar el seu número de telèfon mòbil personal per contactar amb ella en qualsevol
moment que fos necessari i  es comprometia a què, aquesta setmana tindríem el
servei restablert amb normalitat.
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6.- Trobada de Micropobles de Catalunya.

El  passat  dia  2  de  desembre  es  va  realitzar  a  Campins  l’assemblea  anual  de
l’Associació de Micropobles de Catalunya. La unió i la defensa comuna dels pobles
petits,  fa  que,  les  administracions  públiques  supramunicipals  ens  escoltin  i  ens
tinguin en compte. Mancomunar esforços abarateix costos.

A  tall  d’exemple,  dissabte  dia  20  es  va  celebrar  una  trobada  per  parlar  de  la
implantació de les energies renovables als edificis públics.

7.- Trobada del Baix Montseny.

Ahir,  22  de  gener,  es  va  dur  a  terme  a  Campins  la  trobada  d'alcaldes  del  Baix
Montseny per establir  les bases per  redactar el  Pla estratègic d’ocupació del  Baix
Montseny. 

La redacció d'aquest Pla permetrà establir els objectius que ens permetin treballar
junts, com a comarca, en temes que ens preocupen a tots: promoció econòmica,
foment de l'ocupació i promoció turística. 

8.- Programa OIL. Ocupació a la indústria local.

Aquest  programa  va  adreçat  als  municipis  que  tenen  polígons  industrials
preferentment i pretén fomentar la contractació de personal.

Campins  s’adhereix  com  a  municipi  col·laborador  atès  que  no  tenim  polígon
industrial.  

9.- Sopar de Nadal.

Aquest any el sorteig ha escollit el restaurant Maria Rosa per celebrar el sopar de
Nadal. El cost per l’ajuntament ha estat de 390 €. Durant el sopar s’ha fet una timba
per repartir, entre els treballadors, els diferents lots que s’han rebut.

Llistat de lots rebuts: 2 paneres, 2 caixes de cava, 6 caixes de bombons i 4 pastilles
de torrons. Tot, com ja és habitual des de l’inici de la legislatura, tot s’ha repartit entre
els treballadors de l’ajuntament a excepció de les paneres que, el dia del sopar de
nadal, es va fer una quina per sortejar-les.
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10.- Lot de Nadal.

El lot de Nadal que, cada any, l’ajuntament fa als seus treballadors ha costat 741€.

11.- Agència Tributària Catalana.

L'alcalde informa que ha rebut advertiment de l'Agència Tributària Catalana pel que 
es comunia que els ingressos s'han de realitzar a l'Agència tributària.

12.- Reunions:

- Alcalde de Sant Celoni per Drecera i camí Can Sura.

- Alcaldes del Baix Montseny per preparar pla estratègic de promoció econòmica,
ocupació i turisme.

Ahir dilluns es va realitzar en aquesta mateixa sala la reunió d’alcaldes. S’ha acordat
tirar  endavant  la  renovació  del  conveni  que  ja  es  va  signar  el  2015,  acceptar  la
subvenció de 29000 € i redactar el plec de condicions per convocar la subhasta
pública perquè una empresa s’encarregui de la redacció del pla estratègic.

- Associació de Propietaris Forestals del Montseny.

Proposta per utilitzar els boscos, desboscament per aprofitar la llenya per vendre i 
per fer biomassa, recuperació del suro, franges perimetrals de seguretat...

- Serveis Socials Municipals.

Cada dos mesos tenim una reunió de coordinació. La malauradament famosa LRSAL
(llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local) continua posant molts
pals a les rodes impedint realitzar la seva tasca de manera pragmàtica i efectiva. Sort
en tenim que, a Campins, no tenim gaire volum de demanda de serveis socials i ens
en sortim molt dignament.

Els ajuntaments del Baix Montseny estem treballant per trobar una solució definitiva
a la situació que l’aplicació d’aquesta llei ens crea.

- Servei de Mediació de la Diputació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona ha posat en marxa un servei de mediació per intentar 
solucionar les desavinences que puguin sorgir entre veïns. 
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7. Precs i preguntes.

El senyor Tohà pregunta per l'inventari de béns de l'Ajuntament, per quin motiu s'ha retirat
del Ple.
El senyor Lacruz li explica que calia introduir al nou programa de gestió GPA que ha d'anar
lligat al SICALWIN.
El senyor Sierra indica que s'ha doblat la feina, ja que indica que aquesta feina ja es va fer en
l'anterior legislatura. 
El senyor Lacruz informa que la feina l'ha dut a terme la Diputació ajustant-se a la nova
normativa  vigent i  que de «la feina feta» en l’anterior legislatura no hi  ha cap rastre en
l’ajuntament... que l’actual equip de govern, no posa en dubte que s’hagi fet, sinó que no
consta cap document demostratiu enlloc, pel que, si s’ha fet, caldrà demostrar-ho...

El senyor Tohà pregunta per l'alienació de vehicles de l'ACA. 
El senyor Lacruz informa que s'ha de rebre la resposta per EACAT.
El senyor Reales explica que es van presentar 7 ofertes per diferents vehicles, explica que les
ofertes es van realitzar valorant l'estat del vehicle i la reparació que calia fer.

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

Campins, document signat electrònicament al marge. 
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