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EXPEDIENT 60/2018

ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

Identificació de la sessió
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Data: 3 d'abril de 2018.
Horari: 19 hores fins 20.20 hores.
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. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Proposta d'aprovació de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Campins, expedient
8/2018.
3.  Proposta  d'acord  declaració  de  l'oferta  econòmica  més  avantatjosa  de  les  obres
d'Arranjament i  pavimentació del Camí de Can Bruguera, Carrer Turó i  Rajoleria,  expedient
191/2017.
4. Proposta d'acord per la modificació de la Plantilla de Personal, expedient 72/2018.
5. Aprovació de l'expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdit 74/2018.
6. Proposat de festes locals per l'any 2019.
7.  Aprovació del 4t Conveni de Cooperació intermunicipal per a l'Impuls i sosteniment del 
Pla de prevenció de les addicions – El Tritó del Baix Montseny, pel període 2017-2020.
8. Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representats electes.
9. Moció en defensa de l'escola Catalana i del model d'immersió lingüística.
10. Moció de suport dels governs locals de Catalunya a Proactiva Open Arms.
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11. Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la 
deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol.
12. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
13. Informació d'alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Abans de donar inici al desenvolupament de la sessió es vota la introducció per motiu 
d'urgència de la Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia 
de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol, que passa a incorporar-se al 
número 11 de l'ordre de l'endemà de ser aprovada per unanimitat.

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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 23/02/2018.

Votació: aprovat per unanimitat.
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2. Proposta d'aprovació de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Campins. 

En data 30 de novembre de 2015, l'Ajuntament de Campins va sol·licitar participar en la
convocatòria promoguda per la Diputació de Barcelona per la realització de l’inventari de
béns entre els Ajuntaments de la província de Barcelona.

Vista la resolució de la Diputació de Barcelona, de data 31 de març de 2016, d’atorgament
d’ajut en espècie consistent en l’elaboració d’inventari de béns i serveis que conformen el
patrimoni municipal.

Atès que aquests treballs es van encarregar a l’empresa Aldebaran 2.0, Projectes i Serveis.

Atès que la Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Campins l'informe final de
l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament de Campins. 

D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb el decret 336/88 pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar  l’inventari  general  de  béns  i  drets  de  la  corporació  en  els  termes  que
consten en document annex i que es consideri part integrant d’aquest acord.

Segon.-  Remetre  la  còpia  de  l’esmentat  inventari  al  Departament  de  Governació,
Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Votació: aprovat per unanimitat.
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3.  Proposta  d'acord  declaració  de  l'oferta  econòmica  més  avantatjosa  de  les  obres
d'Arranjament i pavimentació del Camí de Can Bruguera, Carrer Turó i Rajoleria, expedient
191/2017.

Atès que el Ple de la Corporació de data 26-09-2017 va aprovar l'expedient de contractació i
els Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació del contracte de les obres
d’arranjament i pavimentació del Camí de Can Bruguera, carrers Turó i Rajoleria de Campins, per
procediment obert,  oferta econòmicament més avantatjosa,  un únic criteri  d’adjudicació,  al
preu més baix. 
Atès  que amb data 1-2-2018 es  va  publicar  anunci  de licitació  en el  Butlletí  Oficial  de la
Província de Barcelona i en el Perfil  de contractant de l'òrgan de contractació, a fi  que els
interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten a l’expedient.
Atès que la Mesa de contractació en data 14 de març de 2018 després de l’obertura del sobre B i
un cop analitzades les propostes econòmiques presentades, va realitzar proposta d'adjudicació
a  favor  de  l’empresa  AGUSTÍ  Y  MASOLIVER,  S.A.,  amb  la  proposició  econòmica  més
avantatjosa, amb una oferta econòmica 60.223,14 € + IVA.
Examinada la documentació que l'acompanya, d'acord amb la mateixa, i de conformitat amb el
punt establert  a  la  Disposició Addicional  Segona i  l'article 151 del  Text Refós de la  Llei  de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
Atesos els resultats obtinguts, la mateixa mesa acorda requerir la documentació al licitador. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta duta a
terme per la Mesa de contractació, de conformitat amb el següent ordre:

1. Salvador Serra, S.A.................... preu 67.400,00 € + IVA.
2. Construccions Deumal, S.A.... preu 65.000,00 € + IVA.
3. Agustí i Masoliver, S.A.............. preu 60.223,14 € + IVA.
4. Aglomerats Girona, S.A............ preu 63.033,66 € + IVA.

Segon.- Notificar i requerir a l’empresa Agustí i Masoliver, S.A., licitador que ha presentat 
l'oferta econòmicament més avantatjosa, per un import de 60.223,14 € + IVA, perquè 
present en el termini de 10 dies a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment:
a) Documentació justificativa del compliment dels requisits previs i documentació 
administrativa declarada responsablement en els termes de l’article 146.4 del TRLCSP. 
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b) Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització a l'òrgan de contractació per 
obtenir de forma directa l'acreditació d'això.
c) Documentació acreditativa de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre.
d) Resguard de la garantia definitiva per un import del 5% del preu del contracte sense 
IVA.

En cas de no complimentar-se adequadament el present requeriment, s’entendrà que retira
la seva oferta segons el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Agustí i Masoliver, S.A.

Votació: aprovat per unanimitat.
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4. Proposta d'acord per la modificació de la Plantilla de Personal 
L'Ajuntament  de  Campins  gestiona  de  manera  directa  el  Servei  Municipal  d'Aigües  i
actualment no disposa de cap auxiliar administrativa destinada a aquest efecte.
Atesa la necessitat de gestionar la documentació que genera el Servei Municipal d'Aigües en
les tasques de manteniment, conservació i gestió de la xarxa, realització d'analítiques, altes,
baixes i  canvis  de titularitat,  declaració d'IVA i  gestions diverses amb l'ACA, és necessari
l'ampliació de la plantilla de l'Ajuntament de Campins amb una auxiliar administrativa per tal
de poder seguir donant servei de manera directa al municipi de Campins; això fa necessari
procedir a una modificació de la plantilla aprovada. 
Vist que, amb data 19/03/2018 es va iniciar per Provisió d'Alcaldia la formació d’expedient
per dur a terme la modificació de la plantilla de personal aprovada per Acord del Ple de
18/12/2017.
Vist  que  es  va  emetre,  pel  Secretari  Interventor,  informe  sobre  la  legislació  aplicable  i
procediment a seguir.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que té per
objecte la creació de la següent plaça:
1. Denominació: Auxiliar administrativa
Adscripció: Servei Municipal d'Aigües
Grup: C2
Titulació acadèmica requerida: Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Forma de provisió: Concurs oposició.
Sou Base: 7.335,72 €
Complement de destinació: 14.185,40 € (Nivell 18)

Segon.-  Sotmetre  el  present  acord  a  informació  pública  per  termini  de  quinze  dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats
podran  examinar  l'expedient  i  presentar  les  reclamacions  que  estimin  pertinents.
Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu
aquest acord d'aprovació inicial.

Votació: aprovat per unanimitat.
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5. Aprovació de l'expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdit 74/2018.

Atès que en els treballs  de tancament de l'exercici  s’ha constatat l’existència de despesa
realitzada en l’exercici 2017 que no disposa de consignació pressupostària tal com es detalla
en l’Annex adjunt d’import total 11.354,35 euros. 
Atès que en virtut del principi d’Especialitat temporal només es poden imputar als crèdits de
cadascun dels exercicis les despeses realitzades durant el mateix exercici. 
Així doncs, per atendre les despeses realitzades en exercicis anteriors, s’haurà de realitzar un
reconeixement extrajudicial de crèdits 
Atès que el Ple és l’òrgan competent per a realitzar l’aprovació del reconeixement de crèdits 

FONAMENTACIÓ JURÍDICA

Art. 60.2º del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
El R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL), 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen a l’Annex adjunt
que ascendeix a un import d'11.354,35 euros. 

Segon.- Aplicar,  al  Pressupost  de  l’exercici  2018,  el  crèdit  amb  càrrec  a  les  partides
pressupostàries corresponents.

Votació: aprovat per unanimitat.
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6. Proposat de festes locals per l'any 2019.

De conformitat amb l'escrit rebut per part del Departament d'Empresa i  Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, en relació a la proposta de festes locals per l'any 2019, es proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

Primer.-  Proposar  com a festes locals  per  a l'any 2019 al  municipi  de Campins  els  dies
següents:
- dilluns 13 de maig de 2019 (Sant Guillem)
- dilluns 26 d'agost de 2019 (Festa Major)

Segon.-  Notificar aquest acord al Departament d'empresa i ocupació de la Generalitat de
Catalunya.

Votació: aprovat per unanimitat.

8 de 29

mailto:ajuntament@campins.cat


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

7. Aprovació del 4t Conveni de Cooperació intermunicipal per a l'Impuls i sosteniment del 
Pla de prevenció de les addicions – El Tritó del Baix Montseny, pel període 2017-2020.

Atès que ha finalitzat la vigència del Conveni de Coopoeració intermunicipal per a l'Impuls i 
sosteniment del Pla de prevenció de les addicions – El Tritó del Baix Montseny, és necessari 
signar el nou conveni per període 2017-2020, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la minuta del conveni, el text literal és el següent:
«4t CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL PER A L’IMPULS I SOSTENIMENT DEL PLA DE PREVENCIÓ 
DE LES ADDICIONS – EL TRITÓ DEL BAIX MONTSENY, PEL PERÍODE 2017-2020».
 
Sant Celoni, ......de ...........de 201...........

REUNITS:

El Sr.  Dídac Manresa Molins, alcalde president de l’Ajuntament de Breda, assistit del secretari municipal  Sr. Jordi
Jove Perich.

El  Sr.  Joan Lacruz i  Gil,  alcalde president  de l’Ajuntament de Campins,  assistit  del  secretari  municipal  Sr.  Pablo
Fernández Fernández

El Sr.  Josep Cuch i Codina, alcalde president de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús assistit del secretari municipal
Francesc Serras i Ortuño.

El Sr.  Albert Rovira Rovira, alcalde president de l’Ajuntament de Fogars de Montclús assistit del secretari municipal
Sra. M. del Pilar Pérez Raposo.

El Sr. Marc Uriach Cortinas, alcalde president de l’Ajuntament de Gualba, assistit de la secretaria municipal  Sra. Ana
M. Chacón Barreto.

El Sr.  Martí Pujol Casals, alcalde  president de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, assistit de la secretària municipal
Sra. Neus Puig Casademunt.

El Sr. Alfons Planas Jubany, alcalde president de l’Ajuntament de Montseny, assistit de la secretària municipal Sra. M.
del Pilar Pérez Raposo.

El  Sr. Josep  Maria  Bagot  i  Belfort, alcalde  president  de  l’Ajuntament  de  Riells  i  Viabrea,  assistit  del  secretari
municipal Sra. Montserrat Bertran i Roca.

La Sra. Maria Lluïsa Berdala i Cirera, alcaldessa  presidenta de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, assistit de
la secretària municipal Sra. Núria Fàbregas Pujadas.

El Sr.  Francesc Deulofeu i Fontanillas, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Celoni, assistit pel secretari de la
Corporació, Sergi Ribas Beltrán.
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El  Sr.  Daniel  Fernández  Fuster,  alcalde  president  de  l’Ajuntament  de  Sant  Esteve  de  Palautordera,  assistit  del
secretari municipal Sr. Josep M. Campdepadrós Castaño.

La Sra.  Pamela Isús Saurí, alcaldessa  presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, assistit del secretari
municipal Sr. Pablo Fernández Fernández.

El Sr.  Jordi Xena Ibañez,  alcalde president de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, assistit del secretari
municipal Jordi Villacrosa Fàbregas.

El Sr.  Joan Mora Alsina, alcalde  president de l’Ajuntament de Vallgorguina, assistit de la secretària municipal Sra.
Macarena Lujón Lorente.

El Sr. Joan Pons i Fiori, alcalde  president de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, assistit del secretari municipal Sr. Josep
Muntal Julià.

Les  alcaldesses  i  alcaldes,  en nom i  representació dels  ajuntaments  respectius  d’acord amb  l’article  21  de la Llei
7/1985 reguladora de les bases de règim local i  53 del  D.  Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el  text refós de la Llei
municipal  i  de  règim local de Catalunya, i  d’acord també amb les  certificacions  expedides  per  la secretaria dels
ajuntaments, conforme cada corporació ha aprovat la minuta de conveni i autoritzat la seva subscripció.

Les secretàries i secretaris per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.

Totes ells es reconeixen plena capacitat per a intervenir en aquest acte i

MANIFESTEN:

L’any 1999 es van iniciar les actuacions per a la prevenció de les drogodependències al Baix Montseny, arran que els
diversos agents dels àmbits de Serveis socials, Salut, Joventut, Ensenyament, etc. en varen detectar la necessitat. Amb
l’objecte de donar continuïtat de manera més organitzada i temporalitzada a les accions preventives que ja es feien,
es va redactar el Pla de prevenció de les drogodependències del Baix Montseny amb la participació diversos municipis.

El 2004, atesa la favorable valoració del projecte, es va formalitzar la seva continuïtat en el marc del 1r Conveni
intermunicipal 2005-2008, del Pla de prevenció de les addicions que des d’aquell moment pren el nom singular de
«El Tritó del Baix Montseny».

Aquest conveni dóna contingut a l’estructura organitzativa i de funcionament del projecte, la qual es consolida quan el
2008  es  contracta  una  tècnica  especialitzada  com  a  personal  propi  de  l’Ajuntament  de  Sant  Celoni,  amb  el
compromís de cooperació dels ajuntaments per tal de poder reforçar les activitats i accions i, treballar amb els equips
de professionals. 

Posteriorment s’han formalitzat nous convenis quadriennals: el 2n pel període 2009-2012, el 3r pel període 2013-
2016. Ara es formula la seva renovació amb el 4t, pel període 2017-2020.
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Els resultats de les activitats de prevenció, suport al tractament i d’inserció que s’han desenvolupat durant aquests
anys  en  el  marc  del  Pla  de prevenció  de les  addicions  «El  Tritó  del  Baix  Montseny» han estat  considerats  ben
satisfactoris per a la prevenció i l’atenció de les addiccions, han comptat amb el suport financer, material i humà dels
municipis,  així  com  d’administracions  supramunicipals  com  ara  la  Diputació  de  Barcelona,  la  Generalitat  de
Catalunya, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i d’altres entitats privades.

D'acord amb aquests antecedents,  es proposa la signatura del  4t Conveni de cooperació intermunicipal per a
l’impuls i sosteniment del Pla de prevenció de les addicions,- El Tritó del Baix Montseny, pel període 2017-
2020.

I en aquest context les signants,

PACTEN:

1. Objecte del Pla.
L’objecte d’aquest conveni es regular la cooperació entre els ajuntaments signants per aplicar, desenvolupar i sostenir el Pla
de prevenció de les addicions - El Tritó del Baix Montseny (en endavant El Tritó) pel període 2017-2020.

2. Estructura organitzativa del Pla.
L’estructura organitzativa per a l’aplicació del Tritó és la següent: 

1. Consell Polític:   
Format pels alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments signants, que podran delegar en altres regidores o regidors. Serà
presidit per l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni.

Les funcions d’aquest òrgan són:

 Consensuar l’evolució del plantejament del Pla, formulant directrius, prioritzant necessitats, etc.

 Aprovar les memòries i plans anuals.

 Establir les línies de col·laboració amb entitats i administracions.

 Considerar les adhesions d’altres municipis que puguin formular-se.

2. Consell Tècnic  :   
Format per personal tècnic designat per cadascun dels municipis signants.

Les funcions d’aquest òrgan són:

 Propostes de línies d’actuació i de treball per a la seva derivació al Consell Polític.

 Definir les memòries i els plans de treball anuals.

 Col·laborar,  quan  s’escaigui,  en  les  activitats  que  es  desenvolupin  en  el  municipi  en  aplicació  i
desenvolupament del Tritó i/o en actuacions intermunicipals relacionades amb el Pla.

3. Coordinació tècnica:  
A càrrec d’una educadora social de la plantilla municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni, adscrita específicament a
jornada completa al Tritó.
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Les funcions de la coordinació tècnica són:

 Coordinar el Consell tècnic.

 Redactar  la documentació derivada del  desplegament del  Tritó  (plans,  memòries,informes,  subvencions,
etc.).

 Redactar les memòries i els plans de treball anuals.

 Coordinar i implementar efectivament les accions del Pla.

 Coordinar-se amb altres operadores externes per a la millora i la innovació.

 Atenció directa a persones usuàries.

 Realització de tallers preventius.

 Assessorar professionals concernides en la prevenció (Serveis socials, Salut, Joventut, Ensenyament, etc.)

4. Gestió tècnica  
A càrrec de la direcció de l’Àmbit de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni.

Les funcions de la gestió tècnica són:

 Gestionar l’administració del Pla

 Gestionar el pressupost del Pla

 Gestionar els successius convenis

 Col·laborar amb la coordinació tècnica en tot allò que permeti un millor desenvolupament del Pla.

3. Sosteniment econòmic del Pla
El sosteniment econòmic del Tritó serà assumit proporcionalment per tots els ajuntaments, per bé que tot ingrés que es
rebi  d’altres  administracions,  entitats  o  persones,  es  deduirà  en  la  seva totalitat  del  cost  total  anual  i  minorarà
l’aportació dels signants d’aquest conveni.

S’elaborarà un pressupost anual, determinat pel Pla anual del Tritó que s’actualitzarà a partir del primer any, cada 1
de gener, d’acord amb la variació de l’IPC estatal o índex que el substitueixi, referit als dotze mesos anteriors que hagi
publicat l’INE. Si l’evolució del Pla ho requereix, el pressupost podrà experimentar altra evolució que es reflectirà en
l’annex o addenda al conveni segons s’escaigui.

La proporció de participació es determinarà d'acord amb el nombre d’habitants de cada municipi referida a l’INE
disponible per a cada exercici.

Cada ajuntament consignarà al respectiu pressupost municipal la dotació que li correspongui per garantir atendre la
liquidació que es formularà durant el primer trimestre de cada exercici vençut. 

Si durant la vigència del conveni es produís una variació en el nombre d’habitants dels municipis que pugui donar lloc
a una variació del +- 5% de les aportacions d’algun ajuntament, aquest podrà sol·licitar que s’actualitzin les dades de
població que serveixen de base per a la distribució de les aportacions.

En  cas  que  es  produeixi  l’adhesió  de  nous  ajuntaments  al  Pla,  les  aportacions  dels  municipis  es  revisaran
proporcionalment de resultes de les noves incorporacions. 
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L’Ajuntament de Sant Celoni assumeix a l’avançada les despeses del Pla. Durant el primer trimestre de cada exercici
vençut,  lliurarà als ajuntaments la liquidació definitiva referida a l’any anterior, amb indicació de les aportacions
corresponents a cadascun. En el termini de 60 dies naturals des de la recepció de la comunicació n’efectuaran l’ingrés
a l’Ajuntament de Sant Celoni.

4. Seu i recursos materials del Pla
El Tritó té la seu a l’Àmbit de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni, que compta amb els recursos materials 
següents per a facilitar el funcionament del Pla:

- Despatx per a la coordinadora tècnica
- Equip informàtic
- Espais de reunió i/o atenció a persones usuàries.
- Telèfon
- Material fungible d’oficina

5. Adhesions i baixes del Pla
La vocació del Pla és assolir una important integració comunitària, i  per això, a més de l’estructura organitzativa
bàsica indicada, el Consell polític podrà considerar la incorporació d’agents públics i privats al desenvolupament del
Pla,  no  previstos  inicialment,  en  els  contextos  que  es  considerin  escaients.  La  incorporació  de  nous  municipis
comportarà la revisió del pressupost i de les aportacions proporcionals.

La separació del Pla d’algun dels seus membres s’haurà de comunicar al Consell Polític. Si es produeix més enllà dels 3
primers mesos de l’exercici, es considerarà en la liquidació completa de l’any en curs.

6. Vigència del Pla
Aquest conveni tindrà vigència, amb efectes retroactius, des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2020.  Es
podrà prorrogar si les condicions acordades no varien. Tot això, atès el contingut de l’article 39.3 de la Llei 39/2015, de
1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per quant, excepcionalment, podrà
atorgar-se eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en substitució d’actes anul·lats, així com quan es produeixin
efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data a què es retrotragui
l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres persones.

7. Interpretació.
Per a qualsevol dubte que es plantegi sobre la interpretació del present conveni, totes les parts es comprometen a
posar-ho en comú per  tal  de resoldre’l.  En tot cas,  el  present  conveni té el  caràcter  de conveni administratiu  de
col·laboració entre ajuntaments i li és d’aplicació la normativa administrativa de règim local que sigui escaient (Llei de
Procediment Administratiu, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, i resta de normativa anàloga).

I en prova de conformitat, el signen les parts en el lloc i data consignats a l’encapçalament amb tants exemplars".

(signatures)

13 de 29

mailto:ajuntament@campins.cat


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

ANNEX 1
PLA DE PREVENCIÓ DE LES ADDICIONS – EL TRITÓ DEL BAIX MONTSENY 2017-2020

PRESSUPOST I PREVISIÓ DE LES APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS.
EXERCICI 2017

Despeses 2017 euros

Coordinació tècnica 41.402,41

Activitats i materials 21.702,36

Total despesa 63.104,77

Ingressos 2017 euros

Subvenció de la Diputació de Barcelona 2017 20.600,00

Aportacions dels ajuntaments 2017 42.504,77

Totals ingressos 63.104,77

Aportacions corresponents als ajuntaments signants respecte al pressupost per a l’any 2017, d’acord
amb el nombre d’habitants referit a gener de 2016:

Municipi
Nombre d'habitants

gener 2016
% participació

Aportació
proporcional

Campins 470 0,81 343,39
Cànoves i Samalús 2.873 4,94 2.099,08
Fogars de Montclús 462 0,79 337,55
Gualba 1.426 2,45 1.041,87
Llinars del Vallès 9.717 16,70 7.099,47
Montseny 320 0,55 233,80
Sant Antoni de Vilamajor 5.862 10,08 4.282,92
Sant Celoni 17.540 30,15 12.815,14
Sant Esteve de Palautordera 2.599 4,47 1.898,89
Sant Pere de Vilamajor 4.257 7,32 3.110,27
Santa Maria de Palautordera 9.194 15,80 6.717,36
Vallgorguina 2.772 4,76 2.025,29
Vilalba Sasserra 684 1,18 499,75

TOTALS 58.176 100,00 42.504,77
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ANNEX 2
PLA DE PREVENCIÓ DE LES ADDICIONS – EL TRITÓ DEL BAIX MONTSENY 2017-2020

PRESSUPOST I PREVISIÓ DE LES APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS.
EXERCICI 2018

Per  a  l’exercici  de  2018,  es  preveuen  dos  elements  que  impliquen  una  variació  significativa  del
pressupost del Pla,  tant pel que fa el volum de despesa, com de la distribució de les aportacions
municipals. En concret:
1. Incorporació  d’un/a  tècnic/a  de  suport  al  Pla,  per
atendre el  creixement de la demanda d’activitats i  aportar major estabilitat  en la disponibilitat  de
professionals que dissenyen i apliquen les activitats.

2. Incorporació dels municipis de Breda i Riells i Viabrea.

Despeses 2018 euros

Coordinació tècnica 41.402,41

Tècnic/a 50% jornada (capítol 2) 12.000,00

Activitats i materials 14.000,00

Totals despeses 67.402,41

Ingressos 2018 euros

Subvenció de la Diputació de Barcelona 2018 20.600,00

Aportacions dels ajuntaments 2018 46.802,41

Totals ingressos 67.402,41

Aportacions corresponents als ajuntaments signants respecte el pressupost per a l’any 2018, d’acord
amb el nombre d’habitants referit a gener de 2016:

Municipi
Nombre d'habitants

gener 2016
% participació

Aportació
proporcional

Breda 3.722 5,65 2.646,39
Campins 470 0,71 334,18
Cànoves i Samalús 2.873 4,36 2.042,74
Fogars de Montclús 462 0,70 328,49
Gualba 1.426 2,17 1.013,90
Llinars del Vallès 9.717 14,76 6.908,91
Montseny 320 0,49 227,52
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Riells i Viabrea 3.927 5,97 2.792,15
Sant Antoni de Vilamajor 5.862 8,91 4.167,96
Sant Celoni 17.540 26,65 12.471,16
Sant Esteve de Palautordera 2.599 3,95 1.847,92
Sant Pere de Vilamajor 4.257 6,47 3.026,78
Santa Maria de Palautordera 9.194 13,97 6.537,05
Vallgorguina 2.772 4,21 1.970,93
Vilalba Sasserra 684 1,04 486,33

TOTALS 65.825 100,00 46.802,41

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Aprovar  el  text  del  conveni  de  Cooperació  intermunicipal  per  a  l'Impuls  i
sosteniment del Pla de prevenció de les addicions – El Tritó del Baix Montseny, pel període
2017-2020.

Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura del conveni de Cooperació intermunicipal per a
l'Impuls i sosteniment del Pla de prevenció de les addicions – El Tritó del Baix Montseny, pel
període 2017-2020.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

Votació: aprovat per unanimitat.
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8. Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representats electes.

La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, per això,
la  sobirania  de Catalunya rau en la  voluntat  d’autogovern del  poble  català.  Aquests  dos
conceptes  són  els  pilars  de  la  societat  catalana  que  sempre  ha  defensat,  de  manera
exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de diàleg polític.

El Govern de la Generalitat ha  expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc
d’autogovern,  adaptant-lo  als  anhels  i  demandes  dels  seus  ciutadans,  per  disposar  dels
mecanismes per garantir i millorar  la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat
acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i adequat als esforços
fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat sempre amb
una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de la
crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.

Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui en
dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 2012 en les
multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim
a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1
d’octubre de 2017 són  exemples clars  de la voluntat democràtica de decidir, sempre sota
paràmetres conciliadors, cívics i serens.

Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per part
de l’Estat  espanyol.  L’absència  de mecanismes d’arbitratge,  d’institucions  mediadores i  la
utilització  abusiva,  partidista  i  parcial  del  Tribunal  Constitucional  per  part  del  Govern de
l’Estat  ha  donat  lloc  a  una crisi  de legitimitat  democràtica.  El  Govern de l’Estat,  en lloc
d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del diàleg institucional, ha volgut
anul·lar la voluntat del poble de Catalunya  a través de la judicialització de la política pels
tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar
més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes,
que ha comportat haver de declarar davant d’un jutge.

L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional que
s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva constitucionalitat,
ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres institucions.  Així, ha
limitat l’activitat i  la capacitat de decisió del Parlament de Catalunya, ha cessat també el
Govern de la Generalitat i els seus responsables polítics, ha aplicat mesures d’intervenció
extraordinàries  per  controlar  les  finances  de  la  Generalitat  i  per  dissoldre  i  liquidar
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organismes  administratius,  acomiadar  personal  i  facilitar  l’espoli  del  nostre  patrimoni
cultural,  entre  d’altres.  També a  l’empara d’aquest  article  s’han convocat  les  eleccions  al
Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre.

De forma simultània  el Govern central  va acordar  donar ordres a la Fiscalia perquè instés
l’acusació  contra  els  representants  del  Consell  Executiu,  cosa  que  va  comportar  que
membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar obligats a
l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats després de ser interrogats
a  l’Audiència  Nacional  pels  presumptes  delictes  de  rebel·lió,  sedició,  malbaratament  de
cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la presó, i el vicepresident
Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 79 dies. 

També s’ha acusat  de greus delictes a sis membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa
Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a la presó, i va sortir l’endemà després
de dipositar una elevada fiança i s’han adoptat mesures cautelars contra els altres membres
de la Mesa. Prèviament també es van empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi
Sánchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium
Cultural, i encara romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre
de  forma cívica  i  pacífica.  Igualment,  es  mantenen  diverses  actuacions  judicials  obertes
contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes. 

La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en circumstàncies
excepcionals  i  ben  justificades,  que  clarament  no  es  donen  en  aquests  casos,  i  resulta
evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la presó. 
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de servei
i  compromís  amb  la  ciutadania,  actuant  amb  lleialtat  i  respecte  a  les  institucions  de
Catalunya, i defensant la democràcia. 

Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Campins
proposa els següents acords:

Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels
ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les institucions rau
en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i
encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat
ha estat diàfan i inequívoc.
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Segon.- Exigir  la  derogació  de forma immediata de la  intervenció de les institucions  de
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via
emparada  formalment  en  l’article  155  de  la  Constitució  Espanyola,  com  mitjançant  la
intervenció  de les  finances  de la  Generalitat  a  través  d’un control  més basat  en criteris
d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.  

Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, set d’ells representants polítics
catalans  elegits  pel  poble  de  Catalunya,  que  continuen  empresonats,  en  aplicació
desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de
reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.

Quart.- Exigir  la  fi  de  la  persecució  judicial  de  la  qual  són  víctimes  les  institucions  de
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, demanant
que  s’afronti  la  solució  d’aquest  conflicte  polític  per  la  via  del  diàleg,  la  negociació  i  el
reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes.
Votació: aprovat per unanimitat.
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9. Moció en defensa de l'escola Catalana i del model d'immersió lingüística.
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les contínues agressions
del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model
d’escola catalana i  el  model d’immersió lingüística és un model d’èxit.  Ha estat producte
d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís
de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i
comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió
social i cultural. 

El  model  educatiu  català  té  per  finalitat  la  formació  integral  de  la  persona  i  la  seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics
que  possibiliten  la  construcció  crítica  del  coneixement  i  l’autonomia  de  pensament  i
d’aprenentatge  de  tots  i  cadascun  dels  infants,  independentment  d’origen,  llengua  o
condicions individuals.

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com
a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que
dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement
d’ambdues llengües en finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de
les proves d’avaluació efectuades.  Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió
lingüística  ha  contribuït  de  manera  decisiva  a  millorar  l’ús  social  de  la  llengua  catalana,
garantint  i  promovent  la  igualtat  d’oportunitats  en  una  societat  cohesionada.  No  és  la
primera  vegada  que  s’ataca  la  solidesa  del  sistema  educatiu  català,  la  LOMCE  fou  un
exemple més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català
d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització
en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències
autonòmiques. 

Els  professionals  del  sistema  educatiu,  les  famílies  i  els  ajuntaments  garanteixen  i  fan
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa
i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos,
que  utilitzen  l’atac  al  model  d’escola  catalana  com  a  plataforma  per  obtenir  beneficis
electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la
funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions
encara vinculades a la crisi econòmica. 

Tornen  els  plantejaments  que  propugnen  públicament  una  involució  educativa
uniformitzadora,  l’adoctrinament  ideològic,  la  generació  de  sospites  i  denúncies  i  la
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segregació lingüística.  Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics,  es
mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. 

Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en
risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i
amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. 
Per aquests motius el grup municipal d’Esquerra Republicana a  l’Ajuntament de Campins
proposa els següents acords:

Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE

Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.

Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i
incorporar  una  casella  per  triar  el  castellà  com  a  llengua  vehicular  a  l’escola  catalana.
Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de
l’Estatut de Catalunya i  de la  consensuada Llei  d’Educació. La cohesió social és una línia
vermella infranquejable.

Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió
social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i
assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat.

Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del
país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència
pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i  amb un
conjunt plural d’iniciatives educatives. 

Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català,
que contribueix  a construir  una societat  més cohesionada,  democràtica i  lliure,  i  que no
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.

Setè.-  Reiterar  el  compromís  amb  l’escola  catalana  com  a  eina  clau  per  a  la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem
construït els darrers 30 anys.

Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern
de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció
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del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de
representants  dels  directors  i  docents  dels  centres  educatius  del  Servei  d’Educació  de
Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i  Pares d’alumnes de Catalunya; als
grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes i als centres
educatius del nostre municipi. 

Votació: aprovat per unanimitat.
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10. Moció de suport dels governs locals de Catalunya a Proactiva Open Arms.

En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 persones de ser
ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant refugi a Europa,
amb  el  suport  econòmic  i  polític  del  món  local  català  en  general  i  del  Fons  Català  de
Cooperació al Desenvolupament en particular, en el marc de la campanya #mónlocalrefugi.
Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de l’assetjament per
part de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de rescatar refugiats. Prova
d’això és que de les nou organitzacions que treballaven al Mediterrani fent aquesta tasca,
només en queden tres a causa de la persecució de les autoritats líbies i italianes des del
2017.
El darrer episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva el vaixell de l’ONG
badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes sota les inversemblants
acusacions  d’afavorir  la  immigració  clandestina  i  d’associació  criminal,  delictes  que
comporten fins a set anys de presó.
Salvar  vides  en cap cas  no pot  ser  delicte,  i  les  acusacions  de tràfic  de persones estan
absolutament fora de lloc en una organització humanitària  coneguda i  fiable com Activa
Open Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de la vida humana és
prioritat absoluta. 

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents acords:

Primer.- Mostrar  tot  el  suport  i  tota  la  solidaritat  a  l’ONG  Proactiva  Open  Arms  per  la
magnífica  tasca  que  fa  salvant  vides  de  persones  que  cerquen  refugi  i  protecció
internacional.

Segon.-  Rebutjar  les  acusacions  contra  Proactiva  Open  Arms  i  exigir  l’aixecament  de  la
immobilització  del  seu  vaixell,  així  com  la  retirada  dels  càrrecs  contra  els  treballadors  i
treballadores de Proactiva Open Arms.

Tercer.-  Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als governs de Líbia i d’Itàlia.    

Votació: aprovat per unanimitat.
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11. Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol.

Catalunya  ha  tornat  a  patir,  altra  vegada,  un nou  atac  repressiu  per  part  del  govern  de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada
repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat
a tot,  fins i  tot a vulnerar els drets civils,  polítics i  humans més bàsics per tal d’erradicar
qualsevol  signe de dignitat del  poble català.  Intenten esclafar la  voluntat de la  sobirania
popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent
de pau. 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia
trist  i  negre.  L’empresonament  injust,  arbitrari  i  abusiu  dels  diputats  i  diputades,  Carme
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a
ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de
vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la
recent  detenció  del  President  legítim  de  Catalunya,  Carles  Puigdemont,  totalment
incomprensible davant la comunitat internacional.

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics
i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.

Davant  d’aquesta  nova  injustícia,  d’aquesta  ignomínia,  d’aquest  acte  d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya
del segle XX,  des del món local no podem restar impertèrrits i  ens alcem per dir  sense
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat
d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el
resultat de les eleccions del 21 de desembre.

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,
finalment,  presó.  Una  causa  general  contra  l’independentisme,  una  autèntica  cacera  de
bruixes, feroç i salvatge, sense mesura. 

Potser,  ingènuament,  es  pensen  que  manllevant-nos  als  nostres  representants,  Carles
Puigdemont,  Carme  Forcadell,  Oriol  Junqueras,  Jordi  Turull,  Raül  Romeva,  Clara  Ponsatí,
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Antoni  Comín,  Joaquim  Forn,  Josep  Rull,  Lluís  Puig,  Dolors  Bassa,  Meritxell  Serret,  Jordi
Cuixart,  Jordi  Sánchez,  Marta Rovira i  Anna Gabriel,  ens rendirem i  dimitirem d’exercir  el
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de
la realitat.  Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la
llibertat i el ple exercici de la democràcia. 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a
súbdits. 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Campins, acorda:

Primer.-- Exigir  la  llibertat immediata de tots els  presos  polítics:  Carme Forcadell,  Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez.

Segon.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont,
Clara Ponsatí,  Antoni Comín, Lluís Puig,  Meritxell  Serret,  Marta Rovira i  Anna Gabriel,  i  la
garantia  del  respecte  absolut  als  seus  drets  polítics,  ciutadans  i  humans  sense  veure’s
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.

Tercer.- 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, de la vulneració
dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les
idees i empresona de forma il·legal.

Quart.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol,  així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.

Cinquè.-  Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata
i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.

Sisè.- Instem  a  totes  les  entitats  de  Campins   a  defensar  els  drets  fonamentals,  civils,
polítics,  la  llibertat,  la  democràcia  i  els  nostres  legítims  representants  escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
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Setè.- Atenint-nos a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr.
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a
la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.

Vuitè.- 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)  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: aprovat per unanimitat.
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12. Donar compte dels decrets de l'alcaldia 1 a 39 de 2018.
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Núm. Resum
1 Aprovació i ordenació del pagament de l'entrada al Liceu.
2 Liquidació ocupació via pública.
3 Desconvocatòria Ple ordinari 16 de gener de 2018.
4 Canvi titular nínxol 2 fila 10.
5 Sol·licitud nova facturació per fuita.
6 Decret conveni subvenció AMPA.
7 Decret ordenar pagament conveni AMPA.
8 Decret Indemnització tribunal procès selectiu.
9 Decret assistència a plens 9, 23 de novembre i 18 de desembre 2017.

10 Nomenament Secretària accidental.
11 Ordenació del pagament nòmina gener 2018.
12 Decret de pagament entrades obra Cabaret.
13 Decret acord liquidació costos consorci 2017.
14 Decret de pagament d'una entrada espectacle Cabaret.
15 Canvi titular del comptador 11FA179131.
16 Decret d'esmena d'error aritmètic gener 2018.
17 Decret pagament factures domiciliades i comissions bancàries 2017.
18 Aprovació text conveni cessió de béns mobles.
19 Aprovació text conveni Ass. Grup d'Acció en Defensa dels Animals de Gualba.
20 Decret aprovar pagament relació F_2018_1 i F_208_2.
21 Decret ordenar pagament relació F_2018_1 i F_2018_2.
22 Devolució fiança obres expedient 263/2016.
23 Decret inici expedient Sancionador.
24 Baixa comptador aigua baixa 06-1508579.
25 Decret de 1 ocupació masia de Can Plana.
26 Pagament nòmina febrer 2018.
27 Aprovació projecte Millora de la Drecera de Sant Celoni.
28 Autorització de pas pel municipi per marxes cicloturistes.
29 Aprovació text conveni de col·laboració amb APM.
30 Canvi titular comptador aigua 93176313.
31 Alta comptador aigua.
32 Decret aprovar pagaments relació F_2018_3 i abonament Consorci.
33 Decret ordenar pagament relació F_2018_3 i abonament Consorci.
34 Decret col·laboració Fundació Oncovallès.
35 Decret ordenar pagament conveni colònies gats Gualba.
36 Atorgament llicència gos potencialment perillós.
37 Decret modificació de crèdit per incorporació del pressupost 2017.
38 Comunicació prèvia reforma bany.
39 Decret ordenar pagaments pendents d'aplicar Exercici 2017.
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13. Informacions d'alcaldia.

Aquest any han sigut 21 els beneficiaris de les bonificacions del carnet de la deixalleria amb 
450 € de bonificació total, superant els 246 € de l'any passat. 

El senyor alcalde informa de la reincorporació de la cartera, i que s'ha enviat un Ban per tal
que els veïns tinguin correctament col·locada la bústia, número de casa i timbre per tal de
rebre correctament la correspondència. 

El dia 1 de febrer s'han incorporat 3 operaris a la brigada municipal, 1 operari en règim laboral
fix després de superar el corresponent procés selectiu, i 2 operaris que vénen del Consell
Comarcal del Vallès Oriental dins del Programa Treball i Formació. Un d'ells té contracte de 6
mesos i l'altre d'un any.

L'alcalde informa de la instal·lació d'un parany d'erugues al pi de l'hort del rector. La brigada
ha adaptat una solució sense cost per l'ajuntament amb materials reciclats que ha donat
molt bon resultat. Informa també del mal estat dels plàtans de la plaça de la Vila.

S'ha produït una bretolada al sostre del quadre de comandaments de la pista poliesportiva.
La brigada ja està treballant per procedir a la reparació de les teules trencades. 

Satisfacció  de  la  brigada  per  les  bicicletes  elèctriques:  les  utilitzen  molt  per  mobilitat
interurbana en la realització tasques diàries.

Finalment l'Ajuntament no ha obtingut cap dels vehicles de la subhasta de l'ACA, però s'ha
realitzat una nova sol·licitud a la Diputació de Barcelona per tal de substituir la furgoneta.

L'alcalde informa del fi de les obres dels passos de vianants a la zona de restaurants, amb la
voluntat de poder allargar fins Sant Guillem. En aquesta actuació també s'ha dut a terme la
pavimentació de la zona de contenidors davant Les Albes.

L'embossament al clavegueram de carrer Acàcies s'ha produït per un mal ús de tovalloletes
que llencen al vàter que sumat a l'estat del clavegueram malmès per les arrels dels arbres ha
produït un gran embossament.

Finalment l'alcalde demana als regidors que obtinguin el certificat digital per tal d'adaptar-
nos a la llei 39/2015, i els convida a participar en les activitats de Sant Jordi 2018.
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14. Precs i preguntes

No n'hi ha.

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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