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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

Identificació de la sessió
Núm.: 6
Caràcter: ordinari
Data: 4 de juliol de 2017
Horari: 19 hores fins 19:49 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 les actes dels plens anteriors.
2.  Proposta d'acord d'adjudicació definitiva del  contracte de neteja  d’edificis  i  equipaments
municipals.
3. Proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança Fiscal número 28 "Preu públic per la prestació dels
serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les
i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions."
4. Proposta d'acord per donar nom a la Plaça de la Independència.
5. Proposta d'acord per l'adhesió de Campins a l'Associació de Micropobles de Catalunya. 
6. Donar compte del Decret subvenció Camins.
7. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
8. Informació d'alcaldia.
9. Precs i preguntes.
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L'alcalde informa de la necessitat d'afegir a l'ordre del  dia la proposta d'aprovació de les
festes  locals  per  l'any 2018,  que passarà  a  ser  el  punt  6é;  atès  que el  requeriment per
informar dels festius locals va arribar quan ja s'havia enviat la convocatòria i s'ha de trametre
abans del 31 de juliol. 

Sotmesa a votació: s'aprova per UNANIMITAT.

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

Aprovació de les actes de les sessions anteriors: 2 de maig i 13 de juny de 2017.

Sotmesa a votació: s'aprova per UNANIMITAT.

2.  PROPOSTA  D'ACORD  D'ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA  DEL  CONTRACTE  DE  NETEJA
D’EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

L'alcalde llegeix i explica el punt:

El  Ple,  en  sessió  de  18  d’abril  de  2017,  va  aprovar  aprovar  l'expedient  de  contractació,
mitjançant  procediment  obert  oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  diversos  criteris
d'adjudicació per al servei de neteja d’edificis i  equipaments municipals, amb un tipus de
licitació per un import de 23.205 euros anuals (IVA EXCLÒS)

Així  mateix  va aprovar  el  Plec  de Clàusules Administratives Particulars  i  de Prescripcions
Tècniques que han de regir el contracte.

Posteriorment, es va convocar la licitació pública mitjançant la publicació d’anunci al BOP,
amb una ressenya al perfil del contractant i al tauler d’anuncis de la Corporació. 

En l’acta de la mesa de contractació de 7 de juny de 2017 en relació a l’obertura dels sobres
núm. 1 de les proposicions presentades, que contenen la documentació administrativa, es fa
constar que són dos les empreses que han resultat admeses per a participar en la licitació de
referència, la relació de les quals és la següent: 

1. Fundació Acció Baix Montseny.
2. Integra Centre Especial de Treball.
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En l’acta de la mesa de contractació de 7 de juny de 2017, la presidència obre el sobre núm.
2 que conté la proposició econòmica i la documentació avaluable de forma automàtica, el
resultat del qual és el següent: 
— Valoració Criteri 1:
 Fundació Acció Baix Montseny: 28'25 punts. 
 Integra Centre Especial de Treball :30 punts. 

— Valoració Criteri 2:

Fundació Acció Baix Montseny: 10 punts. 
Integra Centre Especial de Treball: 0 punts. 

En sessió plenària de data 13 de juny, es va declarar l’oferta més avantatjosa i es va requerir la
documentació corresponent a la Fundació Acció Baix Montseny que va presentar dintre del
termini establert,

Es per això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Adjudicar el contracte de serveis consistent en els treballs de neteja dels edificis i
equipaments  municipals  de Campins a la  Fundació  Acció Baix  Montseny,  per  un import
anual de 23.205 euros  (IVA EXCLÒS).

Segon.- Comunicar a l’altre licitador participant que ha estat descartada, que la raó per la
qual s’ha desestimat la seva candidatura és perquè la forma d’adjudicació establerta en el
contracte  és  en  atenció  a  l’oferta  econòmica  que  resulti  més  avantatjosa,  tot  utilitzant
diversos criteris  d’adjudicació,  segons estableix el  plec de clàusules i  no ha estat,  la  seva
oferta, la que ha resultat la més avantatjosa.

Tercer.- Facultar l’Alcaldia perquè signi el contracte de formalització d’aquesta adjudicació.

Quart.- Publicar  aquest  acord  d’adjudicació  al  perfil  de  contractant  de  l’òrgan  de
contractació, al qual es pot accedir a través de l’adreça següent: www.campins.cat.

Cinquè.-  Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Sotmesa a votació: s'aprova per UNANIMITAT.

3 de 18

mailto:ajuntament@campins.cat


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

3.  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  INICIAL  DE  L'ORDENANÇA  FISCAL  NÚMERO  28 "PREU
PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT D'UNA FRANJA EXTERIOR DE
PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I
INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS, DE MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES I
ZONES VERDES LLIURES DE VEGETACIÓ SECA I MASSA ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES
URBANITZACIONS."

Atès que Campins no disposa d'ordenança reguladora  del preu públic per la prestació dels
serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions,
nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment
de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes
urbanitzacions.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment de l'Ordenança  Fiscal número 28 "Preu públic per la prestació dels
serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les
i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions", el
text literal és el següent:

"ORDENANÇA NÚM. 28

PREU  PÚBLIC  PER LA PRESTACIÓ  DELS  SERVEIS  DE  MANTENIMENT  D'UNA FRANJA
EXTERIOR  DE  PROTECCIÓ  AL  VOLTANT  DE  LES  URBANITZACIONS,  NUCLIS  DE
POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS, DE
MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES I ZONES VERDES LLIURES DE VEGETACIÓ SECA I
MASSA ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES URBANITZACIONS

Article 1r.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l'article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), articles 3.1 a(, b) i e), 4.4 i 7.1 de
la  Llei  5/2003,  de  22  d'abril,  de  mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions, aquest Ajuntament estableix el
preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys
forestals,  de manteniment  de les  parcel·les  i  zones  verdes lliures de vegetació  seca i  massa
arbòria aclarida en les mateixes urbanitzacions.

Article 2n.- Concepte
Constitueix l'objecte del preu públic la prestació dels següents serveis de manteniment:
a.  D'una  franja  exterior  de  protecció  al  voltant  de  les  urbanitzacions,  nuclis  de  població,
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals
b. Per a la prevenció d'incendis forestals a les parcel·les
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c. Per a la prevenció d'incendis forestals a les zones verdes

Article 3r.- Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança la comunitat de
propietaris de la urbanització o la corresponent entitat urbanística col·laboradora.
2.  Si no s'ha constituït cap de les entitats a que es refereix l'apartat 1  d'aquest article,  seran
obligats  al  pagament  del  preu  públic  aquí  contemplat  els  propietaris  de  les  finques  de  la
urbanització.
3. En el  cas d'edificacions i  instal·lacions aïllades,  l'obligat al pagament del preu públic aquí
previst serà el respectiu propietari.

Article 4t.- Responsables
Els propietaris de les finques de la urbanització responen solidàriament del pagament del preu
públic aquí regulat, en el supòsit en què no s'hagi constituït cap de les entitats a que es refereix
l'apartat 1 de l'article 3 d'aquesta ordenança.

Article 5e.- Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança consistirà en una quantia fixa per
cada finca de la urbanització o nucli de població, que es determinarà en funció de cada un dels
serveis objecte de l'Ordenança.

2. A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:
2.1. Manteniment de la franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals:
- Per cada finca de la urbanització o nucli de població 25,97 euros (IVA exclòs)
2.2. Manteniment per a la prevenció d'incendis forestals a les parcel·les:
- Per cada finca de la urbanització o nucli de població 91,24 euros (IVA exclòs)
2.3. Manteniment per a la prevenció d'incendis forestals a les zones verdes:
Per cada finca de la urbanització o nucli de població 8,31 euros (IVA exclòs)

3. Als efectes de l'aplicació de les anteriors tarifes, s'entendrà per finca de la urbanització o nucli
de població, cadascuna de les finques que figuren individualitzades al cadastre immobiliari a fi
de tributació de l'impost sobre béns immobles.
4. A les tarifes previstes a l'anterior apartat segon d'aquest article se li haurà d'afegir l'IVA, al
tipus vigent en cada moment, que en la actualitat està fixat en el 21%.

Article 6è.- Naixement de l'obligació de pagament
1.  L’obligació de pagament d'aquest preu públic neix en el moment d'inici  de la prestació del
servei sol·licitat, si bé es pot
exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
2. Pels exercicis següents als de la sol·licitud, l'obligació de pagament naixerà l'1 de gener de
cada any.
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3. Als efectes del previst en aquest article s'entendrà que l'obligat al pagament del preu públic
s'acull  al  servei  de  manteniment  d'una  franja  exterior  de  protecció  al  voltant  de  les
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals de
manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida
en els  mateixes  urbanitzacions,  establert  per  l'Ajuntament,  sempre  i  quan no hagi  acreditat
abans del 31 de gener de cada exercici, en la forma prevista en el corresponent reglament del
servei, el compliment de les obligacions que l'imposa l'article 3.1 de la Llei 5/2003.
4.  Cas  que  no  es  porti  a  terme l'esmentat  acreditament  en  el  termini  indicat,  l'Ajuntament
considerarà que el  subjecte obligat s'acull  al servei que té establert la Corporació i,  per tant,
aquest tindrà aquest la condició d'obligat al pagament del preu públic aquí regulat.

Article 7è.- Cobrament de les contraprestacions
1. El preu públic s'exigirà en règim de liquidació. Els obligats al pagament que per primer cop
sol·licitin la prestació del
servei  vindran  obligats  al  pagament  de  la  quota  corresponent  en  els  terminis  indicats  per
l'Ajuntament.
2. Pels exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei,
el preu públic serà
liquidat per l'Ajuntament mitjançant padró i el cobrament de les quotes s'efectuarà en el període
que aquest determini.
3. Els subjectes obligats que figurin a 31 de desembre de cada exercici com obligats al pagament
del preu públic aquí regulat i no acreditin abans del 31 de gener el compliment de les obligacions
que l´'imposa l'article 3.1 de la Llei 5/2003, romandran integrats al padró que per a la gestió del
preu públic establert en la present Ordenança aprovi l'Ajuntament.

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent  i  altres  normes de desenvolupament,  i  aquells  en què es facin remissions a
preceptes  d'aquesta,  s'entendrà  que  són  automàticament  modificats  i/o  substituïts,  en  el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

Disposició final
La  present  Ordenança  fiscal,  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de  la  Corporació  en  sessió
celebrada el 4 de juliol de 2017 i  que ha quedat definitivament aprovada en data .................,
entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Segon.- Entrada en vigor.  Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació
íntegra al BOP. Contra el referit acord podran els interessats interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació
d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
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Tercer.-  Sotmetre a informació pública la present Ordenança Fiscal pel termini mínim de
trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler d'edictes
de l'Ajuntament.  El  termini  d'informació pública començarà a comptar  des del  dia  de la
publicació de l'Anunci al BOP.

Quart.-  Disposar  què,  si  no  s'hi  formula  cap  al·legació  ni  reclamació  durant  el  termini
d'informació pública i d'audiència als interessats, l'aprovació de l'Ordenança  Fiscal número
28 "Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys
forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria
aclarida,  en  les  mateixes  urbanitzacions",  que  ara  s'aprova  inicialment  quedarà  aprovat
definitivament  sense  necessitat  de  cap  tràmit  ulterior,  i  es  procedirà  directament  a  la
publicació.

Sotmesa a votació: s'aprova per UNANIMITAT.
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4. Proposta d'acord per donar nom a la Plaça de la Independència.

L'alcalde llegeix i explica el punt.

A petició de l'alcaldia, l'arquitecta municipal ha redactat informe, el text literals és el següent:

"L'Ajuntament de Campins té la intenció de crear una nova plaça a l'accés principal al casc urbà.
L'espai que s'hi vol destinar està situat a la cruïlla del camí Vell de Sant Celoni amb la carretera 
BV-5114, dins de la finca amb referència cadastral 5496026DG5159N0001UH, de titularitat 
municipal. 
La superfície aproximada de l'àmbit és de 352 m2. L'espai té una forma irregular, similar a un
triangle, amb una longitud en sentit nord-sud d'uns 33 metres i una amplada màxima de 20
metres en sentit est-oest. 
El POUM classifica aquests terrenys com a sòl urbà i els qualifica dins del sistema d'espais lliures
amb la clau Vp2 "Parcs i jardins urbans". 
L'article 131 de la Normativa del POUM regula la clau Vp2 de la següent manera:
"1. Compren els parcs, jardins i  places situades en sòl urbà la funció principal del qual és el
descans  i  l'esbarjo  i  la  relació  social  entre  els  ciutadans.  Són  espais  que  presenten  una
localització estratègica dins del teixit urbà i estan envoltats per edificacions properes.
Aquest fet és el que els hi dóna un valor agregat en l’ús quotidià de la població.
2. Condicions d'ús.
a. Ús dominant:
- Espai públic, amb les funcions d'esbarjo, lleure i repòs dels veïns.
b. Usos compatibles:
- Esportiu.
3. S'admet l’ús d'aparcament soterrani de titularitat pública amb explotació pública o bé privada
mitjançant concessió administrativa,  sempre que es garanteixi  la possibilitat  de plantació de
vegetació en superfície del espai lliure, mitjançant una capa de terra d’1 m sobre la coberta. A no
ser que els serveis tècnics municipals estimin expressament que aquesta mesura és innecessària
donades les característiques de l’entorn.
4. S’hauran d'ordenar prioritàriament amb arbrat i jardineria
5. El pendent dels terrenys haurà d'ésser inferior al 10%.
6. No s'admet cap tipus d’edificació, a excepció de les instal·lacions accessòries de joc i esbarjo,
de restauració i quioscs, sempre que no ultrapassin el 3% de la superfície de la plaça o jardí
urbà, mai sobrepassant els 30 m². Aquestes instal·lacions no perjudicaran ni limitaran en cap
cas la utilització d’aquests espais i contribuiran a la formalització i al disseny adequat d’aquests.
L’alçada màxima serà 3 m."

Vist l'article 131 de la Normativa del POUM, la tècnica que sota signa entén que la creació d'una
plaça és compatible amb les seves determinacions, pel que informa favorablement la iniciativa
del Consistori."

8 de 18

mailto:ajuntament@campins.cat


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

Atesa la situació històrica que vivim en l’actualitat a Catalunya, on estem portant a terme un
procés polític que ens portarà cap a la Independència, i creient oportú dotar al poble d’un
espai que recordi i commemori en el futur, aquest fet històric.

Atès que aquest espai, oficialment, no té cap nom assignat. 

Atès el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar inicialment posar la denominació PLAÇA DE LA INDEPENDÈNCIA a l’espai
públic a entrada del Camí Vell de Sant Celoni.

Segon.-  Sotmetre  a  informació  pública  el  present  acord pel  termini  d’un mes  al  Taulell
d’Edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.

L'alcalde cedeix la paraula als regidors.

- El Sr. Sierra pren la paraula i diu: Has dit que es un moment històric que ens portarà cap a la
independència, però no, jo crec que s'hauria de fer un enquesta per veure quin nom li posem a la
Plaça, no és que estigui en contra però perquè no posar la Plaça de la taula rodona.... 
- Sr. Tohà afegeix: La Plaça de la independència es va posar a la Plaça aquella on hi ha el Ping-
Pong.
- Sr. Sierra: Però no es va fer oficial...
- Sr Tohà: En principi es va donar el nom aquell, oficialment no està. Ell també ho diu, es podia
dir al poble que s'involucri i digui la seva, quin nom es pot posar, un altre també podria ser 11 de
setembre que és un nom bastant maco... nosaltres en aquest aspecte en abstindrem, per aquest
motius que us he comentat.
- El Sr. Fernández de Mera: Jo també m'abstenc, crec que també és un tema bastant important,
un nom que al final queda per sempre i que la gent pugui aportar el seu parer.
- Sr. Sierra: Jo no m'abstenc, votaré que no.
- Sr. Fernández de Mera:  Jo m'abstenc, considero que no té res, però que hi pot haver més
consens. 
- Sr. Sierra: Que no vol dir que no voti perquè és la Plaça de la Independència.
És el mateix, que si puc fer un comentari, que el missatge estic totalment d'acord, i l'obra va ser
una feina bestial i molt ben feta, però jo seria partidari de plantejar treure la pintura que es veu
a l'entrada del poble, una pintura bastant cantant, potser no és ara el moment, potser desprès
del 1 d'octubre, segons com vagin les eleccions, no identificar tant l'entrada del poble, amb algo
no a tothom agrada aquesta pintura,  no estic en contra del missatge torno a dir,  però a mi
particularment m'agradaria que desaparegues aquesta pintura. 
- Sr. Fernández de Mera: Jo dic que és un tema que podríem ben bé matisar més....
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- Sr. Lacruz: De fet ja ho dic ben clar, això és una proposta que fa alcaldia al Ple, i el Ple amb el
seu superior criteri  decideix el  que creu més convenient,  si  s'està dient que és millor  fer  una
consulta el tot poble...
- Sr. Sierra: Doncs no, alguna alternativa més...

El  Secretari  intervé  per  aclarir  que  és  una  aprovació  inicial  per  tant  hi  ha  un  termini
d'al·legacions  d'un més,  en que tothom pot  al·legar  el  que cregui  convenient,  i  desprès
aquestes al·legacions és poden estimar o no.

- Sr. Sierra: Però si tenim superior criteri, doncs no...

El Senyor Lacruz pregunta al secretari si es pot retirar de l'ordre del dia.

- Sr. Vila: Podem retirar-la i plantejar altres alternatives. 
- Sr. Lacruz: La retirem, nosaltres sempre hem pensat que és millor fer les coses consensuades i
dialogades per tant estem disposats a retirar-la.
- Sr. Tohà: En dos o tres mesos pot haver plantejaments molt importants.
- Sr. Fernández de Mera: Igualment hi ha noms, ja ho has dit 11 de setembre, és un nom sigui el
que sigui és super significatiu per tothom... és una opció...
- Sr. Tohà: El que hem comentat, poden sortir noms macos...
- Sr. Fernández de Mera: Potser ningú se sent ni menyspreat, ni molest ni res.
- Sr. Sierra: No és simplement qüestió de donar més opcions, no dic que sigui la dolenta aquesta
ni molt menys.
- Sr. Vila: Abans de portar-ho el Ple el que podríem fer és un consulta.
- Sr. Fernández de Mera: O com a mínim parlar-ho amb els que representem a tot el poble, ells
representen a una part molt important del poble, jo també i vosaltres també.
- Sr. Lacruz: Jo cap problema, però sorprèn bastant que sent un poble que sempre ha anat molt
a favor de la independència, i uns partits que estem a favor de la independència...
- Sr. Tohà: Però no té res a veure...
- Sr. Fernández de Mera: No té res a veure...
-  Sr.  Lacruz:  Cap  problema,  altres  vegades  en  aquest  mateix  Ple  s'ha  dit  que  tampoc  cal
consultar-ho tot a la gent del poble, i que no sempre s'ha de fer cas al que diu la gent, al cap i a
la fi la decisió final serà nostra, però que jo estic encantat de la vida, jo he fet aquesta proposta;
es pensa que serà millor que la consensuem entre tots i la diguem al poble? la retirem i al proper
Ple en parlem.
- Sr. Tohà: Molt bé.

Es retira la proposta de l'ordre del dia.
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5.  PROPOSTA  D'ACORD  PER  L'ADHESIÓ  DE  CAMPINS  A  L’ASSOCIACIÓ  DE
MICROPOBLES DE CATALUNYA.

L'alcalde llegeix i explica el punt:

L’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) es defineix com a una entitat sense afany
de lucre que aplega inicialment als municipis catalans amb una població igual o inferior als
500 habitants, i que lliurement s’hi vulguin adherir.

L’ideari  fundacional  es concreta en les següents línies:  el  municipalisme, la  igualtat entre
persones i la cooperació amb altres entitats municipalistes.

Atès  que l’Ajuntament de Campins  vol  adherir-se a aquesta  entitat,  que treballa  per  fer
palesa la realitat dels municipis més petits, sovint tant diferent de la realitat dels municipis
més grans.

Vist el text dels Estatuts de l’AMC que consten de vuit capítols i tres disposicions addicionals,
i trobant-los conformes.

Vist allò que disposen els articles 133 a 136 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.-  Aprovar  l’adhesió  de Campins  a  la  proposta  de creació  de l’entitat  anomenada
“Associació de Micropobles de Catalunya” (AMC) com a membre de la mateixa, i passar a
formar-ne part com a soci de ple dret a partir de la notificació d’aquest acord.

Segon.- Aprovar, així mateix, els estatuts de l’Associació.

Tercer.- Autoritzar i  aprovar la despesa que generarà aquesta adhesió, corresponent a la
quota anual  per  import  de  100,00€,  i  aplicar-la  amb càrrec a  la  partida  pressupostària
943/466.00.

Quart.- Notificar el present acord a l’AMC als efectes oportuns.

Cinquè.- Facultar  el  senyor  alcalde  per  a  la  signatura  de  tots  els  documents  que  sigui
necessari per a l’efectivitat dels acords adoptats.

Sotmesa a votació: s'aprova per UNANIMITAT.
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6. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2018

L'alcalde llegeix i explica el punt:

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 2018, es proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

Primer.- Proposar com a festes locals a l'any 2018 al municipi de Campins els dies següents:
- dilluns 14 de maig de 2018 (Sant Guillem)
- divendres 24 d'agost o bé dilluns 27 d'agost de 2018 (Festa Major)

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

Sotmesa a votació: s'aprova per unanimitat 14 de maig i i dilluns 27 d'agost.

12 de 18

mailto:ajuntament@campins.cat


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

7. Donar compte del Decret número 116
 
L'alcalde llegeix i explica el punt:

Es  dona  compte  al  Ple  del  Decret  de  l'alcaldia  número  116/2017  per  la  sol·licitud  de
subvenció dins al convocatòria de la línia de subvencions per a inversions en camins públics
locals pel període 2018-2020 del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

"FETS 
Vist que el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya ha publicat la resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia
de subvencions per a inversions en camins públics locals pel període 2018-2020.

Atès que Campins necessita dur a terme diferents actuacions de millora en diversos camins del
municipi. 

HE RESOLT:

Primer.- Sol·licitar la subvenció per a inversions en camins públics locals pel període 2018-2020
al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya.

Segon.- Donar compte d'aquesta resolució al proper Ple que es celebri."
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8. Donar compte dels decrets 62 a 116

62 Pagament nòmina abril 2017
63 Dissolució conveni de col·laboració botiga
64 Incoació expedient odre d'execució
65 Denegació pròrroga llicència d'obres.
66 Expedient de generació de crèdits per ingressos
67 Decret ordenar pagaments pendents d'aplicar abril 2017
68 Decret costos S. Socials Ajunt. Santa Maria de Palautordera
69 Decret costos repartiment costos Serveis Socials
70 Denegació pròrroga expedient d'obres 18/2016
71 Ordre d'execució construcció monòlit per comptador d'aigua.
72 Devolució fiança d'obres expedient 248/2016
73 Ordenar pagament relació F/2017/8
74 Aprovar despeses abril 2017 relació F/2017/8
75 Ordenar pagament factures abril 2017
76 Aprovar despeses factures abril 2017
77 Decret pagament factures domiciliades abril 2017
78 Autorització pas marxa ULTRABIKE 2017 per Campins
79 Canvi de titularitat de comptadors d'aigua.
80 Aprovació relació de fallits 17001
81 Bestreta
82 Ordenar primer pagament assistència tècnica Consell Comarcal
83 Decret costos S. Socials Ajuntament Santa Maria de Palautordera
84 Decret costos S.Socials Ajuntament de Gualba
85 Aprovar i ordenar pagament Associació d'Amics del Montseny
86 Pròrroga de la llicència d'obres 12/2008
87 Adjudicació obres Sot de Can Garrell
88 Decret Fundació neteja viària
89 Canvi titular comptador aigua
90 Alta comptador aigua per obres
91 Decret aprovar pagament relació F2017/10 MAIG
92 Decret ordenar pagament Subvenció AMPA
93 Atorgament llicència gos P.P.
94 Decret ordenar pagament relació F/2017/10 Maig 2017
95 Aprovació i ordenació pagament nòmina mes de maig.
96 Concessió utilització espais públics a E.B.C.
97 Realització d'una tanca i una solera a la finca Camí del Mig, 6
98 Llicència obres exp. 82/2017
99 Decret pagament factures domiciliades F-2017-11 MAIG
100 Acceptació cessió gratuïta vehicle de la Diputació de Barcelona
101 Decret d'Alcaldia d'Aprovació de la liquidació 2016
102 Canvi comptador aigua malmès
103 Autorització alta padró
104 Inici sancionador atac gos
105 Ordenar el pagament de la nòmina de la paga d'estiu 2017
106 Avançament nòmina.
107 Pagament conveni J.C.M
108 Pagament ADF 2017
109 Aprovar pagament relació F/2017/12 juny 2017
110 Ordenar pagament relació F/2017/12 juny 2017
111 Decret requeriment informe gos P.P.
112 Llicència gos P.P.
113 Pagament nòmina Juny 2017
114 Amortització lloc de treball netejadora.
115 Ordre d'execució comptadors Esplanes
116 Sol·licitud de Subvenció per arranjament de camins
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9. Informacions d'alcaldia

- L'alcalde explica que els hi ha entregat un fulletó, a tots els regidors, imprès per l'AMI que
s'ha editat  pels  pobles  catalans  que estan agermanats  amb municipis  de l'estranger.  En
aquest s'explica el procès que està fent Catalunya cap a la independència. S'ha demanat a la
Comissió de l'Agermanament que traduís una carta de presentació que adreçarà juntament
amb els pamflets.

- L'Alcalde els recorda que el Ple de setembre, tal com es va comentar en el Ple anterior, es
canvia pel proper dia 12/09/2017, per no interferir en les vacances dels regidors. 

- En resposta a la  pregunta de l'anterior Ple relativa  a la  fibra òptica,  desprès de fer les
consultes i les valoracions, i degut a la poca concentració d'habitatges i la baixa demanda,
resulta  molt  car  engegar  una  activitat  en  aquest  sentit,  comercialment  molt  difícil  de
justificar i caldria parlar amb diverses empreses que volguessin fer-ho. Resulta molt difícil de
justificar una inversió tant gran.

- El 17 de juny es va realitzar al Casal Cultural la presentació del llibre Aroma de benzina,
llibre en que ha col·laborat l'Ajuntament de Campins,  amb uns 70 d'assistents i  refrigeri
posterior.

-  S'ha  col·laborat  en  la  sortida  a  l'Ebre  del  passat  dia  28  de  juny  que  va  organitzar
l'Associació Cultural Els Forns, amb uns 60 assistents.

- El dia 1 de juliol es va dur a terme la reunió del Consell de Poble molt interessat i amb molt
bona  acollida.  Durant  el  mes de setembre es  tornarà  a  fer  una reunió  on s'explicarà  el
funcionament d'altres consells de pobles i els reglaments que els regeixen.

- Per commemorar el dia 28 de juny, es va realitzar el Cinefòrum "Lluitadores" de Maria
Khan, el passat dia 3 de juliol, subvencionat per la Diputació de Barcelona.

- Ha nascut el moviment Salvem Campins per iniciativa popular, preocupant-se pel poble i
fomentant la participació ciutadana.

- La brigada ha realitzat prova d'utilització d'herbicida natural: vinagre amb un bon resultat,
és seguirà provant per veure la seva efectivitat.

- La biblioteca continua rebent donacions de llibres i tot i el triatge que s'ha fet, s'han hagut
de comprar dos armaris més per poder encabir-los. 

- Darrerament hi  ha moltes fuites de la  xarxa de l'aigua a Les Esplanes, i  per tant hi ha
necessitat de tallar el subministrament de la xarxa vella de manera definitiva.  En aquest
sentit s'està treballant perquè els 5 usuaris connectats a la xarxa vella que queden facin el
canvi.
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- S'han instal·lat pilones noves a la Plaça de la Vila i a la carretera d'entrada de Les Esplanes.
Aquestes ja han sofert actes de vandalisme.

-L'Escola l'Alzinar ha participat al Robotseny i han obtingut un premi, estem molt contents
del treball que han dut a terme a nivell robòtica i informàtica.

- El director de l'Escola s'ha jubilat, es va fer una festa de comiat en que hi va haver presència
de tots els alcaldes anteriors de Campins i es va entregar una medalla commemorativa com
a record per la seva tasca. La nova direcció de l'escola està treballant en un nou projecte
educatiu: integrar més l'escola amb el poble.

- S'ha dut a terme la instal·lació d'un sistema de refrigeració a l'estació de bombeig que evita
l'escalfament que feia saltar les alarmes de les bombes. També s'han iniciat converses amb
Aigües  Ter-Llobregat  per  poder  comprar  de  manera  directa  l'aigua,  enlloc  d'haver  de
comprar-la a Sant Celoni.

-  S'ha realitzat la tramesa de documentació per l'acceptació del vehicle Nissan Terrano que
la Diputació de Barcelona cedeix a l'Ajuntament de Campins.

- I per últim informar que el dia 10 de juliol s'inicien les obres del Sot de Can Garrell, l'import
està totalment subvencionat per la Diputació.
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10. Precs i preguntes

El senyor Sierra exposa que dels estudis que ha realitzat la Diputació, no entén perquè s'ha
exclòs la corba de davant La Falda.
El senyor Lacruz li diu que no s'ha de realitzar aquest estudi i que la corba no és municipal,
que el que s'ha fet és l'inventari de béns. El senyor Lacruz indica també que la Diputació està
realitzant un projecte per recol·locar la parada de l'autobús, i al mateix temps s'ha demanat
que es facin passos de vianants i un projecte de vorera fins el camí de Sant Guillem. És una
corba molt tancada i amb poca visibilitat i la gent ha d'anar per la carretera. 

El senyor Tohà pregunta per la rescissió del contracte amb la botiga i que s'ha fet amb la
maquinaria. 
El senyor Lacruz indica que s'ha iniciat el procès per fer subhasta pública. 

El  senyor Tohà pregunta també per  la  Festa  Major,  vol  saber  quin  serà  el  dia  del  sopar
popular.
El senyor Lacruz li indica que serà el divendres de Festa Major.

En relació a la Plaça de la Independència, el senyor Tohà, indica que cal fer alguna cosa més
a la zona, posar unes figures, llums, o alguna cosa ja que és l'entrada del poble.
El senyor Lacruz li diu que a l'estudi que ha de fer el Consell Comarcal del Vallès Oriental
d'arranjament de camins, s'ha inclòs aquest espai. Cal veure el projecte i quines propostes
ens fan.

El senyor Tohà pregunta per la cobertura de la pista, al que el senyor Lacruz respon que el
dilluns va estar a Diputació de Barcelona per un estudi de viabilitat de la pista poliesportiva,
que inclou el tema de la cobertura. Indica que va proposar que no només s'estudii la pista,
sinó també d'utilització de l'espai de l'aparcament. La Diputació farà un estudi que desprès
presentarà al poble, serà el poble qui decidirà. L'alcalde proposa una trobada per parlar-ne ja
que és un tema prou important. 

El senyor Tohà pregunta quina seria la manera de fer pujar l'aigua del Ter Llobregat fins a
Campins. Al que l'alcalde respon que actualment ja es disposa d'estació de bombeig i una
canonada que arriba fins a Sant Celoni,  caldrà fer  algunes actuacions ja  que actualment
alguns trams discorren per finques privades. 

El senyor Sierra pregunta pels canvis de titularitat dels espais que segons el Poum han de ser
zona pública o verda. 
El senyor Lacruz indica que si en el POUM està destinat a zona verda, al final l'Ajuntament
l'haurà d'expropiar, i demana que el Secretari li corregeixi sinó és així.
El secretari li indica que el propietari pot fer la cessió gratuïta i sinó s'haurà d'expropiar.
El senyor Lacruz indica que es poden posar en contacte amb els propietaris per iniciar els
tràmits i veure en quin punt es van quedar.
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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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