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EXPEDIENT 199/2018

ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

       Identificació de la sessió
Núm.:  6
Caràcter: ordinari
Data:  4 de setembre de 2018
Horari: 19 hores fins 19:45 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 de les sessions anteriors.

2. Proposta de canvi del dia festiu local d'agost 2019.

3. Donar compte de la renúncia d'un regidor.

4. Donar compte al Ple del canvi de regidories.

5. Donar compte al Ple dels decrets de l'alcaldia.

6. Informació d'alcaldia.

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

Aprovació  de  les  actes  de  les  sessions  anteriors:  10/07/2018  (expedient  133/2018)  i
31/07/2018 (expedient 181/2018).

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.

2. Proposta de canvi del dia festiu local d'agost 2019.

Atès que al Ple ordinari de 3/04/2018 es va acordar:

"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."

Vist que aquest any la Festa Major ha sigut molt aviat (els dies 24, 25 i 26) i això ha impedit que
la gent que estava de vacances durant la segona quinzena hi pogués assistir.

Examinat el calendari de 2019, encara serà més aviat i això pot dificultar que la gent hi assisteixi
(divendres 23, dissabte 24 i diumenge 25 i festiu local 26) fet pel qual seria convenient celebrar
la Festa Major els dies 30, 31 d'agost, 1 de setembre i festiu local el 2 de setembre.

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.- Canviar el festiu local de 26 d'agost de 2019, pel 2 de setembre de 2019.

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

VOTACIÓ: 3 vots a favor, 2 vots en contra, 1 abstenció.
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3. Donar compte de la renúncia d'un regidor

Es dóna compte al Ple de la renúncia voluntària del senyor Joan Caturla Prims al  càrrec de
regidor de l'Ajuntament de Campins, vist el seu escrit registre d'entrada 995, de data 25 de
juliol de 2018.

Atès que el mateix dia es va presentar la renúncia del senyor Carles Giró Lòpez, següent per
ordre numèric, inscrita en la llista de la candidatura de Convergència i Unió que va concórrer
a les eleccions locals del 24 de maig de 2015, registre d'entrada 996.

Vist que per registre d'entrada 997, el senyor Andreu Tohà i Brunet va comunicar l'interès de
la  presa  de  possessió  del  número  5  de  la  llista  de  Convergència  i  Unió,  Josep  Barnola
Catarineu.

Realitzada la consulta a la Junta Electoral Central ens informen que el procediment a seguir
és el següent:

- Donar compte al Ple de la renúncia del Regidor Caturla i trametre el certificat de l'acord de
Ple a la Junta Electoral.

-  El  senyor  Carles  Giró  Lòpez,  cal  que  comparegui  davant  d'un  fedatari  públic  per  fer
manifesta  la  seva  impossibilitat  de  prendre  possessió  i  trametre  el  certificat  a  la  Junta
Electoral.

- Posteriorment el senyor Josep Barnola Catarineu, haurà de comparèixer a l'Ajuntament per
realitzar la declaració de béns i presentar el Dni per tal que sigui tramès a la Junta Electoral i
aquesta n'expedeixi la credencial.

- Seguidament, caldrà que prengui possessió en el proper Ple que se celebri.

Fonaments de Dret
Article 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals 2568/1986 
de 28 de novembre.
Article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General.
Article 78, punt d, del Reglament Orgànic Municipal.

L’ajuntament en Ple acorda:

PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia voluntària a la condició de regidor d'aquest 
ajuntament per part del senyor Joan Caturla Prims.

SEGON. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti la credencial 
de la persona a qui correspongui per ordre numèric, inscrita en la llista de la candidatura de 
Convergència i Unió que va concórrer a les eleccions locals del 24 de maig de 2015, per tal 
que pugui prendre possessió del càrrec.
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4. Donar compte al Ple del canvi de regidories.

DECRET DE L'ALCALDIA

Atès que per decret de l'alcaldia número 112/2015, de data 2 de juliol de 2015, es van 
efectuar les delegacions que a continuació es relacionen:

Regidor/a                                                                             Àrea                                                                    
Josep Reales i Expòsito Regidoria d'economia i hisenda
Josep Vila i Badillo Regidoria d'urbanisme i medi ambient
Xavier Fernández de Mera i Delgado Regidoria de promoció econòmica i turisme

L’alcaldia es reserva l’exercici de les competències referides a cultura, ensenyament i afers socials.

Vist que el funcionament ordinari  de l'Ajuntament fa necessari modificar les delegacions
efectuades per una òptima gestió 

FONAMENTS DE DRET 

1. L’article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local estableix que l’alcalde o
alcaldessa pot delegar  l’exercici  de les seves  atribucions,  llevat de convocar  i  presidir  les
sessions de ple i  de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat,  la
concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del
servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres
a, e, j, k, l i m de l’apartat 1,  i  l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, regula les
competències que no poden ser objecte de delegació.

2. L’article 56 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i publicat al DOGC núm. 3887 de data 20.05.2003, 
s’expressa en el mateix sentit.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions legalment conferides 

HE RESOLT:

Primer.- Modificar les delegacions d’atribucions de direcció i  gestió ordinària  dels  serveis
corresponents, quedant de la següent manera:

Regidor/a                                                                                    Àrea                                                                        
Josep Reales i Expòsito Regidoria d'economia i hisenda i Festes i Esports
Josep Vila i Badillo Regidoria cultura, ensenyament i noves tecnologies
Xavier Fernández de Mera i Delagado Regidoria de promoció econòmica i turisme
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L’alcaldia es reserva l’exercici  de les competències referides a urbanisme, medi ambient i
afers socials. 

Segon.- La  delegació  general  a  favor  dels  esmentats  regidors  a  la  que  abans  s’ha  fet
referència se circumscriu a l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb l’àmbit
indicat i sense que estigui inclosa la facultat de resolució mitjançant actes administratius que
afectin a tercers i s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no
sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

L’abast de les funcions d’aquestes atribucions es detalla en instrucció de l’alcaldia que serà
degudament notificada a cadascun dels regidors amb atribucions delegades.  

Tercer.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació
d’aquest decret als regidors i regidores afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de
la potestat d’advocació d’aquesta alcaldia.
En cas d’absència, vacants, malalties o qualsevol altre impediment dels regidors delegats
aquesta alcaldia assumirà directament i automàticament les competències delegades, com
a titular de la competència originària entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat
d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat de la nova resolució expressa en
aquest sentit.

Quart.-  Delegar  de  forma  indistinta  en  tots  els  regidors  d'aquest  Ajuntament,  les
competències que a aquesta alcaldia li atorga l'article 51.1 del Codi Civil, en la nova redacció
donada per  la  llei  35/1994,  de 23 de desembre,  per  autoritzar  matrimonis  civils  que se
celebrin  en  aquest  terme  municipal.  Aquesta  delegació  faculta  a  tots  els  regidors  per
autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir-n'hi més
d'un. 

Cinquè.-  Notificar aquesta  resolució  als  regidors  afectats,  entenent-se  acceptada  la
competència delegada de forma tàcita si dintre del termini de les 24 hores següents no es
manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució a la primera sessió que tingui lloc, i publicar el
seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment de l’article 44.2 del text legal 
abans esmentat,
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5. Donar compte al Ple dels decrets de l'alcaldia.

Núm. Resum
112 Nomenament alcalde accidental.
113 Autorització ocupació via pública per rodatge.
114 Pagament nòmina mes de juny.
115 Sol·licitud assistència jurídica Diputació de Barcelona.
116 Pagament assistència a plens 2º trimestre 2018.
117 Aprovació text conveni recollida residus dins del Parc Natural.

118
Aprovar les despeses i ingressos per compensació entre l'Ajuntament i el Consell 
Comarcal.

119 Sol·licitud elaboració Pla Econòmic i Financer a la Diputació.
120 Suspensió del procediment de protecció de la legalitat urbanística.
121 Incoació expedient de protecció de legalitat urbanística.
122 Desestimació al·legacions.
123 Autorització retirada vitrina del magatzem municipal.
124 Reserva especial de la via pública per mudança.
125 Arxiu de l'expedient 227/2017.
126 Pagament factures domiciliades juny 2018.
127 Assabentat comunicació prèvia obres.
128 Cessió d'equip de so per Concert de música a l'Associació Salvem Campins.
129 Pagament de la nòmina juliol 2018.
130 Decret d'esmena error partida.
131 Pagament import conveni Jordi Cruells Montasell.
132 Aprovar el pagament relació F_2018_9 juliol 2018.
133 Ordenar el pagament relació F_2018_9 juliol 2018.
134 Aprovar i ordenar pagament ACA 2º trimestre 2018.
135 Incoació expedient sancionador.
136 Modificació crèdit 4-2018
137 Aprovar i ordenar el pagament Associació d'Amics del Montseny.
138 Ordenar pagament conveni CDIAP Ajuntament Sant Celoni
139 Pagament despeses caixa corporació juliol 2018
140 Cessió ordinadors a l'Escola l'Alzinar.
141 Vacances cap brigada.
142 Indemnització franja perimetral.
143 Pagament nòmina agost.
144 Noves delegacions regidors.
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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

La secretària que sotasigna la present acta, ho fa certificant la data de la seva aprovació, no
el seu contingut, ja que no era el secretari-interventor municipal present en aquell acte

La Secretària Interventora

Ana Mochales Collado.

Campins, document signat electrònicament al marge. 
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