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www.campins.cat

ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 5
Caràcter: ordinari
Data: 31 de juliol de 2018
Horari: 19 hores fins 19:13 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. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació de crèdit 3/2018 del pressupost municipal
2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent
líquid de tresoreria. 

2.  Proposta  d'aprovació  de  la  modificació  dels  Estatuts  del  Consorci  per  a  la  Gestió  de
Residus del Vallès Oriental, aprovada pel consell plenari el 27 de juny de 2018.

3.  Proposta  d'acord per  l'Aprovació  inicial  del  projecte de Rehabilitació del  Cementiri  de
Campins.
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Desenvolupament:

A l'inici  de  la  sessió  l'alcalde proposa  entrar  per  urgència  el  punt  "Proposta  d'acord per
l'Aprovació inicial  del projecte de Rehabilitació del Cementiri  de Campins" que sotmès a
votació, s'aprova per unanimitat i passa a ser el número 3 de l'ordre del dia.

 
1.  Proposta  d'acord  d'aprovació  de  la  modificació  de  crèdit  3/2018  del  pressupost
municipal 2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb
romanent líquid de tresoreria. (Exp. 154/2018)

Vista la memòria d'Alcaldia, de data 25 de juliol de 2018, justificativa de la necessitat de
realitzar una sèrie de despeses que no es poden demorar per a l’exercici següent.

Atès que no existeix consignació pressupostària al pressupost 2018 de la Corporació per fer
front a aquestes despeses inajornables.

Vist l’informe favorable del Secretari-Interventor municipal, a la modificació que es proposa
de data 25 de juliol de 2018.

Tenint en compte el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària.

Tenint  en  compte  el  previst  a  les  Bases  d’execució  del  Pressupost  General  d’aquest
Ajuntament.

Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm.3/2018 de crèdit extraordinari i suplement de
crèdit  finançat  amb romanent  líquid  de tresoreria  i  d’una  subvenció  de  la  Diputació  de
Barcelona segons detall:

Altes en aplicacions de despeses:

APLICACIÓ
PROGRAMA

PRESSUPOSTÀRIA
ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ EUROS

920 131.00 RETRIBUCIÓ PERSONAL LABORAL FIX 15.000,00 €

171 210.04 CONSERVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM 3.000,00 €

920 216.00 MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC 2.000,00 €

171 221.04 VESTUARI MANTENIMENT MUNICIPAL (EPIS) 1.000,00 €

171 461.00 PAS DE VIANANTS BV-5114 10.400,00 €

171 461.01 ITINERARI VIANANTS CAMÍ DE SANT GUILLEM 88.750,00 €

920 465.01 CONSELL COMARCAL SSTT 7.700,00 €

1532 619.03 ASFALTAT CAMINS 27.190,01 €

161 619.07 MILLORA SERVEI D’AIGÜES 8.000,00 €

TOTAL DESPESA 163.040,01 €
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Altes en concepte d'ingressos:

ECONÒMICA DESCRIPCIÓ EUROS

870.00 ROMANENT TRESORERIA 135.850,00 €

761.09 DIPUTACIÓ.
SUPORT INTEGRAL DESENVOLUPAMENT LOCAL

27.190,01 €

TOTAL INGRÉS 163.040,01 €

Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació
d’anuncis  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  en  el  tauler  d’edictes  de
l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar,  amb  caràcter  definitiu,  l’expedient  si  contra  ell  no  es  presenten
reclamacions durant el període d’exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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2. Proposta d'aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Oriental, aprovada pel consell plenari el 27 de juny de 2018.

RELACIÓ DE FETS
1. L’11  de març de 1998, el  Ple del  Consell  Comarcal  del  Vallès Oriental  va aprovar els

Estatuts del Consorci  per a la Gestió dels Residus del  Vallès Oriental (Publicats en el
DOGC núm. 2.613 de 3 d’abril de 1998 i al BOPB núm. 69 de 21 de març de 1998).

2. El 25 de maig de 1999, el Consell Plenari del Consorci va aprovar la modificació dels
Estatuts del Consorci,  pel  que fa a la competència del  Consell  Plenari per aprovar la
modificació dels estatuts (Publicada en el BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i en el
DOGC núm. 2.940 de 28 de juliol de 1999).

3. El 31 de desembre de 2013, va entrar en vigor, de conformitat amb allò previst a la seva
disposició  final  sisena,  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat  de  l'Administració  local  (en  endavant,  LRSAL),  publicada  en  el  Butlletí
Oficial  de  l'Estat  número  312,  de  30  de  desembre  de  2013,  suplement  en  llengua
catalana.

La disposició final segona de la LRSAL, modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (en
endavant, LRJAP-PAC), amb la introducció d'una nova disposició addicional vintena, que
estableix  un  nou  règim  jurídic  per  als  Consorcis  i  un  nou  règim  pel  personal  dels
mateixos. Així mateix, la referida Llei estableix que els consorcis hauran d'adaptar els
estatuts a les seves disposicions abans del 31 de desembre de 2014.

4. El 18 de setembre de 2014, va entrar en vigor de conformitat amb allò previst a la seva
disposició final onzena, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic  i  altres  mesures  de reforma administrativa,  publicada en el  Butlletí  Oficial  de
l'Estat número 226, del 17 de setembre de 2014, suplement en llengua catalana.

La secció 2a del Capítol II introdueix un nou règim jurídic per als consorcis que afecta al
dret de separació del consorci per part dels seus membres i a la dissolució i liquidació del
mateixos. L’apartat 2 de l’article 15 determina que els consorcis creats anteriorment a la
seva entrada en vigor han d’adaptar els seus estatuts al que preveu la Llei en el termini
de sis mesos des de la seva entrada en vigor.

5. El 2 d’octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic,  publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat número 236, del 2 d’octubre
de 2015, suplement en llengua catalana.

La Llei de règim jurídic del sector públic, incorpora en el seu articulat el nou règim jurídic
dels consorcis, introduït per la disposició final vintena de la LRSAL, i les previsions de la
Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
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6. L’1  de  maig  de  2015,  va  entrar  en  vigor  de  conformitat  amb  allò  previst  a  la  seva
disposició  final  segona,  la  Llei  4/2015,  del  23  d'abril,  de  creació  de  la  comarca  del
Moianès, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6862 de 30
d’abril de 2015, i en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 120 de 20 de maig de 2015.

En compliment d’aquesta Llei, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant
Quirze Safaja, provinents de la comarca del Vallès Oriental, passen a formar part de la
nova  comarca  del  Moianès.  Com a conseqüència  de la  creació  de la  nova  comarca
queden modificades les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental.

7. El 14 de juny de 2018, la senyora Sílvia Capdevila i Espona, lletrada del Consell Comarcal
del Vallès Oriental, amb el vist i  plau del senyor Jordi Vendrell i  Ros, cap  dels serveis
jurídics  del  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental,  han  emès  un  informe  jurídic  amb
l’objectiu d’analitzar i valorar els articles dels Estatuts del Consorci que cal modificar per
tal d’adaptar-los a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i a les
noves  circumstàncies  derivades  del  canvi  de  seu  del  Consorci  i  de  la  creació  de  la
comarca del Moianès, entre d’altres.

FONAMENTS DE DRET

1. El conveni de col·laboració entre el Consorci i el Consell Comarcal del Vallès Oriental,
aprovat  per  la  Comissió  Executiva  del  Consorci  l’1  de  desembre  de  2017,  per  a  la
prestació del servei d’assistència jurídica.

2. L’article 23 dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental,
aprovats definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’11 de març de
1998 (Publicats en el DOGC núm. 2.613 de 3 d’abril de 1998 i en el BOPB núm. 69 de 21
de març de 1998) i modificats pel Consell Plenari del Consorci el 25 de maig de 1999
(Publicada la modificació en el BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i en el DOGC
núm.  2.940  de  28  de  juliol  de  1999),  determina  que  la  modificació  dels  estatuts
requerirà l’acord previ del Consell Plenari ratificada pels ens consorciats i acordada amb
les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.

3. L’article  8 lletra  a)  dels  Estatuts  del  Consorci  per  a  la  Gestió  dels  Residus  del  Vallès
Oriental, aprovats definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’11 de
març de 1998 (Publicats en el DOGC núm. 2.613 de 3 d’abril de 1998 i en el BOPB núm.
69 de 21 de març de 1998) i modificats pel Consell Plenari del Consorci el 25 de maig de
1999 (Publicada la modificació en el  BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i  en el
DOGC núm. 2.940 de 28 de juliol de 1999), pel que fa a la competència del Consell
Plenari per aprovar la modificació dels estatuts.

Per això, la Presidència proposa al Consell Plenari que acordi:
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a)  Aprovar la modificació de l’article 1 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb el redactat
següent:

On diu:
“ARTICLE 1 - Denominació. Objecte. Finalitats. Caràcter. Domicili.
1.1. Es constitueix el “Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental”, en endavant
“Consorci”  per  a  la  creació,  gestió  i  prestació,  de  forma unificada,  de  serveis  i  activitats
d’interès comú en matèria de residus a la comarca del Vallès Oriental. L’objecte del Consorci
consistirà, doncs, en la gestió unificada de les activitats i serveis en matèria de residus, que
són de la competència dels ens integrats al Consorci i, molt especialment, les competències
en la matèria que els hi assigni la normativa en cada moment vigent.

1.2. Com a entitat pública de caràcter associatiu i amb personalitat jurídica pròpia el Consorci,
podrà gestionar totes aquelles activitats i serveis, que siguin competència pròpia del Consell
Comarcal  del  Vallès  Oriental  i  les  entitats  que l’  integren,  és  a  dir,  podrà realitzar  altres
activitats que siguin complementàries de les anteriors i es podrà subrogar en l’exercici de les
competències  en  la  matèria,  que  té  atribuïdes  el  CCVO  mitjançant  delegació  dels
ajuntaments, quan això s’hagi previst en els convenis o acords de delegació.

1.3. La seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental és, alhora, seu del Consorci. Tanmateix es
podrà  modificar  en  qualsevol  moment,  per  acord  de  la  Comissió  Executiva  i  prèvia
comunicació a la Direcció General d’Administració Local, fent-ho públic a través del Butlletí
Oficial de la Província (BOP), del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i d’un
dels diaris de major circulació de la província.

Ha de dir:
“ARTICLE 1 - Denominació. Objecte. Finalitats. Caràcter. Domicili.
1.1. Es constitueix el “Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental”, en endavant
“Consorci”  per  a  la  creació,  gestió  i  prestació,  de  forma unificada,  de  serveis  i  activitats
d’interès  comú  en  matèria  de  residus  dels  seus  ens  integrants.  L’objecte  del  Consorci
consistirà, doncs, en la gestió unificada de les activitats i serveis en matèria de residus i la
neteja viaria, que són de la competència dels ens integrats al Consorci i, molt especialment,
les competències en la matèria que els hi assigni la normativa en cada moment vigent.

1.2. Com a entitat pública de caràcter associatiu i amb personalitat jurídica pròpia el Consorci,
podrà gestionar totes aquelles activitats i serveis, que siguin competència pròpia del Consell
Comarcal  del  Vallès  Oriental  i  les  entitats  que  l’integren,  és  a  dir,  podrà  realitzar  altres
activitats que siguin complementàries de les anteriors i es podrà subrogar en l’exercici de les
competències  en  la  matèria,  que  té  atribuïdes  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental
mitjançant delegació dels ajuntaments, quan això s’hagi previst en els convenis o acords de
delegació.

1.3. La seu del Consorci del Consorci és al Camí Ral s/n de 08401 Granollers. Tanmateix es
podrà  modificar  en  qualsevol  moment,  per  acord  de  la  Comissió  Executiva  i  prèvia
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comunicació a la Direcció General d’Administració Local, fent-ho públic a través del Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) i d’un dels diaris de major circulació de la província.

1.4. El Consorci quedarà adscrit en cada exercici pressupostari al Consell Comarcal del Vallès
Oriental, en virtut d'allò disposat a l’apartat 2 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.”

b)  Aprovar la modificació de l’article 3 dels Estatus del Consorci, d’acord amb el redactat
següent:

On diu:
“ARTICLE 3 – Subjectes
3.1. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental està integrat per:
a) El Consell Comarcal del Vallès Oriental
b) Els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental 

3.2. Seran ens susceptibles d’integrar-se al Consorci:
a)  Altres ajuntaments que formin part  de la comarca del  Vallès Oriental,  l’adhesió dels
quals sigui posterior a la constitució del Consorci.
b)  Entitats  privades sense ànim de lucre amb finalitats  públiques d’interès concurrents
amb els objectius del Consorci i les que siguin admeses per la normativa vigent.
c) L’Administració de la Generalitat de Catalunya, representada en el Consorci a través de la
Junta de Residus.
d)  La  Diputació  de  Barcelona,  pel  suport  a  les  atribucions  i  responsabilitats  d’ordre
municipal en matèria de residus.”

Ha de dir:
“ARTICLE 3 - Subjectes
3.1. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental està integrat per: 
a) El Consell Comarcal del Vallès Oriental.
b) Els  ajuntaments de la  comarca del  Vallès Oriental  següents:  L’Ametlla  del  Vallès,
Bigues  i  Riells,  Caldes  de  Montbui,  Campins,  Canovelles,  Cardedeu,  Figaró-Montmany,
Fogars de Montclús,  Les  Franqueses del Vallès, La Garriga, Granollers, Gualba, La Llagosta,
Lliçà  d'Amunt,  Lliçà  de Vall,  Llinars  del  Vallès,  Martorelles,  Mollet  del  Vallès,  Montmeló,
Montornès  del  Vallès,  Montseny,  Parets  del  Vallès,  La  Roca  del  Vallès,  Sant  Antoni  de
Vilamajor, Sant Celoni,  Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de
Campsentelles,  Sant  Pere  de  Vilamajor,  Santa  Eulàlia  de  Ronçana,  Santa  Maria  de
Martorelles,  Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina,  Vallromanes,  Vilalba
Sasserra Vilanova del Vallès.
c) Els ajuntaments de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, que havent
format part de la Comarca del Vallès Oriental s’han integrat a la comarca del Moianès.
d) El Consorci Besòs Tordera.
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3.2. Seran ens susceptibles d’integrar-se al Consorci:

a) Altres ajuntaments que formin part de la comarca del Vallès Oriental.
b) Altres  ajuntaments  que  havent  format  part  de  la  comarca  del  Vallès  Oriental
constitueixin una nova comarca i decideixin no separar-se’n.
c) Entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats públiques d’interès concurrents
amb els objectius del Consorci i les que siguin admeses per la normativa vigent.”

c) Aprovar la modificació de l’article 7 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb el següent:

On diu:
“ARTICLE 7 - Consell Plenari
7.1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, i està integrat
per cadascun dels representants dels ens integrats al Consorci.

7.2. Cada membre del Consorci gaudirà de representació dins el Consell Plenari, mitjançant
un representant, a excepció del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la representació del
qual,  serà  de  tants  representants  com  vots  tingui,  tot  això,  sens  prejudici  que  el  vot
s’entendrà únic, d’acord amb els paràmetres prèviament establerts.

7.3.  L’elecció  dels  representants  l’efectuarà  cada  membre,  en  la  forma  prevista  en  la
normativa de règim jurídic pròpia de cada ens consorciat.

7.4. El Consell Plenari compta amb un secretari, que assistirà amb veu però sense vot a les
reunions.

7.5. La presa d’acords en les decisions del Consell Plenari seguirà un sistema de vot ponderat
de conformitat amb el que es disposarà en la taula que s’indicarà posteriorment en l’apartat
d’adopció d’acords. 

7.6. Per a la vàlida celebració de les sessions del Consell Plenari, hi hauran de ser presents,
com a  mínim,  un terç  dels  seus  membres  que  alhora,  representin  almenys  un terç  del
màxim possible de vots ponderats i, en tots cas, el president i el secretari.”

Ha de dir:
“ARTICLE 7 – Consell Plenari
7.1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, i està
integrat per cadascun dels representants dels ens integrats al Consorci.

7.2. El Consell Plenari es renovarà cada quatre anys, amb motiu de les eleccions municipals.
Sense perjudici  de  les  substitucions  que es  puguin  produir  en qualsevol  moment  si  els
representants del Consell Plenari cessen com a regidors.
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7.3. Cada membre del Consorci gaudirà de representació dins el Consell Plenari, mitjançant
un representant, a excepció del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la representació del
qual, serà de tants representants com vots tingui.

7.4.  L’elecció  dels  representants  l’efectuarà  cada  membre,  en  la  forma  prevista  en  la
normativa de règim jurídic pròpia de cada ens consorciat.

7.5. La presa d’acords en les decisions del Consell Plenari seguirà un sistema de vot ponderat
de conformitat amb el que es disposarà en la taula que s’indicarà posteriorment en l’apartat
d’adopció d’acords.”

7.6. Per a la vàlida celebració de les sessions del Consell Plenari, hi hauran de ser presents,
com a  mínim,  un terç  dels  seus  membres  que  alhora,  representin  almenys  un terç  del
màxim possible de vots ponderats i, en tots cas, el president i el secretari.”

d) Aprovar la modificació de l’apartat 11.1 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb el redactat
següent:

On diu:
“11.1. El president serà elegit pel Consell Plenari, d’entre els seus membres.
Serà  necessària  en una  primera  votació  la  majoria  absoluta  del  nombre total  de  vots
ponderats; si és necessària una segona votació serà suficient la majoria simple.”

Ha de dir:
“11.1. El president serà elegit pel Consell Plenari, d’entre els seus membres, no més enllà dels
quatre primers mesos des de la celebració de les eleccions municipals. 

Serà  necessària  en  una  primera  votació  la  majoria  absoluta  del  nombre  total  de  vots
ponderats; si és necessària una segona votació serà suficient la majoria simple.”

e) Aprovar la modificació de l’apartat 3 de l’article 16 dels Estatuts, d’acord amb el redactat
següent:

On diu:
“16.3. La convocatòria de les reunions es farà mitjançant un escrit adreçat a cada membre,
amb vuit  dies  d’anticipació,  i  que contindrà  l’ordre  del  dia,  fora  del  qual  no es  podran
adoptar  acords  vàlids,  excepte  en  el  supòsit  que  siguin  presents  a  la  reunió  tots  els
membres de la Comissió Executiva o en el cas d’adopció d’acords del Consell Plenari que hi
siguin presents la meitat més un dels seus membres, i així ho acordin ambdós òrgans. En
cada cas, per unanimitat.”

Ha de dir:
“16.3.  La  convocatòria  de  les  reunions  es  faran  preferentment  per  mitjans  electrònics
mitjançant un escrit adreçat a cada membre, amb vuit dies naturals d’anticipació, i  que
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contindrà l’ordre del dia, fora del qual no es podran adoptar acords vàlids, excepte en el
supòsit que siguin presents a la reunió tots els membres de la Comissió Executiva o en el
cas d’adopció d’acords del Consell Plenari que hi siguin presents la meitat més un dels seus
membres, i així ho acordin ambdós òrgans. En cada cas, per unanimitat.”

f) Aprovar la modificació de l’article 18 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb la redacció
següent:

On diu:
“ARTICLE 18 - Personal del Consorci
18.1.  El  Consorci  es  podrà  nodrir  tant  de  personal  adscrit  a  les  institucions  i  entitats
integrants del  Consorci  com de personal propi,  d’acord amb les disposicions que sobre
aquestes matèries siguin aplicables en cada cas.
18.2. L’estructura inicial del personal del Consorci, la fixarà la Comissió Executiva.”

Ha de dir:
“ARTICLE 18 - Personal del Consorci
18.1. El Consorci es podrà nodrir de personal adscrit a les institucions i entitats integrants
del Consorci i de personal propi, d’acord amb les disposicions que sobre aquestes matèries
siguin aplicables en cada cas.

18.2. L’estructura de l’organització del Consorci la fixa la Comissió Executiva.”

g) Aprovar la modificació de l’article 24 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb la redacció
següent:

On diu:
“ARTICLE 24 - Separació de membres
Qualsevol dels ens que formin part del Consorci pot separar-se del mateix, sempre que:
a) Es formuli un preavís d’un termini no inferior a un any.
b)  Que  l’ens  en  qüestió  estigui  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  i
compromisos anteriors i es garanteixi el compliment de les obligacions pendents. 

L’efectivitat  de  la  separació  requerirà  prèviament  l’acord  del  Consell  Plenari,  amb  el
compliment previ dels requisits anteriors.”

Ha de dir:
“ARTICLE 24 - Separació de membres  
La separació dels membres del Consorci podrà tenir lloc d’acord amb allò que estableix als
articles 125 i  126 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o
norma que el substitueixi. El preavís per aquesta separació s’estableix en tres mesos.”

10 de 13

mailto:ajuntament@campins.cat


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

h) Aprovar la modificació de l’article 25 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb la redacció
següent:

On diu:
“ARTICLE 25 - Dissolució i liquidació del Consorci
25.1. El Consorci es podrà dissoldre per les següents causes:
a) Compliment de les finalitats del Consorci.
b) Mutu acord dels ens consorciats.
c) Impossibilitat de continuïtat en el seu funcionament.
d) Inoperància del Consorci, a causa de la separació d’alguns membres.
e) Incompliment dels objectius i finalitats establerts.
f) Transformació dels Consorci en un nou ens.
25.2. L’acord de dissolució l’adoptarà el Consell Plenari, en el qual es determinarà el
procediment per a la liquidació dels drets i obligacions de tot ordre del Consorci i la
reversió de les obres i les instal·lacions existents.
25.3. La liquidació haurà de fer-se equitativament respecte de les aportacions del
ens consorciats.”

Ha de dir:
“ARTICLE 25 - Dissolució i liquidació del Consorci
La  dissolució  i  liquidació  del  Consorci  podrà  tenir  lloc  per  les  causes  i  d’acord  amb  el
procediment establert a l’article 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, o norma que el substitueixi.”

i) Aprovar l’eliminació la Disposició Transitòria dels Estatuts del Consorci següent:

“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. Fins a la celebració de les properes eleccions municipals l’any 1999, la representació del
Consell Comarcal dins el Consell Plenari, serà de tants representants com vots tingui, atès
que s’estarà completant el desplegament del Pla de gestió de residus, i és l’òrgan actuant
davant la Unió Europea i la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya; tot això, sens
perjudici que el vot s’entendrà únic, d’acord amb els paràmetres prèviament establerts.

2.  Es  preveu  que el  Consell  Plenari  es  renovi  cada  4  anys,  amb motiu  de les  eleccions
municipals,  un cop constituïdes  les  corporacions locals,  excepte en el  període des  de la
constitució del Consorci fins a les pròximes eleccions, en què el període serà menor. Tot
això, sens perjudici de les substitucions que es puguin produir en qualsevol moment, si els
integrants  del  Consell  Plenari  cessen  com  a  regidors,  consellers  comarcals  o  en  llur
vinculació orgànica amb l’ens que venien representant.”

j)  Donar  trasllat  d’aquests  acords  de  modificació  dels  estatuts  a  tots  els  membres
integrants del Consorci per tal que sigui ratificat pels respectius òrgans de govern.
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k) Sotmetre els acords precedents al tràmit d'informació mitjançant anunci en el DOGC,
BOPB i en el taulell d'anuncis del Consorci, pel termini de 30 dies.

l) Acordar  que  transcorregut  el  període  d'informació  pública  sense  haver-se  presentat
reclamacions ni  al·legacions, aquest acord i  el  text modificat dels  Estatuts del Consorci
s'entendran definitivament aprovats.

m)  Publicar  amb  caràcter  col·lectiu  l’aprovació  inicial  i  definitiva  de la  modificació  dels
Estatuts, fent constar en el referit acord que la publicació substituirà a la que haurien de
realitzar els propis membres integrants del Consorci. Aquesta publicació només serà vàlida
per aquells ens que hagin acordat encarregar aquesta publicitat al Consorci.

n) Facultar al President del Consorci per tal que dicti les disposicions que siguin necessàries
per a l’execució i efectivitat dels precedents acords.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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3. Proposta d'acord per l'Aprovació inicial del projecte de Rehabilitació del Cementiri de
Campins

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

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

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

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

Segon.-  Realitzar la corresponent exposició pública durant el termini  de 30 dies hàbils  i
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.

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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