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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 5
Caràcter: ordinari
Data: 25 de juliol de 2016
Horari: 19 hores fins 20:24 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. Joan Caturla Prims, excusa la seva presència.

Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

ORDRE DEL DIA   

1. Aprovació de les actes de les sessions.
2. Proposta de festes locals per l'any 2017.
3.  Proposta  d'aprovació  del  compte  de  Gestió  Recaptatòria  per  a  l'Organisme  de  Gestió
Tributària Exercici 2015. 
4. Proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Campins a favor de la reforma horària.
5. Moció del Món Local en defensa de l'acollida de les persones refugiades.
6. Moció per un Campins respectuós al drets de les persones LGTBI i amb tolerància Zero a la
discriminació.
7. Moció per un nou país lliure de corrupció d'estat.
8. Moció sobre la rebaixa de l'IVA en els productes d'higiene femenina i els bolquers per a
infants i adults.
9. Moció per l'adopció de l'Ajuntament del Salarí Mínim del Mil Euros.
10. Donar compte dels decrets de l'alcaldia 79 a 119.
11. Informació d'alcaldia.
12. Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

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

Aprovació  de  les  actes  de  la  sessió  ordinària  de  3  de  maig,  i  de  l'acta  de  la  sessió
extraordinària del sorteig de meses electorals d'1 de juny.

VOTACIÓ: Unanimitat.

2. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2017.

De conformitat  amb l'escrit  rebut per  part  del  Departament d'empresa i  ocupació de la
Generalitat de Catalunya, en relació a la proposta de festes locals per l'any 2017, es proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

1.-  Proposar  com a festes locals  a l'any 2017 al  municipi  de Campins els  dies  següents:
dilluns dia 15 de maig de 2017 i divendres dia 25 d'agost de 2017.

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

Alcalde llegeix i explica el punt. 

VOTACIÓ: Unanimitat.

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA PER A 
L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA EXERCICI 2015.

Vist  el  compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  per  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  durant
l'exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d'ingrés i rebut i liquidacions d'ingrés directe,
liquidats per aquest ens. 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb el
fons transferits a aquest ens. 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix  l'article  209.2  del  text  refós  de la  Llei  reguladora  de les  hisendes  locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
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- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015:

Rebuts..............................................................................................................................................30.399,37 €
Liquidacions......................................................................................................................................1.034,36 €

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015 :

Rebuts.................................................................................................................................................64.887,81 €
Liquidacions...........................................................................................................................................9.561,11 €

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions
a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Es per tot això que es, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària durant
l'exercici 2015.

Alcalde llegeix i explica el punt. 
VOTACIÓ: Unanimitat.

4. PROPOSTA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CAMPINS A FAVOR DE LA REFORMA
HORÀRIA

L’ACM, juntament  amb la FMC, van signar el dia 8 de juny un acord per donar visibilitat i
suport a la campanya municipal a favor de la reforma horària. L’objectiu és fer pedagogia i
facilitar als ajuntaments eines per arribar a la reforma horària i ampliar el nombre d’ens locals
que hi donen suport. 

Actualment, ja hi ha una cinquantena d’ajuntaments adherits a la campanya i d’altres estan
impulsant  proves  pilots  i  accions  de  sensibilització.  La  finalitat  és  recuperar  un  model
d’horari similar al que existeix pràcticament arreu del món, més racional i productiu.

Antecedents:
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils,
agreujats  per  transformacions  patides  pel  creixement  econòmic  durant  el  franquisme  i
l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del
sector dels serveis, i  també sovint, de la cultura del presencialisme al treball,  o bé per la
necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de
la vida. 
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Aquesta  situació  deriva  en  seriosos  obstacles  per  a  la  competitivitat  i  la  producció
empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència
de  la  divisió  sexual  del  treball  amb  el  manteniment  de  la  desigualtat  de  gènere,  els
problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments
educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i
en una disminució del benestar de la societat en general.

En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s'han realitzar diversos estudis que demostren que
es fa del tot necessari i  urgent desfer-se de la rèmora que representa la desorganització
horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. 

A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per
dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que
la població treballadora s’aturi dues hores per dinar i a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la
jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà.

Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos,
dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària,
impossibilita  el  consum  i  gaudi  de  la  cultura  i  per  descomptat  baixa  l’eficiència  de  les
organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. 

En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització
del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol
comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre. 

Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris
nascuts amb l’era  industrial  per  uns altres adaptats i  flexibles a les necessitats  d’igualtat,
productivitat i participació de la ciutadania. Diversos estudis de la Fundació Europea per a la
Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que
estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models
adoptats. 

Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de
manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels
recursos  escassos,  però  sobretot,  en  què  cal  proposar  estils  de  vida  no  determinats
exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la
norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional
generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i
privats,  sense  perjudici  de  que  es  reconeguin  després  determinades  situacions  de
flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre determinades
situacions personals o de determinats col·lectius
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En aquest context és on s’ha posat en marxa la  Iniciativa per a la Reforma horària - Ara és
l’hora,  reconeguda  pel  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  com  a  la  plataforma
interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos
per a les institucions, les empreses i  la ciutadania. Cal,  en definitiva,  passar d’uns horaris
propis  de  l’era  industrial  a  uns  que  s’adaptin  a  les  necessitats  de  la  nova  societat  del
coneixement  i  del  consum,  amb  més  complexitat  social  i  augment  progressiu  de  les
desigualtats.

Fruit de les demandes, l’Ajuntament de Campins proposa aquesta resolució amb l’objectiu
de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària
formulada en un moment concret en el temps. 

En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic
dins del  model  social.  Cal  cercar  mesures  legislatives i  de promoció i  sensibilització  que
abordin  el  canvi  a  tres  nivells:  a  nivell  macro  (de  la  societat),  a  nivell  meso  (de  les
organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones).
Superat el debat de la conveniència,  l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per
transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova
realitat social, econòmica i cultural. 

Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció sobre
els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els
televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin
permetre. Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de Campins es pronunciï a favor de la
reforma horària. 

Es per tot això que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Campins, proposa al Ple de
la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- Adherir aquest Ajuntament a la Campanya a favor de la reforma horària. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya.

El Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Noves Tecnologies, en Josep Vila i Badillo, llegeix i
explica el punt. 

VOTACIÓ: Unanimitat.
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5.  MOCIÓ  DEL  MÓN  LOCAL  EN  DEFENSA  DE  L’ACOLLIDA  DE  LES  PERSONES
REFUGIADES.

L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones
Refugiades.  L’objectiu  era  rescatar  de  l’oblit  la  dramàtica  situació  que  viuen  milions  de
persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sol·licitants d’asil
que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa seva per motius
religiosos,  polítics,  ètnics,  o  d’orientació  sexual,  entre  d’altres.  Amb  la  commemoració
d’aquest dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania sentís de pròpia veu la situació que
viuen milers de persones desplaçades i  refugiades arreu del món, així com reconèixer la
tasca dels professionals i voluntaris de les entitats que treballen en matèria d’immigració i
asil  que donen  suport  jurídic,  social  i  psicològic  a  les  persones  sol·licitants  de  protecció
internacional.

Des  d’aleshores,  diverses  organitzacions  de  la  societat  civil  i  les  diferents  institucions
catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i
denunciant la manca de polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que és
l’administració  competent  a  l’hora  de  fixar  els  contingents  i  resoldre  les  sol·licituds  de
protecció internacional,  que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de proveir  places per a
persones refugiades i que encapçala el rànquing de països que deneguen més sol·licituds
d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un fort compromís amb la
protecció  internacional  com  demostren  diverses  iniciatives  que  van  des  de  la  que  ha
protagonitzat  el  PEN  Club  Català  acollint  escriptors  refugiats,  el  programa  de  ciutats
defensores dels drets humans a nivell municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat
agrupant les entitats que treballen donant assistència a les persones amb necessitats de
protecció internacional.

Pel  que  fa  a  les  institucions  públiques  catalanes,  el  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva
fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del 2013
per donar assistència a les víctimes de la guerra Civil a Síria  que continua vigent. Per altra
banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de Protecció
Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i entitats, que engloba
el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària. 

Però és d’ençà del  19  d’abril  de 2015 quan es  va enfonsar  un vaixell  amb centenars  de
persones que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar una
onada d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la manca de resposta dels
Estats amb les persones refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la
seva solidaritat amb el municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal administració
pública que oferia acollida, aixopluc i assistència a les persones que cercaven refugi, sense
tenir-ne les competències ni els recursos.
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Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a conseqüència del
desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran majoria, ciutadans sirians,
però també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el sud-est
d’Europa durant mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria i fins
Alemanya...  Una  situació  que  havia  viscut  la  Mediterrània  la  primavera  d’aquell  any,
esdevenint  una veritable fossa comuna per  milers  de  persones que fugien de Líbia,  del
Sudan,  Eritrea,  Somàlia,  Nigèria,  Mali… Persones que escapaven de l’horror  de la  guerra,
esperant una nova vida digna.

El  setembre  de  2015  el  Fons  Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  la  immensa
majoria  d’ens  locals  catalans,  així  com  les  associacions  municipalistes  i  el  Govern  de  la
Generalitat,  mostraven  la  seva  predisposició  a  acollir  aquelles  persones  demandants  de
protecció internacional , preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut.
En aquest sentit, cal destacar la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa
de ciutats refugi per donar resposta a aquesta situació, així com creació del Comitè per a
l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, per part de la Generalitat de Catalunya
com a òrgan transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, l’administració local
i la Generalitat. 

Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat per
part dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que calia
reubicar entre els Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la major
part  dels  governs  com el  de  l’Estat  espanyol,  que  tot  i  comprometre’s  a  acollir  16.000
refugiats  en  dos  anys,  la  realitat  no  ha  superat  les  poques  desenes  de  persones
reassentades. En canvi, la reacció de les institucions europees ha estat plantejar-se aplicar a
Turquia i  tercers països emissors l’erroni model del govern espanyol a la frontera sud de
Ceuta i Melilla de condicionar ajudes al desenvolupament i suport comercial i econòmic a
canvi que el govern del Marroc i altres països subsaharians facin de mur de contenció de
possibles refugiats.

En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia vulnera la
legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny de
trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació
dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea externalitza les seves fronteres i
subcontracta aquestes responsabilitats a l’Estat turc. Aquesta mesura va ser rebutjada tant
per el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com per la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català.

Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una premissa
falsa:  blindar  les  fronteres  d'Europa  acabarà  amb  la  crisi  humanitària  a  la  Mediterrània.
Traslladar  les persones refugiades i  migrants a un estat  tercer  no és acabar  amb la  crisi
humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i
seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures
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i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus
en els països d’origen i trànsit, etc.

Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària totes les
institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i
legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets fonamentals de
l’asil  i  de  la  protecció  internacional,  recollits  en  les  convencions  internacionals,
fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de drets
Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el
Protocol de 1967. 

A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els ajuntaments,
les institucions supramunicipals  i  les  associacions municipalistes catalanes estem donant
suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i d’altres
iniciatives, i estem treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com va
expressar el president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva
carta  al  comissari  de Migracions  de la  UE del  passat  15  de març,  en la  qual  afirma que
Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir.

Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions
d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i besavis
fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres
països amb nosaltres durant aquell episodi de trista memòria.

Es per tot això que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Campins, proposa al Ple de
la Corporació l'adopció del següent acord:
 
Primer.- Declarar Campins municipi compromès amb les persones refugiades.

Segon.- Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques
de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen
en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç.

Tercer.-  Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos
econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades.

Quart.- Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia
que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures negociacions
estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional.

Cinquè.- Reclamar  que  es  garanteixin  vies  d'accés  a  la  protecció  internacional  legals  i
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat
acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen
de manera immediata.
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Sisè.- Denunciar  l’expulsió  de les  ONG que estan treballant  en el  salvament,  l’acollida  i
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats a
Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.  

Setè.- Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo
del  pressupost  adequat  i  suficient  per  a  poder  implementar  les  mesures  concretes  que
estableix,  que garanteixi  una acollida  estable i  de  qualitat  a  les  entitats  executores  i  els
municipis catalans on aquestes persones s’estableixin.

Vuitè.- Manifestar  el  compromís  del  món local  d’oferir  els  municipis  territori  d’acollida  i
protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones
sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. 

Novè.-  Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats
que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil. 

Desè.- Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a
l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis acollidors
conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Onzè.- Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir
la  integració  de  les  persones  refugiades,  creant  els  vincles  i  la  interacció  necessària  per
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.   

Dotzè.-  Endegar  i  garantir  polítiques  municipals  de  cooperació  al  desenvolupament  i
solidaritat  internacional  i  mantenir  la  coordinació  de  les  mateixes  amb  les  entitats
municipalistes  a  través  del  Fons  Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  entitat
especialitzada en aquest àmbit que té delegada aquesta funció per part de la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

Tretzè.-  Notificar  aquest  acord  al  Fons  Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  a  la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea.

El Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Noves Tecnologies, En Josep Vila i Badillo, llegeix i
explica el punt. 
VOTACIÓ: Vots a favor dels grups municipals d’ERC i CiU i l’abstenció de CxC.

mailto:ajuntament@campins.cat


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

6. MOCIÓ PER UN CAMPINS RESPECTUÓS ALS DRETS DE LES PERSONES LGBTI I AMB
TOLERÀNCIA ZERO A LA DISCRIMINACIÓ.

Malauradament, en molts països del món l’homosexualitat i la transsexualitat encara són
motiu de persecució i es castiguen fins i tot amb la pena de mort. 
Campins vol seu un municipi capdavanter en la defensa dels drets de totes les persones i un
referent  en  la  normalització  del  col·lectiu  de  lesbianes,  gais,  bisexuals,  transsexuals  i
intersexuals  (LGBTI),  un  municipi  d'acollida  on  les  persones  puguin  desenvolupar  amb
plenitud la seva opció sexual.

Recents avenços legislatius han permès equiparar en drets a les persones gais i lesbianes.
Malgrat tot,  encara queda molta feina per fer fins arribar a la plena normalització de les
diferents orientacions afectives.

Els recents fets d’Orlando, en què van morir 50 persones en un atemptat contra un pub
LGTBI, mostren que la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia segueix sent un fet
lamentablement actual i global. La legislació avança i la societat també, però segueix havent
intolerància  contra  aquelles  persones  que  fan  de  l’amor  i  la  diversitat  una  bandera.  Se
segueix odiant, discriminant i matant per orientació sexual i identitat de gènere. Orlando ha
estat una matança, és símbol de la intolerància i de la por però també de la lluita pels drets.
Catalunya i les seves institucions volen mostrar la ferma adhesió a la lluita pels drets i les
llibertats així com el compromís en el desenvolupament i reconeixement dels drets de les
persones LGTBI i la lluita contra les discriminacions, i que aquest sigui un dels nous pilars en
l’avenç social i la construcció nacional, on tothom ha de ser lliure d’estimar qui vulgui i com
vulgui.

El Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Transexual, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del
28 de juny de 1969,  data en què es commemoren els aldarulls de Stonewall que van tenir
lloc a Nova York (EUA) i que es considera que marquen l'inici de l'alliberament homosexual, 
quan la població LGTBI va sortir al carrer de forma pacífica per visibilitzar-se i demanar la
plena igualtat jurídica i social i lluitar contra la discriminació i els abusos patits. 
Per  aquest  motiu  el  dia  28  de  juny,  el  Govern  de  la  Generalitat  ha  instat  a  totes  les
administracions públiques mostrar  el  seu compromís per fer efectius aquests drets,  fent
visible  la  bandera  multicolor  del  col·lectiu,  i  manifestar,  així,  la  mostra  del  compromís
permanent  i  actiu  de  Catalunya,  per  avançar  cap  a  un  país  respectuós  i  divers  on  la
normalitat social faci que les persones LGTBI es mostrin tal com són, sense por i amb la
plena acceptació del seus drets, on la discriminació per motiu d’orientació sexual i identitat
tingui tolerància zero. 
Es per tot això, que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Campins, proposa al Ple de
la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.-  Manifestar el  reconeixement del  dret que tenen totes les persones de viure en
igualtat de drets, en llibertat i en la diversitat afectiva i declarar Campins municipi respectuós
amb la diversitat sexual.
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Segon.-  Treballar  des  de  l'Ajuntament  amb  l’objectiu  de  lluitar  contra  la  discriminació  i
sensibilitzar la població a favor de la normalització de les persones lesbianes, gais, bisexuals,
transsexuals i intersexuals.

Tercer.-  Desenvolupar  des  de  les  regidories  de  Joventut,  Educació  i  Benestar  Social
programes i accions per tal de promoure el respecte i la defensa dels drets de les persones
LGTBI i fer accions formatives i/o sensibilitzadores destinades a tota la població.

Quart.-  Notificar  aquests  acords  als  organismes  públics,  associacions  i  als  serveis  que
l’Ajuntament consideri convenients.

Alcalde llegeix i explica el punt. 
VOTACIÓ: Unanimitat.

7. MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT.

El  diari  digital  «Público»  ha  difós  les  gravacions  d'unes  converses  entre  el  ministre  de
l'interior  en funcions i  candidat  del  Partit  Popular  per Barcelona,  Jorge Fernández Díaz,  i
Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders
de  l'estat  contra  Esquerra  Republicana  de  Catalunya  i  Convergència  Democràtica  de
Catalunya.  Amb  la  intenció  de  fer  descarrilar  el  procés  d'independència,  el  ministre
Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos
de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant
de la societat.

Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes
gravacions,  no  han  trobat  cap  indici  de  corrupció  per  a  fer-ho.  Les  forces  polítiques
independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que
compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya. 
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha
convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.

Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent,  que ha de treballar per
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la
corrupció.

Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol
intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets
com els descrits, propis d’estat totalitaris.

Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat.
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Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:

Primer.-  L'Ajuntament  de  Campins  exigeix  la  dimissió,  tant  del  Ministre  de  l’Interior  en
funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr.
Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer
un  ús  indegut  del  seu  càrrec  a  l’intentar  perseguir  i  reprimir  ideològicament  a  polítics
independentistes.

Segon.-  Manifestar  el  suport  de  l’Ajuntament  de  Campins  a  les  accions  que  tant  el
Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir
els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.

Tercer.-  Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou
país lliure de corrupció d’Estat. 

Quart.- Notificar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència. 

Alcalde llegeix i explica el punt. 
VOTACIÓ: Unanimitat.

8.  MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L'IVA EN ELS PRODUCTES D'HIGIENE FEMENINA I
ELS BOLQUERS PER A INFANTS I ADULTS.

El  consum  de  productes  d'higiene  íntima  representa  per  a  les  dones  una  necessitat
primordial  i  regular.  No obstant  això,  aquests  articles  estan gravats  com a productes  de
consum, la  qual  cosa comporta  que un article  sanitari  indispensable  per  a  les  dones es
converteixi en un producte de luxe. Aquest fet suposa una discriminació ja que es tracta de
productes higiènics que eviten moltes infeccions i que són necessaris per a les dones des de
l'adolescència fins a la retirada de la menstruació, és a dir, durant un període ampli de la seva
vida.

Actualment, les compreses i tampons -que no estan considerats com a material sanitari -
estan  gravats  amb  un  10%,  fet  que  va  en  detriment  del  poder  adquisitiu  de  les
consumidores i representa una discriminació econòmica i social. En aquest sentit tant els
productes d'higiene íntima femenina com els bolquers per a infància i adults també haurien
de ser considerats productes de primera necessitat i obtenir un tipus d'IVA del 4%.
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Les copes menstruals, compreses, tampons i salva-eslips són i deuen ser considerats com a
productes de primera necessitat. Ja en l'última pujada impositiva, al juliol de 2012, van deixar
de ser considerats com a objectes de luxe, IVA del tipus general (que pujava del 18% al 21%)
a l'IVA del tipus reduït (que pujava del 8% al 10%) . Un fet que també va ser aprofitat pels
fabricants d'aquests productes així com per les distribuïdores i comercialitzadores, per pujar
els preus de venda al públic d'aquests productes de primera necessitat.

Pel què fa als bolquers es troben dins la categoria de cosmètics i productes d'higiene perso-
nal,  i actualment estan gravats amb un 21% ( fins el juliol del 2012 era del 18%)  equiparant-
los als productes de luxe. Els bolquers tant pels infants per adults  són un producte de pri-
mera necessitat que té un impacte important en l'economia de les famílies 

La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica tant de la
societat com de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva Europea impedia aplicar
l'IVA reduït. Finalment, i després de moltes demandes, la Comissió Europea pretén reformar
l'IVA i permetre que els Estats puguin aplicar la taxa que considerin als productes. Com, es
demostra del pla d'acció per reformar aquest impost (COM (2016) 148 / F1). En aquest pla
d'acció la mateixa Comissió Europea reconeix que; si bé les mesures de fiscalitat en l'en el
marc comunitari necessiten aprovar per unanimitat, és imprescindible que el tipus impositiu
d'aquests productes sigui harmonitzat.

Donada la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser considerats
com a productes de primera necessitat així com les iniciatives comunitàries encaminades a
harmonitzar el tipus impositiu a aquest tipus de productes, és oportú, per tant, defensar un
IVA superreduït per a les mateixes.

Es per tot això, que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Campins, proposa al Ple de
la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que instin al Govern espanyol a:

a) Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per establir tipus de reduïts o
superreduïts d'IVA per als productes de primera necessitat.

b) Reconèixer, quant la Unió Europea ho permeti, la rebaixa al 4% de l'Impost de Valor Afegit
en els  productes d'higiene íntima femenina més necessaris  (compreses,  tampons,  copes
menstruals i salva-eslips) i bolquers absorbents per a infància i adults.

Segon.- Fomentar  l’educació  efectiva-sexual  als  jovent  als  instituts.  La  formació  que
s’ofereixi en aquest sentit als centres educatius s’ha de coordinar amb aquella que ofereixen
les unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, així com amb tots els agents implicats, com ara els centres de salut, els Serveis
d’Informació i Atenció a les Dones, els Punts d'Informació Juvenil, els centres educatius i les
Associacions de Mares i Pares d’Alumnes
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Tercer.-  Notificar aquest acord als diferents partits polítics amb representació al Parlament
Europeu, i al Congrés dels Diputats i a la presidència del Parlament Europeu i del Congrés
dels Diputats.

El Regidor d’economia i hisenda, en Josep Reales i Expósito llegeix i explica el punt. 
VOTACIÓ: Unanimitat.

9. MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ A L’AJUNTAMENT DEL SALARI MÍNIM DE MIL EUROS.

La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un
salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país. 
Denuncia  que  l’actual  Salari  Mínim  Interprofessional  (SMI),  fixat  pel  govern  espanyol  en
655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona
per poder viure a les ciutats catalanes. 

Aquest  SMI  de 655€ és  considerat  injust  per  les  institucions  europees,  que recomanen
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i
treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea que
recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari  mitjà del territori. A Catalunya, el
salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març.
Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues d’acord
amb la recomanació europea. 

És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba en
situació  de  risc  de  pobresa  (més  de  637.000  catalanes  i  catalans,  segons  les  darreres
estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat.
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades són
gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem un món
laboral més just, per aconseguir una societat més justa.
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL EUROS
mensuals a 14 pagues.

Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari  per sota d’aquest llindar,
reduint així la pobresa i la desigualtat.
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la productivitat dels
treballadors  i  treballadores.  Amb  un  SM  més  alt  augmentarà  la  capacitat  de  consum  i
l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat més
cohesionada. 
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Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes
del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a incentivar
l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a microempreses i
pimes.

Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país sobre
la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs
municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit
privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre
tots els agents socials, econòmics i polítics.

Es per tot això, que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Campins, proposa al Ple de
la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.-  Avançar  cap  a  l’objectiu  d’assegurar  que  els  salaris  del  personal  al  servei  de
l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat.

Segon.-  L’Ajuntament  informarà  de  les  mesures  adoptades  per  fer  possibles  aquests
objectius,  i  treballarà  amb les  empreses  del  municipi  i  les  empreses  que es  presentin a
licitacions  públiques  per  tal  de  millorar  les  condicions  salarials  dels  treballadors  i
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit,
estudiar  i  si  s’escau  adoptar  les  mesures  normatives  que  incentivin  les  empreses
subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 1.000€ entre el
seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials.

Tercer.-  Notificar  aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya.

Alcalde llegeix i explica el punt. 
VOTACIÓ: Unanimitat.
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10 . DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 79 a 119.

79 Pagament nòmina mes d'abril
80 Alta padró JGCC
81 Ampliació horari arquitecta comarcal
82 Aprovació de factures f2016/6
83 Ordenació del pagament de les factures f2016/6
84 Relació de factures domiciliades abril
85 Bases pla d'ocupació 
86 Incoació expedient protecció de la legalitat urbanística
87 Altes padró 
88 Aprovació de factures f2016-8
89 Ordenar pgament relació f2016-8
90 Sol·licitud bestreta nòmina
91 Autorització pas per Campins marxa Challenge Costa Brava
92 Modificació calendari fiscal 2016
93 Aprovació pagament assegurances
94 Ordenació pagament assegurances
95 Pagament nòmina maig
96 Denegació llicència obres A.S.D.
97 Aprovar Pagament relació F_2016_9
98 Ordenar pagament relació T_2016_12 
99 Denegació Llicència Obres LL.P.C

100 Acceptació Subvenció Equips de Digitalització, 1000€, Diputació de Barcelona
101 Aprovació de factures domiciliades maig
102 Conveni de col·laboració Fundació Oncovallès
103 Concessió targeta d'aparcament Sra. E. L. G
104 Aprovar pagament relació de factures f/2016/11
105 Ordenació del pagament de les factures f2016/11
106 Ajuda Serveis Socials Lloguer
107 Bestreta nòmina
108 Ordre de retirada tarima terrassa Lo Bar
109 Sol·licitud subministrament aigua potable
110 Pagament conveni pas de l'aigua per finca privada
111 Pagament nòmina extra estiu
112 Devolució Fiança
113 Aprovació costos 2016 Consorci per la Gestió de Residus
114 Pagament nòmina juny
115 Execució subsidiària retirada tarima de fusta 
116 Aprovació relació de factures F/2016/12
117 Aprovació pagament relació de factures F/2016/12
118 Ordenar el pagament de la relació de factures F/2016/12
119 Altes padró mes de juny 
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11. INFORMACIÓ D'ALCALDIA

El senyor alcalde explica els següents temes:

1. L'esforç per millorar els mitjans de comunicació que s'està duent a terme i ampliació de
xarxes socials:  Instagram, Facebook, Whatssap,  Telegram, mailing i,  pàgina web. Des que
s'han implantat millores Campins ja ha sortit dos vegades al diari. 

Informa  dels  175.000€  que  les  meses  de  concertació  han  concedit  a  l'Ajuntament  de
Campins, 145.000€ per la millora del cementiri i 30.000€ per la redacció del projecte de
cobertura de la pista poliesportiva. Cal refer tot el mur exterior del cementiri degut a les
esquerdes, per això s'ha començat a fer una primera actuació.

S'ha millorat la zona infantil de davant de l'escola i el sorral de dins de l'escola. 

S'han comprat tanques metàl·liques i una motoserra per la brigada. 

S'ha instal·lat una antena de televisió al Casal que es va fer servir pel Liceu a la Fresca i a la
vegada ens servirà per properes activitats. Destacar la bona acollida del Liceu a la Fresca
entre els veïns.

S'ha procedit a la retirada tarima de «Lo Bar» atès que ocupava via pública i presentava un
evident  estat  d'abandonament.  Hi  havia  fustes  trencades  que  podien  ser  un  perill  pels
vianants.

S'està treballant en la revisió dels comptadors de baixa tensió per accedir als canvis de tarifa,
això suposaria un estalvi de 9.000€ anuals. Durant aquestes revisions hem detectat que
alguns  d'ells  feia  20  anys  que  no  s'havien  revistat  i  tenen  algunes  mancances  que  cal
solucionar. 

S'han col·locat diferents fanals en mode de proves i s'han sol·licitat d'ofertes per la millora
de la il·luminació dels espais públics amb Leds.

A la sala de plens s'ha realitzat el tancament amb fusta de l'equip de gravació i la instal·lació
de dos aparells nous d'aire condicionat.

S'ha instal·lat una alarma a les dependències municipals. 

Queda pendent instal·lar un mirall  vertical a la cruïlla del descàrrec per millorar l'escassa
visibilitat. 
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12. PRECS I PREGUNTES

El senyor Sierra fa constar que va fer arribar una moció per afegir en aquest Ple el text literal
és el següent:

"A la intervenció del regidor Javier Fernández de Mera un cop acabada la sessió (per lo que no deu constar
a l’acta )  del PLE del  passat dia tres de maig,  en la qual,  es  va dirigir  als membres de Convergència
indicant que el comunicat de la Oficina Antifrau, referent a la adquisició dels Horts del Rector feia menció
a un delicte efectuat en el seu moment.
Evidentment,  o  no  sap  interpretar  i  llegir,  o  va  mentir  intencionadament  per  intentar  perjudicar-nos
continuant en la  línia de difamació i manipulació de la informació a la que ens te acostumats.

El  Sr.   Fernández  hauria  de  deixa  de  banda  els  rancors  “polític  personals”  i  si  hagués  alguna  falta
administrativa   (si  fos  el  cas)  van  passar  per  alt  un  SECRETARI  INTERVENTOR,  un  NOTARI  i  un
REGISTRADOR de la Propietat. Circumstancia molt improbable,  dons:

FEM  SABER 

(ho explicarem un altre cop), que la totalitat del preu d’adquisició d’aquest  solar es va liquida amb una
subvenció de la Diputació de Barcelona,  demanada i atorgada exclusivament per la realització d’aquesta
operació i que la mateixa Diputació va fer efectiu el pagament una vegada realitzada la escriptura de
compra-venda.

Que el cent per cent de les quantitats entregades a la part venedora es van destinar a les reformes de la
Església del nostre Municipi, tal i com es va pactar en les negociacions prèvies al acord de la transmissió.

S’ha de pensar, que ja fa temps, que l’únic solar verd lliure  que hi ha al nucli de la nostra població, es
propietat dels Campinencs/Campinenques,  i que es mereixedor d’un altre tracte, no pas del que si l’ha
donat fins ara. 

SOL·LICITEM

Com a membres de la llista mes votada a les ultimes eleccions, demanem que el Sr. Fernández de Mera
rectifiqui públicament les declaracions fetes al acabar l’últim Ple de la nostre corporació, per la falta de
rigor en les mateixes, ja que aquestes situacions, gens dignes, son inadmissibles per algú que ostenta un
càrrec públic. En el seu defecte exigirem la seva dimissió."

El  senyor  Sierra  explica  aquest  punt  i  demana  que  el  Sr.  Fernández  de  Mera  rectifiqui
públicament o en cas contrari presenti la seva dimissió. 

El senyor Fernández de mera pren la paraula per disculpar-se per les paraules utilitzades,
però  sap  que  la  manera  en  que  es  va  fer  la  compra-venda  era  irregular  i  llegeix  la
comunicació rebuda per l'oficina Antifrau. 
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Aquesta comunicació diu que la compra es va realitzar de manera directa sense l'informe
preceptiu del Departament de Governació i es podria iniciar el procediment de revisió d'ofici.

Demana al senyor Sierra quin és el seu parer al respecte.

El  Senyor  Sierra  creu  que està  tot  tancat  i  demana  al  secretari  que  expliqui  quin  és  el
procediment que s'hauria de seguir si és volgués revisar. 

El Secretari explica el procediment administratiu de revisió d'ofici.

El  senyor  Tohà  pregunta  pel  Pla  d'Ocupació,  persones  contractades  i  temps  de  la
contractació i llocs que ocupen. 

El senyor alcalde explica que hi ha 3 persones per tres mesos ocupant els llocs d'auxiliar
administrativa, operari de la brigada i operari de jardineria.

El senyor Tohà pregunta per com està el tema de la botiga de Campins. 

El  senyor  alcalde  explica  que  fins  que  no  es  presenti  un  projecte  d'empresa  adequat
l'Ajuntament no s'implicarà atès que els locals són privats, es necessari que s'estudiïn bé els
projectes presentats per tal de que no torni a fracassar. 

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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