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EXPEDIENT 252/2018

ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 8
Caràcter: ordinària.
Data: 8 de novembre de 2018
Horari: 20 hores fins 21:36
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. Modificació de les Ordenances Fiscals per l'any 2019
3. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació de crèdit 7/2018 del Pressupost Municipal en
la modalitat de suplement de crèdit.
4.  Proposta  d'aprovació  del  Reglament  del  Servei  d’Arxiu  Municipal  per  la  Diputació  de
Barcelona. (Exp.256/2018)
5. Proposta d'acord de Ple d'aprovació del Mapa de soroll i de capacitat acústica del municipi de
Campins. (Exp. 55/2016)
6.  Proposta  d'acord  de  nomenament  del  representant  de  l'Ajuntament  de  Campins  a
l'Associació  de  Municipis  per  la  Independència  (AMI)  i  al  Pacte  per  l'Ocupació  del  Baix
Montseny.
7.  Proposta  d'acord  de suport  a  la  Resolució  92/XII  del  Parlament  de  Catalunya  sobre  la
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
8. Donar compte de decret de l'alcaldia 167/2018.
9. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
10. Informació d'alcaldia.
11. Precs i preguntes.
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1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Aprovació de les actes de les sessions:
- Sessió ordinària de 4 de setembre de 2018.
- Sessió ordinària de 25 de setembre de 2018.
 
VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.

2. Modificació de les Ordenances Fiscals per l'any 2019

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l'aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances
fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l'article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció  de  servir  com  a  eina  normativa  fonamental  de  gestió  dels  tributs  locals  i  alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.

 Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l'article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l'aplicació de la normativa tributària general al  règim d'organització i  funcionament
propi  de  cada  Entitat,  previsió  aquesta  que  justifica  la  proposta  d'aprovar  i  mantenir
actualitzada,  amb  les  modificacions  que  s'escaiguin,  una  Ordenança  General,  redactada  a
l'empara de l'article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.  En  aquest  sentit,  les  modificacions  introduïdes  als  textos  de  les  ordenances  fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords per tal d'actualitzar les ordenances Fiscals
següents:

Primer.- Modificació de l'Ordenança Fiscal número 9 Impost sobre Béns immobles.

S'afegeix a l'article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable el punt
2, el redactat el qual n'és el següent:

2. Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de
família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una bonificació del
25% en la quota íntegra del  mateix,  sempre que l'immoble de què es tracti  constitueixi
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l'habitatge habitual de la família, i quan el salari de la unitat familiar no sobrepassi en tres
vegades el salari mínim professional. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a
domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.

Segon.- Modificació de l'Ordenança Fiscal número 10 Impost sobre activitats econòmiques.

Es procedeix a actualitzar el text del redactat de l'Article 12è. Comprovació i investigació, allà
on diu:

Per delegació del  Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat
aquest  les  seves  competències  de  gestió  tributària,  exercirà  les  funcions  d'inspecció  de
l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions
tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració
de les dades contingudes en les respectives matrícules, tot això referit, exclusivament, als
supòsits de tributació per quota municipal. 

Ha de dir:
Per delegació del  Ministeri d’Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat aquest les
seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que
comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que,
si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades
contingudes en les respectives matrícules,  tot això referit,  exclusivament, als  supòsits de
tributació per quota municipal.

Tercer.-  Modificació  de  l'Ordenança  Fiscal  número  11  Impost  sobre  vehicle  de  tracció
mecànica.

Es modifica l'article 4t. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

Allà on diu:

a) S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics a què es refereix l’article 1
del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent de la Generalitat.
b) S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat
superior a 25 anys.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués,
es prendrà com a tal la de la seva matriculació,  o, si de cas hi manca, la data en què el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
c) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles
que,  per  la  classe  de  carburant  utilitzat,  o  per  les  característiques  dels  seus  motors,  es
considera  que  produeixen  menor  impacte  ambiental.  Per  a  gaudir  d’aquesta  bonificació
caldrà que es tractin de vehicles elèctrics o bimodals.
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El termini  per presentar aquestes sol·licituds serà com a màxim el  últim dia del  període
voluntari de pagament

Ha de dir:

a) S’estableix una bonificació del 100 per cent els vehicles històrics als que es refereix l’article
1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol. 
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent de la Generalitat.
b) S’estableix una bonificació del  100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat
superior a 25 anys .
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en
què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
c) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles
elèctrics,  híbrids  o que utilitzin com a combustible biogàs,  gas  natural  comprimit,  metà,
metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals.

El  termini  per presentar aquestes sol·licituds serà com a màxim el  últim dia del  període
voluntari de pagament

Quart.- Modificació de l'Ordenança Fiscal número 13 Impost sobre l'increment de valor dels
terrens de naturalesa urbana.

Allà on diu:

Article 4t. 
Estan  exempts  d’aquest  Impost,  els  increments  de  valor  que  es  manifestin  com  a
conseqüència de: 
a)  Les  aportacions  de  béns  i  drets  realitzables  pels  cònjuges  a  la  societat  conjugal,  les
adjudicacions  al  seu  favor  fetes  en  pagament  de  les  aportacions  esmentades,  i  les
transmissions que s’efectuin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
b) La constitució i transmissió de qualsevol dret d’usdefruit 
c)  Les  transmissions  de  béns  immobles  entre  els  cònjuges  o  a  favor  dels  fills,  com  a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial.

Ha de dir:

Article 4t. 
Estan  exempts  d’aquest  Impost,  els  increments  de  valor  que  es  manifestin  com  a
conseqüència de: 
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a)  Les  aportacions  de  béns  i  drets  realitzables  pels  cònjuges  a  la  societat  conjugal,  les
adjudicacions  al  seu  favor  fetes  en  pagament  de  les  aportacions  esmentades,  i  les
transmissions que s'efectuïn als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
b) La constitució i transmissió de qualsevol dret d’usdefruit 
c)  Les  transmissions  de  béns  immobles  entre  els  cònjuges  o  a  favor  dels  fills,  com  a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial.
d) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència
de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de
nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei  10/1990, de 15 d'octubre,  de
l'Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol sobre societats anònimes esportives.
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la
transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors.
e) No es produirà la subjecció a l’import en les transmissions oneroses de terrenys, respecte
de  les  quals  el  subjecte  passiu  acrediti  la  inexistència  d’increment  de  valor,  tret  que
l’Administració pugui demostrar que s’ha produït increment de valor.
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar les
proves que acreditin la inexistència d’increment de valor.

Allà on diu 

Capítol VII. Gestió de l´impost 
Secció primera. Obligacions materials i formals 

1.  Els  subjectes  passius  estaran  obligats  a  presentar  davant  de  l'Ajuntament  una
autoliquidació segons el model que aquest determini, en què constin els elements tributaris
precisos  per  a  practicar  la  liquidació,  així  com  els  justificants,  en  el  seu  cas,  de  les
exempcions o bonificacions que el subjecte passiu reclami.
2. L'esmentada autoliquidació haurà d'ésser presentada a comptar des de la data en què es
produeixi el naixement de l'obligació de contribuir, en el terminis següents:
a) Quan es tracti d'actes "inter-vivos", el termini serà de 30 dies hàbils. 
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogable fins a
un any quan ho sol·liciti el subjecte passiu. 
3. A la autoliquidació s'acompanyaran els documents en què constin els actes o contractes
que originen la imposició.

Ha de dir

Capítol VII. Gestió de l´impost 
17è. Obligacions materials i formals 
1.  Els  subjectes  passius  estaran  obligats  a  presentar  davant  de  l'Ajuntament  una
autoliquidació segons el model que aquest determini, en què constin els elements tributaris

5 de 18

mailto:ajuntament@campins.cat


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

precisos  per  a  practicar  la  liquidació,  així  com  els  justificants,  en  el  seu  cas,  de  les
exempcions o bonificacions que el subjecte passiu reclami.
2. L'esmentada autoliquidació haurà d'ésser presentada a comptar des de la data en què es
produeixi el naixement de l'obligació de contribuir, en el terminis següents:
a) Quan es tracti d'actes "inter-vivos", el termini serà de 30 dies hàbils. 
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogable fins a
un any quan ho sol·liciti el subjecte passiu. 
3. A la autoliquidació s'acompanyaran els documents en què constin els actes o contractes
que originen la imposició.
Els  òrgans  gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi  efectuat mitjançant l'aplicació
correcta de les normes reguladores de l’impost i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i
quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes, sense perjudici de les facultats de
comprovació previstes a la Llei general tributària, i en especial per que es refereix als valors
declarats  pel  subjecte  passiu  als  efectes  del  que  es  preveu  a  l’apartat  E)  de  l’article  4t
d’aquesta Ordenança.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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3.  Proposta  d'acord  d'aprovació  de  la  modificació  de  crèdit  7/2018  del  Pressupost
Municipal en la modalitat de suplement de crèdit.

Vista la memòria d'Alcaldia, de data 31 d’Octubre 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  31 d’Octubre 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.7/2018 de suplement de crèdit finançat amb
romanent líquid de tresoreria  segons detall :

Altes en aplicacions de despeses

APLICACIÓ
PROGRAMA

PRESSUPOSTÀRIA
ECONÒMICA DESCRIPCIÓ EUROS

338 22613 FIRA DE LA GLA 2,000,00€

338 22615 FESTA GENT GRAN 4,000,00€

TOTAL DESPESES 6.000,00 €

Altes en concepte d'ingressos

ECONÒMICA Descripció Euros
870.00 ROMANENT TRESORERIA 6.000,00 €

TOTAL INGRESSOS 6.000,00 €
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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: 3 vots a favor, 1 vot en contra, 2 abstencions.
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4. Proposta d'aprovació del  Reglament del Servei d’Arxiu Municipal per la Diputació de
Barcelona.

L'Ajuntament està adherit al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que
coordina l’Oficina  de Patrimoni  Cultural  de la  Diputació  de Barcelona i  es  materialitza  a
través de l’assistència d’un equip d’arxivers itinerants.

Un dels compromisos del conveni de col·laboració, signat entre l’ajuntament i la diputació,
consisteix en què la mateixa diputació proposi un Reglament del Servei d’Arxiu Municipal
(SAM) a l’ajuntament, per tal que sigui aprovat.

El Reglament del SAM defineix les funcions del mateix Arxiu així com de l’arxiver itinerant,
l’àmbit d’actuació del sistema de gestió documental, l’accés a la documentació i la protecció i
difusió del patrimoni documental del municipi.

Aquest  reglament  té  com  a  objectiu  esdevenir  l’instrument  idoni  per  regular  el
funcionament  del  SAM  amb  tots  els  agents  que  hi  intervenen,  és  a  dir,  els  usuaris  de
l’ajuntament, l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona i els usuaris externs.

Vista la versió actualitzada del Reglament on s'han incorporat els canvis legislatius que s’han
produït en els darrers anys.

Atès que és necessari aprovar el nou Reglament del Servei d’Arxiu Municipal per la Diputació
de Barcelona (publicat al BOPB, del 12 de desembre de 2017 i anunciat al DOGC, núm. 7521,
el 21 de desembre de 2017).

Per tot això es proposa al Ple:

Primer.- Aprovar  el  nou  Reglament  del  Servei  d’Arxiu  Municipal  per  la  Diputació  de
Barcelona (publicat al BOPB, del 12 de desembre de 2017 i anunciat al DOGC, núm. 7521, el
21 de desembre de 2017)

Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició
al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini
de  trenta  dies  hàbils,  en  els  quals  els  interessats  podran  examinar-lo  i  plantejar  les
reclamacions que estimin oportunes.

Tercer.- Disposar  que,  si  no  s'hi  formula  cap  al·legació  ni  reclamació  durant  el  termini
d'informació  pública  i  d'audiència  als  interessats,  quedarà  aprovat  definitivament  sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

VOTACIÓ: 5 vots a favor, 1 abstenció.
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5.  Proposta  d'acord de  Ple  d'aprovació del  Mapa de soroll  i  de  capacitat  acústica  del
municipi de Campins. 

El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix
en la  qualitat  de  vida  de les  persones  i  pot  provocar  efectes  nocius  en la  salut  i  en  el
comportament. En la consideració del soroll com un agent contaminant més, es va dictar la
Directiva 2002/49/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre
avaluació i gestió del soroll ambiental, que va obligar a un procés de transposició al Dret
intern dels estats membres.

Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament a tots els poders públics de
protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la contaminació
acústica;  i  els  articles  27  i  46  de  l’Estatut  d’Autonomia  estableixen  el  dret  de  totes  les
persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i  que les polítiques
ambientals dels poders públics han de dirigir-se a la reducció de les diferents formes de
contaminació.

En aquest marc s’insereixen la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll; el Reial
Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a l’avaluació i gestió del
soroll ambiental; el Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que fa a la
zonificació  acústica,  objectius  de  qualitat  i  emissions  acústiques;  així  com  la  normativa
autonòmica,  que es concreta en la  Llei  16/2002, de 28 de juny,  de protecció contra  la
contaminació acústica; el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris
per  a  l’elaboració  dels  mapes  de  capacitat  acústica;  i  el  Decret  176/2009,  de  10  de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica i se’n modifiquen els seus annexes.

Pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia garanteix als ens locals
competències pròpies en la formulació i gestió de polítiques per a la protecció del medi
ambient, atribució que es concreta en l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i en l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, estableix, en el
seu article 9, l’obligació dels ajuntaments d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb els
nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos
a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de
determinar  la  capacitat  acústica  del  territori  mitjançant  l’establiment  de  les  zones  de
sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu; aquesta necessitat de realitzar mapes
de soroll ve reiterada en la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

L’any 2016 es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic per a l’elaboració del
mapa de soroll, del mapa de capacitat acústica i els plans d’acció pel municipi de Campins.
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L’agost de l’any 2016, la Diputació de Barcelona concedeix el recurs tècnic, i comunica que
l’encarregat de l’elaboració dels documents serà el Sr. Ricard Rocafull Esteva.

Finalment, el 13 d’abril de 2017, mitjançant el registre d’entrada 2017-E-RC-565 es produeix
el  lliurament oficial  del  mapa de soroll  i  de capacitat acústica del  municipi  de Campins,
conjuntament amb la memòria tècnica.

En data 5 de setembre de 2018, l'enginyer municipal ha redactat informe, el text literal és el
següent:

El tècnic que subscriu entén que, des del punt de vista tècnic, el mapa de soroll i de capacitat
acústica, amb la corresponent memòria tècnica, donen compliment als criteris normatius.

La  normativa  de  règim  local  regula  el  procediment  d’aprovació  i  entrada  en  vigor  de  les
ordenances,  reglaments i  disposicions de caràcter  general,  i  d’acord amb el  que estableix la
normativa per la qual es regula el dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient,
caldrà posar a disposició de la població, de manera clara, comprensible i fàcilment accessible, la
informació relativa a la contaminació acústica i, en concret, garantir la consulta del mapa de
capacitat acústica per mitjans telemàtics.

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

Primer.- Aprovar el Mapa de Soroll i Mapa de capacitat acústica del municipi de Campins.

Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició
al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini
de  trenta  dies  hàbils,  en  els  quals  els  interessats  podran  examinar-lo  i  plantejar  les
reclamacions que estimin oportunes.

Tercer.- Disposar  que,  si  no  s'hi  formula  cap  al·legació  ni  reclamació  durant  el  termini
d'informació  pública  i  d'audiència  als  interessats,  quedarà  aprovat  definitivament  sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

VOTACIÓ: 5 vots a favor, 1 vot en contra.
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6.  Proposta  d'acord  de  nomenament  del  representant  de  l'Ajuntament  de  Campins  a
l'Associació  de  Municipis  per  la  Independència  (AMI)  i  al  Pacte  per  l'Ocupació  del  Baix
Montseny.

Atès que en el Ple de data 7 de juliol de 2015 es van efectuar les següents designacions:

Cinquè.-  Designar com a representant d'aquest Ajuntament al Pacte per l'Ocupació del Baix  
Montseny, al senyor Xavier Fernández de Mera i Delgado. 

Sisè.-  Designar  com  a  representant  d'aquest  Ajuntament  a  l'Associació  de  Municipis  per  la
Independència (AMI) al senyor Xavier Fernández de Mera.

Vista la renúncia del senyor Xavier Fernández de Mera i Delgado.

Atès que és necessari designar un nou representant, es proposa al Ple l'adopció del següent
acord:

Primer.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament al Pacte per l'Ocupació del Baix 
Montseny, al senyor Josep Manel Reales Expósito. 

Segon.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament a l'Associació de Municipis per la
Independència (AMI) al senyor Josep Manel Reales Expósito. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

VOTACIÓ: 4 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció.
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7. Proposta d'acord de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència

El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII del
Parlament  de  Catalunya  sobre  la  priorització  de  l’agenda  social  i  la  recuperació  de  la
convivència. L’Ajuntament de Campins vol ratificar el seu acord amb aquesta Resolució i en
vol destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions que manifesta el següent:

II. Institucions i administracions 
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats 
fonamentals: 
a)  Insta totes les institucions de l’Estat a garantir  la convivència,  la cohesió social i  la lliure
expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius contra la
ciutadania  i  condemna  les  amenaces  d’aplicació  de  l’article  155  de  la  Constitució,  la
il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida
contra els drets fonamentals. 
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat de les
diverses opcions de tots els catalans. 
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i
la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017. 
d)  Referma el  compromís  amb els  valors  republicans  i  aposta  per  l’abolició  d’una institució
caduca i antidemocràtica com la monarquia. 

Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Campins pren els següents 
ACORDS:

Primer.- Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre
de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment. 

Segon.- Enviar  aquest  acord  al  Parlament  de  Catalunya,  al  govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  al  Congreso  de  los  Diputados,  al  govern  de  l’estat  espanyol,  a  la  Casa  Real
espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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8. Donar compte de decret de l'alcaldia 167/2018

Es dóna compte al Ple del Decret 167/2018, el text literal és el següent:

DECRET DE L'ALCALDIA 
Fets
Atès que per registre d'entrada 1256, de 27 de setembre de 2018, el senyor Xavier Fernández de
Mera i Delgado ha presentat la renúncia com a membre del govern municipal de Campins. 

Vistes  les  delegacions  efectuades  a  favor  seu  mitjançant  els  decrets  de  l'alcaldia  números
112/2015 i 144/2018.

Fonaments de dret
1. L'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, (LRBRL) en
concordança  amb  les  previsions  de  la  legislació  autonòmica  de  règim local  contingudes  en
l'article 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix entre les atribucions de L'alcalde, dirigir el govern i
l'administració municipal.

2. L'article 23.3 de la Llei 7/1985 i en el mateix sentit l'article 55 del decret Legislatiu 2/2003
disposa que els tinents d'alcalde substitueixen per l'ordre del seu nomenament i en els casos de
vacant,  absència  o  malaltia  de  L'alcalde,  essent  lliurement  designats  i  revocats  per  aquest
d'entre els membres de la Junta de Govern Local i quan no n'hi ha, d'entre els regidors.

3. L'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROF),  aprovat per  Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de novembre,  disposa que L'alcalde pot
delegar les seves atribucions excepte les fixades a l'article 21.3 de la Llei 7/1985.

4. Els articles 44 i 46 del ROF disposa que la designació dels Tinents d'Alcalde és competència
d'aquesta Alcaldia, que haurà de procedir al seu nomenament mitjançant decret i es donarà
compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

 Per tot això, en virtut del present decret,

 HE RESOLT: 

Primer.- Cessar del càrrec de Primer Tinent Alcalde de l'ajuntament al senyor Xavier Fernández
de Mera i Delgado.

Segon.- Nomenar Tinent d'Alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui, al Regidor
que a continuació es  relaciona i  que substituirà a aquesta Alcaldia en  els  casos  de vacant,
absència o malaltia com a Primer Tinent d'Alcalde a Josep Vila Badillo.
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Tercer.- Nomenar segon Tinent d'Alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui, al
Regidor que a continuació es  relaciona i  que substituirà a aquesta Alcaldia en els  casos de
vacant, absència o malaltia com a Segon Tinent d'Alcalde a Josep Reales Expósito.

Quart.- Revocar totes les delegacions i atribucions de funcions del senyor Xavier Fernández de
Mera i Delgado.

Cinquè.- Efectuar, a favor dels regidors que a continuació es relacionen, una delegació general
d’atribucions de direcció i gestió ordinària dels serveis corresponents:

- La regidoria de promoció econòmica, treball, turisme i comerç al Sr. Josep Reales i Expósito.
 
Sisè.- 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 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.  

Setè.-  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 de l'endemà 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 d'acord amb la present resolució, sense necessitat de la nova resolució expressa en
aquest sentit.

Vuitè.- 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.

Novè.- Donar compte el 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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9. Donar compte dels decrets de l'alcaldia 145 a 172

Número                                 Resum                                                                                                                                     

147 Ordenar la restauració de la realitat física alterada.
148 Assumpció de la figura DPD per la Diputació de Barcelona.
149 Decret aprovar pagament relació F_2018_10 setembre 2018.
150 Decret ordenar pagament relació F_2018_10 setembre 2018.
151 Decret aprovar i ordenar pagament estoretes Ioga subvenció 2018.
152 Alta comptador aigua potable.
153 Autorització ORGT re-facturació per fuita.
154 Establiment mesures per restaurar la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat.
155 Decret pagament despeses caixa corporació agost 2018.
156 Decret adhesió projecte Musicop.
157 Decret  aprovar  pagament  relació  f_2018_11,  F_2018_12  i  F_2018_13  setembre

2018.
158 Aprovació i ordenació pagament nòmina setembre.
159 Decret imposició sanció expedient 186/2018.
160 Decret  ordenar pagament relació F_2018_11,  F_2018_12 I  F_2018_13 setembre  

2018.
161 Adhesió Serveis Socials Consell Comarcal.
162 Decret pagament factures domiciliades i comissions bancàries setembre 2018
163 Autorització re-facturació per fuita comptador 06-1520348.
164 Autorització de pas a la 2a Challenge in Costa Brava el 13/10/18.
165 Decret  aprovar  pagament  relació  F_2018_14  octubre  i  abonament  Lloguers  de  

Ter.
166 Decret  ordenar  pagaments relació F_2018_14 octubre i  abonament Lloguers de  

Ter.
167 Decret revocació delegacions.
168 Decret ordenar pagament conveni Associació Cultural Els Forns.
169 Adhesió Campins al Programa Treball i Formació 2018 del Consell Comarcal.
170 Decret assistència a plens 3r trimestre 2018.
171 Decret resolució d'alcaldia modificació de crèdit 6-2018
172 Aprovació i ordenació pagament nòmina octubre.
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10. Informació d'alcaldia.

L'alcalde informe que el dia dimecres 7 de desembre es realitzarà la segona reunió del Consell
de Poble de Campins amb el següent ordre del dia:
1- Aprovació de l’acta anterior.
2- Modificació del reglament.
3- Creació d’una bústia electrònica.
4- Escoltar les propostes dels membres del consell.
5 -Informació sobre l’ús del certificat digital.
6 -Precs i preguntes.

L'alcalde informe de la reunió amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental 
de la que ha sorgit el compromís de compliment i supervisió de la neteja dels espais, 
reparació dels contenidors i canvi dels trencats, proposta de compra de nous contenidors i 
més control de la recollida i del recorregut que fan els camions.
La Recollida es fa: paper i envasos els dimecres i el vidre l’últim dimecres de mes i resta i 
orgànica dimarts i dissabte.

L'alcalde explica la col·locació d’una nova pilona a l’entrada de la Plaça de la Vila pels actes de
vandalisme que van fer malbé l'anterior.

L'alcalde informa que l'Ajuntament de Sant Celoni ha confirmat que aquest novembre 
s'arranjarà la drecera de Sant Celoni.

L'alcalde explica de la seva trobada amb serveis tècnics del Parc per arranjar la Drecera de 
Gualba per tractar les esllavissades, biones descalçades i marges.

Informe de la propera trobada amb serveis tècnics de la Diputació per obres a la carretera 
BV-5114.

L'alcalde informe que l'Ajuntament, per tercer any s'ha adherit al Programa Treball i Formació
del SOC i el CCVOr per l’any 2019. En aquesta ocasió s'ha sol·licitat 3 operaris: 2 per treballs 
forestals i un per obres.

L'alcalde informe de la reunió amb els propietaris afectats per les obres d’arranjament del 
Camí Vell de Santa Fe atès que gairebé tothom va fer al·legacions al projecte. Fruit d'aquesta
reunió es va acordar buscar alternatives per consolidar el ferm, atès que els propietaris estan 
d'acords amb el projecte però no amb l'asfalt.

L'alcalde explica que la Diputació de Barcelona ha iniciat els treballs de redacció  del Mapa 
del Patrimoni Cultural de Campins.
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Per últim l'alcalde informe de la dissolució de l'UBAS i la seva gestió pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental a partir de 1 de gener de 2019. No canvia ni l'horari de visites, ni les condicions 
del servei, sinó que el Consell Comarcal passa a fer-se càrrec de la prestació del servei.

11. Precs i preguntes.

El senyor Tohà informa del mal estat de les tapes del contenidors i la necessita de substituir-
les.
El senyor Lacruz informa que el Consorci n'és sabedor i s'estan buscant tapes.

El senyor Tohà pregunta si hi ha algun contracte signat per la Festa Major 2019.
El Senyor Lacruz informa que s'està treballant però que encara no hi ha res signat.

El senyor de Fernández de Mera diu que va fer una instància en la que demana informació
relativa a la creació de la plaça d'administrativa de l'OAC.
El Secretari informa que la publicació s'ha fet al BOP i la resposta la rebrà per escrit.

El senyor de Fernández de Mera pregunta per la cobertura de la pista. 
El senyor Lacruz informa que en breu es rebrà l'estudi per la cobertura de la pista, elaborat
per la Diputació de Barcelona.

El senyor Fernández de Mera informa que avui mateix ha realitzat a una entrada relativa a la
creació d'un coworking.
El senyor Lacruz respon que faci una proposta concreta i que, entre tots, s’estudiarà.

I  sense més assumptes  per  tractar,  el  senyor alcalde aixeca  la  sessió  de la  qual  s'estén
aquesta acta que jo com a secretària certifico. 

Vist-i-plau
L'alcalde

Joan Lacruz Gil

La Secretària Interventora que sotasigna la present acta, ho fa certificant la data de la seva 
aprovació, no el seu contingut, ja que no era la Secretària Interventora municipal present en 
aquell acte.

La Secretaria Interventora,
Ana Mochales Collado.

Campins, document signat electrònicament al marge. 

18 de 18

mailto:ajuntament@campins.cat

	Allà on diu:

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Campins
	2019-01-16T13:04:12+0100
	Campins
	ANA MOCHALES COLLADO - DNI 52166880M (SIG)
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Campins
	2019-01-22T12:52:06+0100
	Campins
	JOAN LACRUZ GIL - DNI 33403808B (SIG)
	Ho accepto




