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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

      Identificació de la sessió
Núm.: 3
Caràcter: ordinari
Data: 3 de maig de 2016
Horari: 19 hores fins 20:04h.
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 de 01/03/2016.

2.Proposta d'aprovació de l'ordenança Fiscal de Comunicacions prèvia d'obres.

3. Proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 10 reguladora de l'Impost sobre

Activitats econòmiques.

4. Proposta de modificació de crèdit 3/2016.

5.  Proposta  d'acord  de  modificació  del  Règim retributiu  i  dedicació  dels  membres  de la

Corporació amb dedicació parcial, indemnitzacions i dietes de la resta dels membres

6. Donar compte dels decrets d'alcaldia.

7.  Proposta d'Addenda d'adhesió de l'Ajuntament de Campins al Conveni de col·laboració
per  al  manteniment  de  l'Oficina  d'Habitatge  del  Baix  Montseny,  Compartida  entre  els
Ajuntament d'Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera

8. Informació de l'alcaldia.

9. Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 01/03/2016.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat. 

2. Modificació de l’ordenança fiscal número 22: Taxa per les llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Atès que es necessari actualitzar l'Ordenança fiscal reguladora  "Taxa per les llicències o la
comprovació  d’activitats  comunicades  en  matèria  d’urbanisme"  per  adaptar-la  a  la
normativa urbanística vigent,

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

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar  la  modificació  del  text  de  l'Ordenança  fiscal  reguladora Taxa  per  les
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, el text literal és
el següent:

Article 1.- Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el
que disposa l’article 187 en relació a les obres i actuacions no subjectes a llicència urbanística del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya (TRLU), l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la
comprovació d’aquestes obres i actuacions subjectes al règim de comunicació prèvia. 

Article 2.- Fet imposable 
El  fet  imposable  de  la  taxa el  constitueix  l'activitat  municipal,  tècnica  i  administrativa  i  de
comprovació  necessària  per  determinar  si  les  obres  i  instal·lacions  sol·licitades  o  que  es
pretenguin realitzar, s’ajusten a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament
urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187 del TRLU. 
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Article 3.- Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i  les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau,
arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions, o s'executin les
obres. 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes
de les obres.

Article 4.- Responsables i successors 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,  es dicti  acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques
i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.

Article 5.- Base imposable 
1. Constitueix la base imposable de la taxa el cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions
o obres que es poden tramitar mitjançant comunicació prèvia: 
- Obres a l’interior dels habitatges que no suposin canvis de les obertures, parets, pilars i forjats,
ni en l’estructura, ni la distribució interior, i no requereixen direcció tècnica ni modifiquen els usos
existents, sempre que no es refereixin a edificis qualificats com Patrimoni històric. 

- Obres a l’interior dels vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució, estructura
ni façana. 

- Reparació no estructural d’elements comuns de l’edifici si té una localització parcial i no afecta
a la seva totalitat. 

- Arrebossar, enguixar i enrajolar parets i/o sostres interiors. 

- Canviar paviments existents i graons d’escales. 

-  Col·locar o reparar fals sostres. 

-  Renovar aparells sanitaris, safareig i cuines. 

- Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos. 

-   Execució  d’obres  interiors  en  locals  no  destinats  a  habitatge  que  no  modifiquin  la  seva
estructura i millorin les condicions d’higiene, estètica i accessibilitat, tret que es tracti d’obres que
requereixen projecte tècnic. 

-  Canvi de fusteria interior. 

-  Col·locació de portes, finestres i persianes en obertures, sense modificar les dimensions de
l’obertura, ni l’homogeneïtat de la façana (tipus i color). 

- Col·locació de reixes, segons model aprovat per la comunitat de propietaris. 
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-  Construcció,  reparació  o substitució de canonades  d’instal·lacions d’aigua,  gas  electricitat  i
telefonia i desguàs, i claveguerons. 

- Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats. 

- Obres d’arranjament de façanes d’alçada inferior a 4 m. 

- Establiment de barreres i tanques provisionals en solars o patis, sense obra. 

-  Actuacions  de  neteja i  arranjament  de  jardins  i/o  tala  d’arbrat  en  solars,  sempre  que  no
impliquin moviment de terres. 
2. No formen part de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos anàlegs
propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter
públic  local  relacionades,  si  s’escau,  ambla  construcció,  instal·lació  o  obra,  ni  tampoc  els
honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte
que no integri, estrictament, el cost d’execució material.

Article 6.- Quota tributària 
1.La  quota  tributària  a  aplicar  en  cada  comunicació  prèvia  d’obres  o  instal·lacions  serà  la
següent: 
Taxa per  comunicació prèvia d’obres o instal·lacions sobre el  pressupost d’execució material,
inclosos tots els conceptes de les obres instal·lacions……............................................................0,60 % 
Quota mínima…………………………………………………………….............................................................…...15,48 € 
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització de les activitats
administratives de control, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que
s'assenyalen  en  els  apartats  anteriors,  sempre  que  l'activitat  municipal  s'hagués  iniciat
efectivament.

Article 7.- Beneficis fiscals 
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara d’aquesta Ordenança
podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres,
quan així ho estableixi l’Ordenança Fiscal Reguladora de dit impost.

Article 8.- Acreditament 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal. 
2. Tanmateix, en el moment de la comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ d’una quantia
equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
3.  Quan  les  obres  s'hagin  iniciat  o  executat  sense  haver-se  efectuat  la  comunicació  prèvia
corresponent,  la  taxa  s'acreditarà  quan  s'iniciï  efectivament  l'activitat  municipal  conduent  a
determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient
administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el
cas que no fossin autoritzables.
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4.  Una  vegada  nascuda  l'obligació  de  contribuir,  no  l'afectaran  de  cap  manera  la  seva
denegació,  concessió  condicionada a la  modificació  del  projecte  presentat,  ni  la  renúncia  o
desistiment del sol·licitant després que s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les
activitats comunicades

Article 9.- Declaració 
1.  Les  persones  interessades  en  realitzar  una  comunicació  prèvia  d’obres  presentaran,
prèviament, la instància corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit
per  tècnic  competent,  on  s’especifiqui  de  forma  detallada  la  naturalesa  de  l'obra,  el  lloc
d'emplaçament,  l’import  estimat  de  l'obra,  l'amidament  i  el  destí  de  l'edifici,  mitjançant  els
impresos corresponents.

2. Quan la comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la
redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost
de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del
nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques
de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost, mitjançant els impresos
corresponents.

3.  Si  una vegada formulada la corresponent comunicació prèvia es modifiqués o ampliés el
projecte,  caldrà notificar-ho a l'administració municipal  tot  adjuntant el  nou pressupost o el
reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 

Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de constituir a
la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de realitzar la comunicació prèvia.

2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable de la
taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i  efectiu de les construccions o de
l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, es practicarà la
liquidació que correspongui.

3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de satisfer en
els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.

Article 11.- Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança,  resultin  procedents,  s’aplicarà el  que disposa la Llei  General  Tributària i
l’Ordenança General. 

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 
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal 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. 

SEGON.- 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.

TERCER.-  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  la  modificació  de
l'Ordenança fiscal núm. 22 Taxa per les llicències o la comprovació d’activitats comunicades
en  matèria  d’urbanisme,  quedarà  aprovat  definitivament  sense  necessitat  de  cap  tràmit
ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

L'Alcalde llegeix el punt
VOTACIÓ: aprovat per unanimitat

3. Proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 10 reguladora de l'Impost sobre
Activitats econòmiques.

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

Atès que  l’Ordenança fiscal número 10 reguladora de l'Impost sobre Activitats econòmiques
del municipi de Campins conté un error a l’article 8è; on parla de coeficient de ponderació
s’ha agafat el coeficient de població, és necessari modificar aquest redactat.

Atès que aquests coeficients es determinen per llei i no són modificables per l’Ajuntament.

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovació de la modificació del redactat del text, de l' Ordenança fiscal número 10
reguladora de l'Impost sobre Activitats econòmiques del municipi de Campins, el text literal
és el següent:
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“Article 8è. Coeficient de ponderació

D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals fixades en
les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de
l’import net del volum de negoci del subjecte passiu, segons el quadre següent:

Import net del volum de negoci (EUR) Coeficient

Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 1,29

Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30

Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 1,32

Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 1,33

Més de 100.000.000,00 1,35

Sense volum net de negoci 1,31

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net del volum de negoci del subjecte passiu
serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà
d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta ordenança. 

El  coeficient  1,31  s’aplicarà en tot  cas per  a la determinació  de la quota corresponent  a les
activitats  desenvolupades  pels  subjectes  passius  no  residents  que  operin  sense  establiment
permanent.

Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per
causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb aplicació
del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent.”

SEGON.- 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.
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TERCER.-  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  la  modificació  de
l'Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de l'Impost sobre Activitats econòmiques,  quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la
publicació.

L'Alcalde llegeix el punt
VOTACIÓ: aprovat per unanimitat

4. Proposta d'acord de modificació del  Règim retributiu i dedicació dels membres de la
Corporació amb dedicació parcial, indemnitzacions i dietes de la resta dels membres.

Atès que en data 7 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va aprovar el Règim retributiu i
dedicació dels membres de la Corporació amb dedicació parcial, indemnitzacions i dietes de la
resta dels membres.

Atès que la Llei De Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016 van establir un augment del
1% a tots els treballadors de l'Administració Pública.,

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.-  Establir amb efectes del dia d'avui a favor dels membres de la Corporació que no
tinguin dedicació parcial en el règim de retribucions següent pel que fa les assistències dels
membres de la corporació als òrgans col·legiats un augment del 1% .

Segon.- Establir amb efectes del dia d'avui un augment de l’1% als membres de la Corporació
que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació parcial.

Tercer.- Establir  que tant  les  assistències  a  òrgans  col·legiats  com les  retribucions  parcials
s’incrementin en la mateixa proporció que els treballadors de l’ajuntament de Campins durant
aquesta legislatura.

Quart- Notificar aquest acord als interessats i a la gestoria Cañellas Bross Assessors SLP.

L'Alcalde llegeix el punt
VOTACIÓ: 4 vots a favor, 2 abstencions.
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5. Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Campins i la
Fundació Oncovallès.

La Fundació d’ajuda oncològica Oncovallès, és una institució sense ànim de lucre que va
néixer fa gairebé 14 anys amb l’objectiu de fer costat i donar atenció psicooncològica integral
als malalts de càncer i als seus familiars de tot el Vallès Oriental.

La Fundació ofereix un ampli ventall de serveis, tallers terapèutics, xerrades de prevenció, ja
que treballa per prevenir el càncer, i taules informatives així com diverses activitats per a
recaptar fons i poder mantenir el compromís social amb més de 40 municipis.

Vista  la  proposta  de  conveni  de  Col·laboració  presentada  per  la  Fundació  Oncovallès  a
l'Ajuntament de Campins, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Campins i
la Fundació Oncovallès, el text literal del qual és el següent:

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CAMPINS  I  LA  FUNDACIÓ
ONCOVALLÈS 

Campins, a........de........................ de 2016

REUNITS
D’una  part  Il·lm.   Joan  Lacruz  i  Gil   en  qualitat  d’alcalde  de  l’Ajuntament  de  Campins,  NIF
33403808B.

De l’altra el Sr. Pere Cladellas Ros com a president de la Fundació Privada d’Ajuda Oncològica -
ONCOVALLÈS - , NIF G64107188.

Les parts reunides es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a subscriure aquest
document, i

MANIFESTEN
I.- Que l’Ajuntament de Campins, dins el seu Pla d’Actuació Municipal, hi figura la promoció de
l’associacionisme i el voluntariat associatiu a la ciutat així com la col·laboració amb entitats
sense afany de lucre que promouen l’acció social i l’ajuda als malalts, tant professional i com
voluntària, contribuint així a la millora de la qualitat de vida i del benestar dels ciutadans de
Campins.

II.- Que  la Fundació Oncovallès – Campins  Contra el Càncer, té com a objectius:

a) Oferir un espai per a prevenir i tractar la malaltia.
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b) Oferir un espai adequat per atendre les demandes dels pacients i/o famílies relacionades
amb  la  malaltia.  Les  demandes  poden  ser  múltiples,  des  d’informació  i  orientació,  a
peticions concretes i sol·licituds d’ajudes econòmiques.

c) Oferir  suport  emocional  a  partir  de  l’atenció  personalitzada.  Entenent  per  suport,  la
contenció que s’inicia en l’acollida del cas i que pèrdua al llarg del procés.

d) Orientar i informar als malalts i/o familiars sobre els altres recursos de la xarxa social que
els poden beneficiar.

e) Assessorar als professionals de la xarxa social sobre la situació que genera la malaltia.
f) Oferir qualitat de vida als pacients oncològics complementant amb el voluntariat la tasca

que desenvolupen els professionals de la salut.

III.- Que amb dues institucions estan interessades en promoure l’àmbit associatiu a la ciutat com
a eina d’implicació i participació, i en potenciar àmbits de treball i de servei que promocionin
alhora, la participació activa i el compromís dels ciutadans i a col·laborar per augmentar l’estat
de salut de la població.

IV.-  Que actualment  l’Ajuntament de Campins  a través  del  Regidor  de Salut  Pública  valora
positivament el treball i la  labor social d’atenció al malalt oncològic i la seva família que ha
iniciat Fundació Oncovallès – Campins  Contra el Càncer-, per la qual cosa desitja establir un
marc de col·laboració.

V.- Que  per tot això, acordem formalitzar quest conveni de col·laboració, amb els següents

PACTES

Primer.- Objecte i finalitat
L’objecte del present conveni és l’impuls dels programes de promoció del voluntariat social a la
ciutat així com la participació de l’Ajuntament de Campins en els Programes  d’Atenció Psico-
Social  al  malalt  oncològic  i  a  la  seva  família consistent  en  intentar  pal·liar   o  resoldre  la
desestructuració  de  la  personal  del  malalt  a  domicili  i  la  seva  unitat  familiar  amb  la
manifestació del càncer.

Segon.- Obligacions de la Fundació Oncovallès – Campins Contra el Càncer-:
La Fundació Oncovallès – Campins Contra el Càncer- es compromet a:

1. Desenvolupar rigorosament i  responsabilitzar-se dels  programes,  donant-se del  personal
voluntari i professional, prèviament seleccionat, amb el perfil més adient.

2. Seleccionar, sota un criteri  establert,  les demandes que li  arribin per tal  de beneficiar als
casos més necessitats socialment a la població de Campins.

3. Formar adequadament, i en el temps, al voluntariat que participi en els diferents programes,
respectant els drets i deures dels voluntaris subjectes a la Llei Catalana del Voluntariat.
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4. Continuar participant en els programes de promoció de la salut comunitària adreçades a la
població en general així com a les escoles i barris que l’Ajuntament li proposi.

5. Presentar anualment una memòria d’activitats del projecte i facilitar tota la informació que
demani l’Ajuntament de Campins.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Campins :
L’Ajuntament de Campins es compromet a:

• Col·laborar amb la Fundació Oncovallès – Campins Contra el Càncer - en la definició de les
accions pertinents, així com a oferir l’assessorament per al compliment dels objectius d’aquest
conveni.

• Facilitar a la Fundació Oncovallès – Campins Contra el Càncer -  la informació que sigui
necessària per al bon desenvolupament dels projectes.

• Derivar a la Fundació Oncovallès – Campins Contra el Càncer - els ciutadans i ciutadanes
que manifestin la seva voluntat de participar en els programes de la pròpia Fundació.

• Facilitar infraestructura quan sigui necessària.

Quart.- Seguiment:
El present conveni s’estableix per un any renovable per el mateix període i així  successivament
amb l’acord expressa d’ambdues parts. La seva vigència s’iniciarà l’endemà de la seva signatura.

Cinquè.-Durada
Són causes d’extinció del present conveni en el transcurs de la vigència en aquest acord:

a) El mutu acord entre les parts.
b) El canvi en les motivacions i les prioritats d’actuació que, per ambdues parts, promouen

aquest acord.
c) Avisant a l’altre part amb un plaç mínim de 60 dies abans del venciment.

Qualsevol  transgressió  de  les  estipulacions  d’aquest  conveni  permetrà  a  la  part  perjudicada
optar per exigir-ne el compliment o la seva resolució, sempre i quan l’incompliment no s’hagi
resolt per la part incomplidora en el termini d’un mes a comptar des del requeriment de la part
complidora.

NO existeix cap mena  de penalitat o indemnització econòmica per la part incomplidora més
enllà de l’obligació de compliment de contracte.

Sisè.- Règim jurídic i jurisdicció competent
Per qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte, les parts se sotmetran a l’arbritatge
institucional del Tribunal Arbrital de Barcelona, de l’Associació Catalana de l’Arbritatge, a qui se li
encomana la designació de l’àrbitre o arbitres i l’administració de l’arbritatge.
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I, en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat i a un únic efecte, al
lloc i data indicats a l’encapçalament.

L’Ajuntament de Campins La Fundació Oncovallès
(Alcalde) (President)

Segon- Facultar a l'alcalde per a la signatura del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Campins i la Fundació Oncovallès

Tercer- Comunicar aquest acord als interessats.

L'Alcalde llegeix el punt
VOTACIÓ: aprovat per unanimitat

6.  Proposta  d'adhesió  de  l'Ajuntament  de  Campins  al  Fons  Català  de  Cooperació  de
Desenvolupament.

Atès que el FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT orienta els esforços
a contribuir des de l’àmbit català al desenvolupament dels països desfavorits mitjançant la
constitució d’un fons econòmic que finança projectes d’ajuda a aquests països i campanyes
de sensibilització a Catalunya sobre la cooperació internacional i la solidaritat. 

És proposa al Ple l’adopció del següent acord;

PRIMER:  MANIFESTAR l’adhesió d’aquest Ajuntament al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT i, en conseqüència, acceptar-ne els estatuts. 

SEGON: ABONAR la quota anual de soci establerta per l’Assemblea General (amb un barem que
té en compte el nombre d’habitants del municipi). 

TERCER: ASSUMIR el compromís de dotar pressupostàriament una partida, per aportació anual
al Fons Català, amb destinació al finançament de projectes de cooperació i solidaritat. 

QUART:  EXPRESSAR  la  voluntat  d’incrementar  les  responsabilitats  econòmiques  vers  la
cooperació, tot apropant-les al 0,7% dels ingressos propis. 
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CINQUÈ:  COL·LABORAR en la tasca de divulgació  del  Fons  Català,  entre  la  ciutadania  del
municipi. 

SISÈ:  DESIGNAR com a  interlocutor de l’Ajuntament de Campins davant el  Fons Català de
Cooperació a l’alcalde de la Corporació el Sr. Joan Lacruz i Gil

SETÈ:  Facultar  a l'alcalde per  a la signatura d'adhesió de l'Ajuntament de Campins al  Fons
Català de Cooperació de Desenvolupament.

VUITÈ: NOTIFICAR aquests acords a la Junta del Fons Català per tal que l’Assemblea General
ratifiqui la sol·licitud i l’Ajuntament de Campins adquireixi la condició de soci. 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient.

L'Alcalde llegeix el punt i apunta el dia de la Castanyada a Campins es varen recollir 400€
que es varen enviar al Fons Català de Cooperació per ajudar als refugiats. 

VOTACIÓ: aprovat per unanimitat

7.  Proposta d'Addenda d'adhesió de l'Ajuntament de Campins al Conveni de col·laboració
per  al  manteniment  de  l'Oficina d'Habitatge  del  Baix  Montseny,  Compartida  entre  els
Ajuntament d'Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera

L’any 2009 es va acordar l’establiment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny (OHBM) i
a dia d’avui és ja una realitat que ha aglutinant setze municipis (Arbúcies, Breda, Campins,
Fogars de Montclús,  Gualba, Hostalric,  Llinars del  Vallès,  Montseny, Riells i  Viabrea, Sant
Antoni  de  Vilamajor,  Sant  Celoni,  Sant  Pere  de Vilamajor,  Sant  Esteve de Palautordera,
Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, i Vilalba Sasserra) i que ha permès la prestació de
diferents serveis a la comarca, com la tramitació d’ajudes al lloguer (amb un import atorgat
als ciutadans durant l’any 2015 de més de 800.000,- €), o el servei d’intermediació en els
deutes hipotecaris, per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual (amb més de 50 casos atesos
aquest any) o la tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació (amb més de 300
cèdules, enguany).

Atès que el passat 6 d’abril, els alcaldes d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa 
Maria de Palautordera han signat el conveni per al manteniment d’aquesta oficina durant el 
període de 2016 a 2019.
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 Atès que es manté la possibilitat de prestar serveis regulats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya que exigeixin el desplaçament de personal de l’oficina al municipi en concret (per 
exemple el lloguer d’un habitatge dins la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social), amb l’únic 
compromís que l’ajuntament adherit es faci càrrec del cost de cada desplaçament que generi
la prestació d’aquest servei, quantificat per Campins, en 7'00€.

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.-  Aprovar  l'Addenda  d'ahesió  de  l'Ajuntament  de  Campins  al  Conveni  de
col·laboració per al manteniment de l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny, compartida
entre  els  Ajuntament  d'Arbúcies,  Llinars  del  Vallès,  Sant  Celoni  i  Santa  Maria  de
Palautordera, el text literal és el següent:

ANNEX 1
ADDENDA  D’ADHESIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE  CAMPINS  AL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ  PER  AL  MANTENIMENT  DE  L’OFICINA  D’HABITATGE  DEL  BAIX
MONTSENY,  COMPARTIDA  ENTRE  ELS  AJUNTAMENTS  D’ARBÚCIES,  LLINARS  DEL
VALLÈS, SANT CELONI I SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Sant Celoni, .... de ....... de 2016

R E U N I T S

D’una part, el senyor Francesc Deulofeu Fontanillas, alcalde president de l’Ajuntament de Sant
Celoni, assistit pel secretari Antoni Peralta Garcerá.

D’altra part, el senyor Joan Lacruz Gil, alcalde president de l’Ajuntament de Campins, assistit per
la secretari municipal Pablo Fernández Fernández

MANIFESTEN

1. Que en data 6 d’abril  de 2016 es va formalitzar el conveni de col·laboració per Al
manteniment  de  l'oficina  d'habitatge  del  Baix  Montseny,  compartida  entre  els
ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera,
que té per objecte el manteniment de I'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny (OHBM),
en ordre a oferir als ciutadans/es els serveis d'informació i assessorament general sobre
habitatge,  assessorament i  gestió en matèria de borsa d'habitatges de lloguer social,
tramitació dels ajuts al pagament del lloguer, a la rehabilitació d'habitatges i edificis i al
control de I'habitabilitat.
2.  Que  el  pacte  desè  de  l'esmentat  conveni  preveu  la  possibilitat  d'ampliar  l’àmbit
territorial  per  adhesió  d'altres  municipis  del  Baix  Montseny,  requerint  l'aprovació  i
signatura de I'addenda de conveni d'adhesió a I'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny,
per part del nou municipi que es vol adherir. 
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3.Que I'Ajuntament de Campins ha acordat adherir-se per acord XXX

ACORDEN

1. L'adhesió de I'ajuntament de Campins al conveni de col·laboració per al manteniment
de I'oficina l'habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments d’Arbúcies,
Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, amb l'objecte d'establir els
paràmetres que permetin la gestió conjunta de I'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny
(OHBM),  en  ordre  a  oferir  als  ciutadans/es  els  serveis  d'informació  i  assessorament
general sobre habitatge,  assessorament i  gestió en matèria de borsa d'habitatges de
lloguer  social,  tramitació  dels  ajuts  al  pagament  del  lloguer,  a  la  rehabilitació
d'habitatges i edificis, al control de I'habitabilitat i al servei d’ofideute.

2.  L'ajuntament  adherit  facilitarà  a  l'Oficina  d'Habitatge  del  Baix  Montseny  espais
informatius per a desenvolupar el servei.

3. L'ajuntament de Sant Celoni és I'ens designat per rebre les subvencions i els ingressos
de les ajudes públiques destinades a I'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny. En el cas
que això no sigui possible, els ajuntaments notificaran a I'ajuntament de Sant Celoni el
ingrés íntegre rebut en un termini màxim de 15 dies des de la seva recepció i s’inclourà a
la liquidació.

4.  L’ajuntament adherit  es  farà càrrec  del  cost de cada desplaçament que generi  la
prestació d’un servei al seu municipi, en base al barem següent i d’acord el pacte vuitè de
l’esmentat conveni de col·laboració de 6 d’abril de 2016.

Municipi € 
Campins 7,00

5.  La vigència de  la  present  addenda serà  la mateixa que el  conveni  original.  Serà
prorrogable  amb  els  mateixos  termes  que  el  pacte  tretzè  del  referit  conveni  de
col·laboració.

I en prova de conformitat, el signen les parts en el lloc i data consignats a l’encapçalament amb
tants exemplars originals com a parts signants, restant una còpia en poder cadascuna d'elles.

Ajuntament de Sant Celoni
Alcalde: Sr. Francesc Deulofeu i Fontanillas      Secretari: Sr. Antoni Peralta i Garcerá

Ajuntament de Campins
Alcalde: Sr. Joan Lacruz Gil Secretari: Pablo Fernández Fernández
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Segon.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura de  l'Addenda d'adhesió de l'Ajuntament de 
Campins al Conveni de col·laboració per al manteniment de l'Oficina d'Habitatge del Baix 
Montseny, Compartida entre els Ajuntament d'Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i 
Santa Maria de Palautordera

Tercer.-  Notificar l'adhesió als Departaments implicats de l’Ajuntament de Campins i a 
l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny.

L'Alcalde llegeix el punt

VOTACIÓ: aprovat per unanimitat

9.  Moció del  Grup Municipal  d'Esquerra  Republicana de rebuig a l'acord entre  la  Unió
Europea i Turquia per fer front a la crisi dels refugiats

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del
Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker van
fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats. El
text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el
Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions.

L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat,
moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que a
més, els Estats membres estarien cometent una greu violació dels drets humans i de les
seves obligacions internacionals ja que l'acord adoptat amb Turquia vulnera els  convenis
internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen expressament la
devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra.

La  preocupació  persistent  per  retornar  refugiats  cap  a  Turquia  enlloc  de  fer  esforços
incondicionals  per  reubicar  i  oferir  maneres  segures  i  legals  d'arribar  a  la  Unió  Europea
demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana, egoista i
curterminista. 
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La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s'oferirà asil
a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals com legals ja que
no només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va en contra del principi
de la solidaritat mundial i  el  sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil  en
negar-los-hi a les fronteres de la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada
converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen els seus serveis
a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la
desesperació. 

És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es comprometi
fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que
fugen de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la
UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les
xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment
poblacional  del  0,2%.  És  possible  trobar  una  solució  a  la  crisi  però  cal  el  compromís,
generositat i treball conjunt de tots els Estats membres.

Per  tots  aquests  motius,  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  a  l’Ajuntament  de
Campins proposa d’adopció dels següents acords:

Primer.  Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació de
l’acord entre la UE i Turquia.

Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en totes
les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als que varen
arribar  els  Estats  membres  de la  UE el  setembre de 2015  en matèria  de  repartiment  i
acollida de refugiats entre els estats. 

Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a obrir les
seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i facilitar vies
legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera coordinada. 

Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar
sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió Europea. 

Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de
manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de crear un pla
d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees.

Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia per tal
que  pugui  costejar  el  personal,  medecines,  tendes  de  campanya,  mantes  i  assistència
tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant
les properes setmanes.
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Setè. Elaborar  un protocol  d'acollida  per  a  les  persones refugiades  que arribin al  nostre
municipi  que  inclogui  l'empadronament,  l'escolarització,  l'aprenentatge  de  la  llengua
catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i  activitats de socialització,  això com l'habitatge,
entre d'altres.

Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones refugiades
de  particulars,  d'entitats  i  del  propi  Ajuntament  a  través  de l'Inventari  de  Recursos  que
comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida de les Persones
Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d'acollida i integració amb èxit amb el
conjunt del país.

Novè. Oferir la disponibilitat d'un habitatge (o de 20, en funció del cas) de lloguer social
durant  12  mesos al  nostre municipi  a  través  de l'esmentat  Inventari  de  Recursos,  per  a
l'acollida d'una família de persones refugiades.

L'Alcalde llegeix el punt
VOTACIÓ: aprovat per unanimitat
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10. Donar compte dels decrets d'alcaldia de 32 a 78.
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11. Informació de l'alcaldia.

L'Alcalde explica que s'ha fet una auditoria a l'UBAS del Baix Montseny molt satisfactòria pel 
que respecta a Campins perquè és el poble que més facilita la feina de les treballadores tant 
a nivell material com immaterial i menys ingerència fa en el seu treball.

L'Alcalde explica que ha mantingut una reunió amb la societat de caçadors per conèixer-los i
entendre una mica com fan la seva feina, i exposar les queixes dels veïns, tant els que estan
a favor com els que estan en contra de la tasca dels caçadors. 
La normativa diu que no poden estar a menys de 50 metres de camins i 100 metres de
cases i sempre es dispara d'esquena a la casa o al camí, els caçadors asseguren complir la
normativa atès que les sancions poden ser greus. 

S'ha dut a terme una reunió amb l'ADF, per tal de parlar els sobre l'arranjament de camins.
Aquest any s'arranjarà des de Cal Teixidor fins al camí de Can Sura i el camí de Can tomàs
fins al límit del terme.

S’ha  mantingut  una  entrevista  amb els  Serveis  Territorials  d’Ensenyament  per  parlar  de
l’escola municipal i de les despeses de manteniment.
Calia aclarir si depenien totalment de l’ajuntament o del Departament d’Ensenyament i si es
podia fer alguna cosa per compartir despeses amb l’ajuntament de Fogars de Montclús.
El programa «El Montseny a l’escola» ha tingut una molt bona acollida, un any més, i l’escola
demana que en anys vinents seguim signant el conveni.

També s'han iniciat els contactes amb el Museu de La Gavella d’arbúcies per que ens ajudin a
tirar  endavant la  inclusió  de l’Aplec de Sant  Guillem com a Festa del  Patrimoni  Cultural
Català. Tan bon punt ens facin arribar la informació s'iniciaran els tràmits.
Per altre banda, l'Aplec de Sant Guillem 2016 es celebrarà el proper diumenge 8 de maig.

La Cup va convidar a la seva Assemblea a l'Ajuntament, per formar part de la Campanya
"Sense Por", invitació que ha estat declinada al ser d'un partit polític concret, però que hi
aniré com a oient  particular.  La  Cup demana suport  en coses  com:  no tenir  la  bandera
espanyola penjada, pagar els impostos a l'Agència Catalana, no retirar les estelades, etc.

L'Ajuntament ha implantat els software GESTIONA per complir amb les Lleis 39 i 40 del
2015, que entraran en vigor el  2 d’octubre del present 2016, i  per les que la gestió dels
expedients ha de ser totalment electrònica. 

La brigada municipal ha iniciat el treballs d'arranjament de les voreres a la zona de Can Giró
que tenien sots atès que no tenien forjat.
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Seguint el Pla de Prevenció de Riscos Laborals s’ha procedit a proveir als membres de la
brigada municipal de vestuari adient. Fins ara mai s’havia fet i com a molt se’ls proveïa de
calçat. S'han comprat pantalons, samarretes, polars i sabates noves. 

Des de Diputació s’ens informa que cal tallar alguns dels pins que hi ha als marges de la
carretera que va a Santa Fe perquè o bé ja son morts o molt malalts o bé estan massa a la
vora de la carretera i l’aixequen o bé tenen branques mortes molt altes i cal treure-les.

Des de fa més d’un any hi ha una gossa a Can Clarens que estem mantenint i s'ha de buscar
alguna solució.

La Diada de Sant Jordi ha estat molt satisfactòria per la gent que ha muntat parades. Que
hagi estat un dissabte ha ajudat molt al seu èxit. Esperem que ens anys vinents es pugui
repetir i engrandir.

El proper dia 8 de juliol es farà «El Liceu a la fresca». El teatre del Liceu fa el seu últim acte
de temporada "La Boheme" i els pobles que s'adhereixin a aquesta iniciativa poden fer la
retransmissió en pantalla gegant a la Plaça de la Vila. Creiem que és una activitat cultural
molt interessant.

La  Diputació  ha  convocat  un  nou  pla  d’ocupació  pel  foment  dels  aturats  d'un  import
aproximat de 14.000 euros.  S'ha pensat en contractar  3 persones per  un període de 3
mesos: 1 persona per la brigada, 1 persona per manteniment de zones verdes i una persona
de suport a oficines per l'estiu.

La Diputació encara no ha signat la documentació i per tant no s'ha pogut recollir la nova
furgoneta. Tenim el remolc comprat i tot a punt, a l'espera de que ens diguin quan recollir-la.

Seguim  amb  la  problemàtica  de  les  deixalles  i  sobrecostos  que  generen.  Es  troben
voluminosos fora de lloc i fora dels dies de recollida, s'estan estudiant opcions per mirar de
minimitzar el problema. Hi ha zones especialment problemàtiques i difícils de controlar. 
S'estudiarà de cara a l'any vinent si eliminem els dies de recollida i implantem una recollida
porta a porta de voluminosos. 

L'Ajuntament ha sol·licitat  una ampliació de les hores contractades de servei  d’arquitecte
comarcal per tal de poder atendre millor les peticions de llicències i tenir més temps per
visites d'obres etc. 
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12. Precs i preguntes.

El Sr. Tohà sol·licita que es retirin els cartells de les obres de la passera, atès que aquestes ja
estan acabades. 

El Sr. Lacruz li diu que en pren nota i donarà les ordres oportunes a la brigada municipal per
tal que procedeixin a la seva retirada. 

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

Document signat electrònicament al marge.
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