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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 1
Caràcter: ordinari
Data: 3 de gener de 2017
Horari: 19 hores fins 19:41 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 de 23 de novembre de 2016.

2. Moció de suport al referèndum, al procès constituent i als electes investigats per processos
relacionats amb la sobirania. 

3. Moció sobre la defensa de la titularitat catalana de les vies que es construeixin al Vallès.

4. Donar compte dels Decret de l'Alcaldia.

5. Informacions de l'alcaldia.

6. Precs i preguntes.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 23 de novembre de 2016

VOTACIÓ: 
A favor: Joan Lacruz, Xavier Fernández de Mera, Josep Vila i Josep Reales. 
Abstenció: Andreu Tohà i Andrès Sierra.

2. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS
I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA

El senyor Reales llegeix i explica el punt:

En data 6 d’octubre d’enguany el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió plenària la
Resolució 306/XI sobre l’orientació política general del Govern, a la qual, entre altres punts,
s’instava  al  Govern  de  Catalunya  a  convocar  un  referèndum  vinculant  sobre  la
independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017, i una altra que li demana
que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.

En  data  13  de  desembre  d’enguany  el  Tribunal  Constitucional  ha  acordat  acceptar  la
suspensió cautelar de la Resolució 306/XI. Davant aquests fets, l’Ajuntament de Campins
MANIFESTA:

Primer.- El rebuig a la judicialització de la vida política al nostre país. El debat polític, d’idees i
opinions, ha de restar i produir-se en les cambres i institucions de representació popular,
sense que una aplicació esbiaixada de la llei intenti eliminar del debat polític qüestions que
són d’interès general i que, en conseqüència, han de ser objecte de debat en les institucions
de representació popular, tal i com és propi de democràcies plenes.

Segon.- El convenciment que és un dret natural de tota la comunitat humana l’aspiració a la
seva independència, i la seva consecució, per mitjans democràtics, si aquesta és la voluntat
majoritària de la mateixa. Per a la determinació d’aquesta voluntat popular, el mecanisme
més clar és un referèndum on, de manera lliur, tothom es pugui pronunciar sobre quin ha de
ser el seu futur, tal i com es contemplava a la Resolució 30/XI del Parlament de Catalunya,
cautelarment suspesa.

Tercer.-  Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i  facilitat  l’exercici  del  dret  a decidir,  la  defensa de la  independència  de
Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica,
lliure i democràtica.

Quart.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

VOTACIÓ: UNANIMITAT
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3.  MOCIÓ  EN  DEFENSA  DE  LA  TITULARITAT  CATALANA  DE  LES  VIES  QUE  ES
CONSTRUEIXIN AL VALLÈS

El senyor Vila llegeix i exposa el punt:

Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de juny la licitació
de l’estudi  informatiu  de la  Autovia  Orbital  de  Barcelona B-40,  tramo Terrassa-Granollers
(enllaç AP-7/C-60), popularment coneguda com quart cinturó, amb l’objectiu de  “definir y
comparar las diferentes alternativas de trazado, de conexión y de explotación para el tramo
de autovía considerado, a efectos de que el estudio informativo sirva de base al expediente
de información pública y al  trámite de evaluación de impacto ambiental,  con objeto de
poder seleccionar la alternativa más adecuada” amb un cost de gairebé 1,9 milions d’euros.

Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de Catalunya i que,
malgrat connectar vies de caràcter interregional i de competència estatal, compleix funcions
intercomarcals de mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona.

Atès  que el  Govern de la  Generalitat  de  Catalunya ha  reclamat  públicament  mitjançant
comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 28 de juny “que
sigui  Catalunya qui  defineixi  les  mesures  necessàries per  a  resoldre la  mobilitat  entre el
Vallès Occidental i el Vallès Oriental”.

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016 ha licitat
l’assistència  tècnica  per  a  la  redacció  del  Pla  específic  de  mobilitat  al  Vallès,  amb  la
participació del propi Govern, dels Ajuntaments, de la ciutadania i de representants de la
societat  civil  que  analitzarà  la  funcionalitat  de  les  infraestructures  viàries  i  ferroviàries
existents i servirà per determinar i planificar com hauran de ser en el futur.

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i seguretat viària”, punt
1,“Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en
criteris  de sostenibilitat,  que fomentin la utilització del  transport públic i  la millora de la
mobilitat....”.

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures del transport i
de les comunicacions”, punt 5, “Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la
seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya, i també la participació en la gestió de
la xarxa de l’Estat a Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta
competència inclou en tot cas: a) L’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa
viària de Catalunya. b) El règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària dels
quals és titular la Generalitat. c) La connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de
Catalunya entre ells o amb altres infraestructures del transport o altres xarxes.”

Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits des de la
frontera francesa cap al centre d’una banda i d’una altra cap al llevant i sud peninsulars, i a
l’inrevés, al seu pas per la conurbació de Barcelona no està fefaentment acreditada –com
reiteradament ha posat de manifest, entre altres, la Campanya Contra el Quart Cinturó des
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de 1992-, sobretot des de l’entrada en funcionament de l’Eix Transversal pel que es refereix
al corredor central i per la inexistència de previsió per a la construcció del corredor litoral des
de la frontera fins a Granollers ni d’Abrera cap a Tarragona i més enllà i encara menys quan
estan a punt de caducar les concessions de l’autopista de peatge AP-7.

Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat indicatiu, però
recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el procés de consulta
pública que cal estudiar en els informes previs.

Atesa la  necessitat  que es  resolguin  els  problemes de mobilitat  al  nostre  municipi  i,  en
general, al Vallès, en benefici de la mobilitat de persones i mercaderies amb origen i destí
majoritàriament a la mateixa comarca o a les comarques veïnes.

Per tots  aquests motius,  el  grup  d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa d’adopció
dels següents acords:

Primer.-  Instar al Govern de l'Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció de l’estudi
informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers).

Segon.-  Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a  fer  les  oportunes  accions
polítiques i  jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de
Barcelona B-40,tram Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60).

Tercer.-  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat espanyol la
competència  plena  sobre  qualsevol  nova  infraestructura  de  mobilitat  al  Vallès  com  es
desprèn del  vigent Estatut  de Catalunya,  amb el  corresponent finançament per a poder
executar-les.

Quart.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a
comptar amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès i a convidar a la Campanya Contra el
Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla específic de mobilitat del Vallès.

Cinquè.-  Convidar  el  Parlament  de  Catalunya,  la  Diputació  de  Barcelona,  els  Consells
Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els seus municipis a donar suport a
aquests acords.

Sisè.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells 
Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, a tots els municipis vallesans i a la Campanya 
Contra el Quart Cinturó.

VOTACIÓ: UNANIMITAT
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4. DONAR COMPTE DELS DECRET DE L'ALCALDIA

L'alcalde explica els decrets:

Número Extracte
188 Convocatòria plaça jutge titular i suplent.
189 Pagament relació de factures castanyada.
190 Adhesió Campins acord marc subministrament paper ACM
191 Aprovació i ordenació pagament nòmina mes de novembre
192 Arxiu expedient sancionador en matèria d'animals.
193 Amortització crèdit de la Diputació de Barcelona
194 Decret bestreta
195 Pagaments domiciliats Novembre 2016
196 Lloguer nínxol cementiri municipal
197 Sol·licitud assistència tècnica Consell Comarcal
198 Devolució fiança exp 3/2016
199 Ordenar pagament factures novembre

200 Aprovar pagament factures novembre
201 Llicència obres expedient 248/2016
202 Canvi titularitat Lo Bar
203 Acceptació sol·licitud fraccionament pagament de plusvàlua.
204 Denegació alta comptador aigua.
205 Altes padró mes de novembre
206 Altes padró mes d'octubre.
207 Canvi titularitat comptador aigua
208 Arxiu expedient 208/2016
209 Pagament de la nòmina de la paga de Nadal 2016.
210 Adhesió Campins acord marc subministrament elèctric ACM
211 Ordenació de pagament de desembre 2016
212 Aprovació de pagaments desembre 2016.
213 Canvi titularitat Bar

mailto:ajuntament@campins.cat


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

5. INFORMACIONS DE L'ALCALDIA

L'alcalde explica que l'Ajuntament de Campins està adherit al Programa El Liceu a la Fresca, i
dins d'aquest programa  es fan xerrades, es projecta una obra una nit d'estiu gratuïta per tots els
vilatans i es pot accedir al Liceu amb descomptes especials pels municipis adherits. La propera
xerrada del Liceu es farà el dia 16 de desembre, i el dia 31 de gener s'ha organitzat la sortida al
Liceu per veure l'obra "Werther". 

Pel que fa al cost de les activitats:
- La festa de la gent gran, amb la sortida a la colònia Vidal ha tingut un cost de 1.600€.
- La castanyada ha tingut un cost de 600€.
- La Fira de La Gla ha tingut un cost de 450€.
- Per la Marató de TV3 s'han recollit 638€ amb el Canicross que s'ha organitzat.
-  El  concert  de  Nadal  ha  tingut  un  cost  de  250€,  de  fet  el  concert  era  gratuït,  el  que
demanaven era el sopar, i els varem portar a sopar al restaurant La Terrassa de Campins.
- El sopar de Nadal de l'Ajuntament s'ha fet a Can Carrau i ha tingut un cost de 417€, dels quals
el cost real per l'Ajuntament és 255 i els 162 corresponien a acompanyants. 
- El lot de Nadal de treballadors i regidors ha tingut un cost de 540€.
L'alcaldia ha rebut 2 cistelles de Nadal, 3 ampolles de cava, 2 caixes de bombons, 1 tauleta de
xocolata,  1  llibre  del  Doctor  Martí  Boda,  i  com ja  és  habitual  aquest  equip  de govern,  ha
renunciat als lots i els ha repartit entre tots els treballadors, i així s'ha fet saber a qui ho ha
obsequiat.

L'alcalde explica que:

- S'han organitzat 2 xerrades amb subvencions de la Diputació adreçades a pares:
1. Com escoltem parlem, sentim a casa i fora de casa
2. Comunicació amb adolescents a l'entorn 2.0
- S'han instal·lat 3 desfibril·ladors: a plaça de la vila, a l'escola i al descàrrec amb una subvenció
de la Diputació. 
- S'ha fet una campanya d'implantació de xip i esterilització de gats de carrer amb un import
total de 1000€
- S'ha renovat el bus que baixa al mercat per un any més, ja que el servei ha estat satisfactori. El
costa anual era de 1500€, i d'aquest import s'han descomptat els 484€ del preu dels bitllets
venuts.
- Al 2016 s'han demanat 56 subvencions i només se n'han desestimat 8.
- Al 2017 la previsió és de sol·licitar aproximadament unes 119 que hem preseleccionat.
- De les subvencions de 2016 encara qui ha diversos tallers i xerrades pendents d'executar
abans del juny: marxa nòrdica, nutrició i emoció, noves i velles addiccions, taller i intel·ligència
emocional, etc
I de les xerrades que realitzarà directament la Diputació com: autoestima i adolescència, hàbits
higiènics personals, utilització del DEA, prevenció i actuació davant els riscos d'accident per la
gent gran, etc. 
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- S'ha signat un conveni amb la Diputació per tal d'arranjar el talús de la Riera de Can Garrell.
Portem un any i mig en tràmit entre Parc Natural, Aca, Diputació i finalment la Diputació ha
redactat el projecte i subvenciona el cost total de l'actuació de 28 mil euros.

- Hem tingut un temporal de vent abans de Nadal, que ha durat 5 dies, i que va fer un caure un
pi de la finca de Can Garrell a l'entrada de Les Esplanes. Es va requerir a la propietat per tal de
que ho retiri. També s'han esberlat 2 alzines de la zona del Camí de Sant Guillem.

- El  SOC i  el  Consell  Comarcal  han signat  un acord pel  que ofereixen als  Ajuntaments la
possibilitat de contractar personal. El Consell Comarcal s'encarrega de la selecció, formació,
contractació, etc. A Campins li han assignat dues places per a persones de més de 45 anys.
Aquesta contractació de un cost per l'Ajuntament de Campins de només 1500€ per persona. 

- Finalment s'ha donat el vistiplau als passos de vianants que farà la Diputació a la carretera.
Quan es va fer la passera no hi havia contemplada la possibilitat de fer els passos de vianants, i
finalment és faran 3 passos d'esquena d'ase a la carretera, un davant de Les Albes, un davant
de la Terrassa i un davant la Falda. No sabem concretament la data d'inici.

- S'instal·larà un cartell indicador de que Campins és part de la Reserva de la Bioesfera.

-  El  projecte de l'asfaltat de camins el  redactarà el  Consell  Comarcal,  i  tindrà  un cost per
l'Ajuntament de 16 mil euros. Ja han vingut els enginyers per mirar els camins i serà molt més
econòmic que per la via privada. 

-S'ha enviat un carta al diputat de Territori i Sostenibilitat queixant-nos per la tala d'arbres al
voral de la carretera. Entenem que era necessari per seguretat,  però que ha sigut una tala
excessiva.  També li hem enviat una carta al mateix diputat per tal de realitzar una actuació a la
zona dels contenidors de les Albes ja que està inaccessible. 

I per últim informa que l'oficina d'atenció al Consumidor visitarà Campins de 12,30 a 13,30 el
proper dia 12 de gener.
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6. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Fernández de Mera informa que hi ha una persona interessada en obrir a la botiga, tot i
que s'està mirant el tema dels usos, atès que aquesta persona vol fer obrador i el POUM no ho
contempla, per tant és possible que s'hagi de fer alguna modificació puntual.

El Sr. Lacruz afegeix que aquesta activitat és per tenir un producte de proximitat i ecològic, i que
s'ha parlat amb el Parc Natural per veure com es podria incorporar aquest obrador dins del parc,
i  ho ha vist  bé,  atès que no suposa competència  amb els  altres  obradors  (Tagamanent o
Viladrau), i  fins hi tot es podria subvencionar una part sempre que es presenti un projecte
d'empresa viable. 

El  senyor  Sierra  pregunta  pel  tema de la  titularitat  privada del  local,  si  aquesta  no és  un
inconvenient ara?
El Sr. Lacruz li  diu que segueix essent un inconvenient,  i  que només es tirarà endavant el
projecte en cas que hi hagi un bon projecte. En tot cas s'haurà de parlar amb el propietari del
local. 

El Sr. Fernández de Mera informa que els interessats en obrir el negoci ja han parlat amb el
propietari i n'està d'acord. Es tracta de fer una activitat cooperativista.

Afegeix també que és una llàstima que el bar hagi tancat desprès de només un mes d'activitat.
Aporta que si la botiga s'obre també donarà vida al bar i ajudarà a que aquest funcioni. A la
botiga es podrà comprar com a cooperativista el producte a un millor preu: productes ecològics,
sense additius, etc.

Reprenent el tema dels plans d'ocupació del Consell Comarcal el Sr. Tohà pregunta per les
places que ofereix la Diputació cada any dins del Pla d'Ocupació.
L'alcalde li respon que aquestes places són a més a més. Una cosa són les de la Diputació i una
altre les del Consell Comarcal.

El Sr. Tohà també pregunta perquè el Consell Comarcal ha de fer la redacció del projecte si a
l'Ajuntament hi ha enginyer. 

L'alcalde li respon que el sistema de treball és el mateix que anteriorment, una cosa és el treball
de l'Ajuntament i l'altre és el projecte que l'enginyer anterior redactava per la via privada. 
Ara, la redacció s'encarrega a funcionaris mitjançant el consell comarcal i es paga a banda, i
l'enginyer fa la seva feina de l'Ajuntament, és exactament el mateix. 

Per últim el senyor Tohà pregunta si en els arranjaments previstos hi ha el de Can Comartina-
Can Dama ja que estan molt malmesos. 

L'alcalde li respon que l'arranjament del Camí antic de Santa Fe i el de Can Bruguera ho han
sol·licitat els propis veïns, però al mateix temps afegim el Camí de Cal Carlí, Drecera de Sant
Celoni, Carrer del mig, drecera antiga de Gualba. Aquest són els camins que s'han pensat per
redactar  el  projecte  i  arranjar.  A  part  d'aquests  camins,  s'ha  d'arreglar  tot  el  tema de  les
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canalitzacions del rec, el talús i als de Can Comartina i de Cal Carlí que s'ha de fer cunetes, etc.,
A més dels arranjament dels camins de l'ADF que es fan cada any.

El senyor Sierra pregunta si el Camí del mig no és privat. 
El Sr. Lacruz respon que si, i que els veïns s'han de posar primer d'acord. Que el projecte es farà,
i desprès ja es veurà com s'executa.

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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