AJUNTAMENT DE CAMPINS
Plaça de la Vila 8 C.P. 08472 – Campins – Tlf. 93 847 50 30

ajuntament@campins.cat

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 02/2015
Caràcter: ordinari
Data: dimarts 3 de març de 2015
Horari: De 19 a 21 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Andreu Tohà i Brunet, alcalde president
Sr. Andrès Sierra Dib
Sr. Carlos Iglesias Àlvarez
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Carles Puche Rius
Sr. Ricard Puig Pagès
Sr. Eduard Romero-Girón Marcellán
Sra. Núria Fàbregas Pujadas, Secretària Interventora

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'esborrany de l'acte corresponent a la sessió del dia 2 de setembre de 2014
2. Aprovació inicial del pressupost municipal per l'exercici 2015, la plantilla de llocs de treball i les
bases d'execució del pressupost.
3. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallés Oriental
4. Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l'esborrany de l'acte corresponent a la sessió del dia 2 de setembre de 2014
S'aprova per unanimitat l'acta del dia 2 de setembre unanimitat de tos menys en Ricard que
abstenció i el Sr. Puche demana corregir el punt de l’aprovació de compte general.
2. Aprovació inicial del pressupost municipal per l'exercici 2015, la plantilla de llocs de
treball i les bases d'execució del pressupost.
Per part meva la Secretària es dóna compte de la proposta d'acord que transcrita literalment diu
així:
«Per l'alcaldia es formula proposta per a l'aprovació de la plantilla de personal, el pressupost i les
seves bases d'execució i gestió per l'exercici de 2015, de manera que el Pressupost General de
2015 de l’Ajuntament de Campins tant pel que fa a l'estat d'ingressos com de despeses, les seves
bases d'execució i la plantilla de personal s'ajusten plenament en el seu contingut i estructura al
que s'assenyala a legislació d'aplicació el Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Reial Decret
legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la llei reguladora d'hisendes
locals, Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i demès
normativa d’aplicació.
Les dades relatives a les previsions d'ingressos i de despeses han pres com a referència les
dades de la liquidació del pressupost del 2014, i no s'ha previst despesa d'inversió atesa la
necessitat de regularitzar tota la despesa corresponent a manteniment i conservació.
Pel que fa referència a la plantilla de personal no es preveu cap increment en les seves
retribucions ni tampoc ampliació d'aquesta plantilla, i només s'ha previst la supressió de la plaça
d'auxiliar administratiu laboral fix atès que la persona que ocupava aquesta plaça ja ha passat a la
jubilació.
Consta a l'expedient la memòria de l'alcaldia i els informes de secretaria intervenció pel que fa
referència al compliment de l'estabilitat pressupostària i l'objectiu del deute.
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1.- Aprovar inicialment el pressupost municipal per l'exercici 2015 així com les seves bases
d'execució, el detall per capítol del qual és el següent:
Estat d'ingressos
Capítol 1: Impostos directes .............................................333.232€
Capítol 2: Impostos Indirectes...............................................2.000€
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos.............136.875€
Capítol 4: Transferències corrents................................190.859'58€
Capítol 5: Ingressos patrimonials................................................20€
Capítol 7: Transferències de capital..............................................0€
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Capítol 9: Passius financers..........................................................0€
Total d'ingressos.............................................................662.986'58€
Estat de despeses
Capítol 1: despeses de personal .......................................168.045'37€
Capítol 2: despeses corrents en béns i serveis .................449.574'52€
Capítol 3: despeses financeres...........................................................0€
Capítol 4: transferències corrents..........................................29.312'65€
Capítol 6: inversions reals........................................................4.054'04€
Capítol 9: passius financers........................................................12.000€
Total de despeses..................................................................662.986'58€

2.- Obrir informació pública, per termini de quinze dies hàbils, amb anunci al butlletí oficial de la
província a l'efecte de presentació de possibles suggeriments o reclamacions.
3.- Considerar el pressupost definitivament aprovat, sinó se'n presenta cap dins d'aquest termini i
procedir a la publicació de l'aprovació definitiva.
4.- Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball, segons el detall següent:
Places

Grup

Nivell

I – FUNCIONARI D'HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari . Interventor

1

A2

26

II – LABORAL FIXE
Encarregat obres i serveis
Netejadora

1
1

D
E

18
12

III - LABORAL TEMPORAL:
Auxiliar Administrativa

1

C2

IV – EVENTUAL
Arquitecte

1

A2

16
26

L’alcalde explica el trets generals de les partides de despesa i d’ingrés i afegeix que fora
interessant poder aprovar aquest pressupost el 2015 ja que tot el 2014 es va tenir el del 2013
prorrogat, i així també la nova corporació que sorgirà de les eleccions del maig tindrà una eina de
treball millor.
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El Sr. Ricard manifesta que aquest pressupost es nota més treballat i millor que els anteriors.
El Sr. Puche manifesta que ha examinat el document i que en concret en el tema de les bases
d’execució del pressupost hi troba una millora en relació a les anteriors, sobretot pel que fa a la
justificació de despeses i en concret comenta :
La base 26, que hauria impedit alguna problema com ara el de la factura de la fira de la Glà que
ha comentat en diverses vegades, la base 32 que estableix un màxim d’import de bestreta de
caixa fixa en 600 euros, la base 36 que ha de fer esment a l’alcalde i no a la junta de govern local,
i la base 45 que també considera correcta i encertat el redactat.
El Sr. Xavier Fernàndez manifesta que aquest ajuntament podria haver fet més despesa tenint en
compte el romanent que hi ha , i el Sr. Sierra li respon que s’ha anat executant obres i serveis
paulatinament a mesura que era possible, ja que durant el 2014 les limitacions pressupostàries
eren molt importants.
Sotmesa a votació la proposta d'acord és aprovada per unanimitat de tots els regidors presents a
la sessió que constitueixen la totalitat de membres de la corporació.
3. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallés Oriental
Per part meva la Secretària Interventora és dóna compte de la proposta d'acord que diu així:
Relació de fets
1. El Consell Plenari del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental en sessió
extraordinària celebrada el dia 23 de desembre de 2014 va aprovar inicialment la modificació dels
seus Estatuts per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la qual ha inclòs una nova Disposició Addicional
Vint a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), amb l’epígraf “Règim Jurídic dels Consorcis”, fixant
nous paràmetres organitzatius per a aquest model organitzatiu. Per la seva banda, la Disposició
Transitòria Sisena de la LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació dels Estatuts, en
establir que "els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta
Llei han d'adaptar els seus Estatuts al que s'hi preveu el termini d'un any des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei.
D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als consorcis en matèria de separació
dels seus membres i de liquidació dels mateixos, essent que també s’escau procedir formular una
modificació estatutària per tal d’adaptar els estatuts vigents del Consorci.
2. La proposta de modificació dels estatuts del Consorci per a la gestió de residus del Vallès
Oriental del que l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en forma part com a ens consorciat així
com la proposta d’adscripció del Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental han estat
notificades a l’ajuntament en data 8 de gener de 2015 (RE 32).
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Fonaments de dret
1.- L’article 322 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant el Decret
179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, disposa que la modificació dels estatuts del consorci,
amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada per les entitats consorciades
amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
2.- L’article 313 del ROAS estableix que, pel que fa al procediment de constitució del consorci, es
requereix l’aprovació mitjançant majoria absoluta, informació pública dels estatuts pel termini de 30
dies i tramesa dels estatuts a la Direcció General de l’Administració Local.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts proposada pel Consorci per a la gestió de
residus del Vallès Oriental, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa,
d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix a
tots els efectes legals.
Segon.- Aprovar l’adscripció del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental al
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al
DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
Quart.- Considerar definitivament aprovada la modificació dels Estatuts proposada pel del
Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental pel cas que durant el període d’informació
pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental,
per al seu coneixement i efectes oportuns.
L’alcalde explica la proposta en els termes que ha estat redactada i afegeix que finalment
l’adscripció del consorci és al Consell Comarcal del Vallès Oriental i no pas a l’ajuntament de
Granollers com semblava que potser seria en un principi.
Sotmesa a votació la proposta d'acord és aprovada per unanimitat de tots els regidors presents a
la sessió que constitueixen la totalitat de membres de la corporació.
4. Precs i preguntes
Llegeix el text de la moció i demana que es doni compte dels compliments dels acords del ple,
dels executats i els no realitzats i que l’alcalde en vagi explicant les raons.
L’alcalde menciona una serie d’obres i treballs efectuats arrel dels acords municipals adoptats, i en
concret esmenta :
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. el funcionament de la depuradora i la realització d’algunes millores
. la realització de instal·lacions a fi i efecte de millorar el servei d’aigua potable
. les reparacions del dipòsit de can guilla
. la millora de la drecera de Sant Celoni
entre d'altres.
El senyor Ricard manifesta que es tractava de propostes de govern a explicar, però que s’ha de
tenir en compte que algunes d’aquestes propostes o accions que s’han portat a terme va ser idea
dels regidors de l’oposició i per tant no han estat propostes pròpiament de l’equip de govern.
El Sr. Sierra manifesta que hi ha accions que l’equip de govern actual ha anat fent i que venen de
la legislatura anterior, per exemple, tota la tramitació administrativa per tenir un nou pla
d’ordenació urbanística.
El Sr. Xavier Fernández manifesta que el resum d’actuacions no són d’aquest equip de govern
sinó que venen de molts anys anteriors o de suggerències fetes pels regidors i esmenta una serie
d’actuacions com el conveni possible a fer amb els mossos d’esquadra, les actuacions per millorar
el tema de la mesquita al poble, la gravació dels plens, els requeriments de neteja de les
parcel·les, les propostes perquè el POUM tingues reflexat els càlculs als efectes de subministre
d’aigua i el pla directori de l’aigua, el nomenament de fill adoptiu de Campins de l’Antoni Tàpies, la
recepció definitiva de la urbanització de Les Esplanes, els treballs per fer una franja perimetral, la
numeració de carrers, la proposta de que el públic pugui parlar abans de les sessions plenaris ,el
debat sobre el sou de l’alcalde, el canvi de secretari-interventor , el transport escolar pels nens de
municipi, l’adequació del sistema comptable, la millora en el tema dels contenidors
d’escombraries, la implantació de la targeta a l’efecte d’obtenir bonificacions en la taxa
d’escombraries per fer ús de la deixalleria.
El Sr. Alcalde manifesta que el Sr. Xavier era un regidor de la llista de CIU a les eleccions del
2011 fins que va ser revocada la delegació que en el seu moment li havia concedit l’alcalde. I que
en concret en alguns temes l’alcaldia ha fet gestions, com per exemple, en el cas del conveni amb
mossos o policia local de Sant Celoni es van fer gestions en el seu moment però varen quedar
aturades ja que no hi havia previsió pressupostaria el 2014, i que en tot cas ha de ser l’ajuntament
de Sant Celoni el que estigui interessat en volen fer algun conveni amb Campins amb el tema de
la policia local. Afegeix que en cap cas es tanca a parlar d’aquest tema i que es pot reprendre.
El Sr. Puche manifesta que :
Tots els regidors de l'oposició han invertit hores a l’Ajuntament , i que ara no es tracta de renyar a
ningú, simplement entén que tothom ha fet un esforç i dedicació en l’exercici dels càrrecs públics i
en concret en el tema de parlar el public abans de les sessions plenàries, això és positiu i dona a
la gent l’oportunitat d’expressar les seves inquietuds. Es bo escoltar l’esforç que fa tothom , potser
amb algun error, a l’igual que ha passat en aquest i en anteriors equips de govern, i per això
només cal repassar les actes de les sessions del plens anteriors. I afegeix que per exemple en el
tema del servei d’aigua, cap dels dos equips de govern no han fet cas de cap suggeriment
d’alguns regidors i en aquest tema encara falta arribar a acords i millores que no s’han aconseguit.
També manifesta que en el tema de la compra de l’hort del rector , no s’ha respectat l’acord de
que aquest espai no es faria servir. Afegeix que en el tema de la guàrdia municipal, es demanava
aquest servei no pas per què hi hagi delinqüents, sinó que es volia guàrdia per altres temes, per
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exemple, per un control dels guals, per control de circulació de vehicles, per temes de gossos, i
per exemple, en aquest tema, no s’ha aplicat l’ordenança municipal i ningú l'ha fet complir.
El Sr. Alcalde manifesta que en aquest tema és un problema de civisme de la gent moltes
vegades.
El Sr. Puche manifesta que s’ha treballat en alguns temes, com per exemple, en el tema de la
urbanització de Les Esplanes, fins a regularitzar aquest sector, en el tema del POUM, en el qual
l’equip redactor alguna cosa va incorporar, però per exemple, a Campins, no hi ha cap plaça, no hi
ha llocs perquè la gent pugui relacionar-se, tots els espais verds públics són en els pitjors llocs , i
això creu que va en detriment del poble, i si cal, es necessari adoptar mesures dràstiques.
El Sr. Alcalde manifesta que el Sr. Puche ja sap que la comissió d’urbanisme de Barcelona, ha
posat obstacles en la redacció i ara a l’aprovació definitiva del document, i que ara s’esta pendent
de reunió el proper dia 11 de març amb els tècnics de la comissió d’urbanisme , per veure si el
tema es pot desencallar definitivament i procedir per part seva a l’aprovació.
El Sr. Puche afegeix que en general cal informació als veïns per part de l’alcalde , així com
informació als regidors de l’oposició, i que l’obligació d’informació ha de ser complerta en el lloc
que toca ,a les sessions plenàries, perquè fer-ho d’altra manera és fer propaganda fora de
l’ajuntament. La informació s’ha de recollir i trobar a l’ajuntament , i que ja sabem que la informació
a vegades vol dir temps per part de tots i diners.
Afegeix que no tot és negar, que hi ha coses positives i que algunes actuacions s’han fet per
insistència de la oposició, encara que l’oposició no està per elogiar l’equip de govern, sinó per
agafar els possibles errors i demanar explicacions , i això és el que ell creu que ha fet. Afegeix que
li sap greu tot el que queda pendent de fer , quan a vegades hi ha hagut acords de ple, o acords
verbals, i en canvi hi ha coses que no s’han fet o no s’han contestat, per exemple el tema de
l’enquesta veïnal en el tema de l’hort del rector, o resoldre el tema de la llicència del taxi.
Afegeix que els regidors sempre es mereixen una resposta de l’equip de govern.
El Sr. Alcalde manifesta que en tot cas si creu que hi ha coses pendents de respondre que faci
una relació de preguntes i que els hi contestarà.
El Sr. Puche afegeix que per exemple, ara hi ha un altre secretari-interventor, enlloc de l’anterior, i
que en això l’alcalde hi va tenir el suport de l’oposició , afegeix que ara també hi ha un comptable
que té idea de números, i que ha millorat molt la presentació de tota la documentació del
pressupost, per exemple.
Afegeix que en el tema de l’IBI ha quedat pendent la decisió política prendre de determinar un
altre tipus impositiu que permeti rebaixar els imports dels contribuents.
El Sr. Sierra respon que no hi ha cap problema a estudiar si és possible aquesta rebaixa de l IBI.
El Sr. Puche recorda que per exemple, els retrats dels alcaldes ala sala de plens, també s’ha fet a
iniciativa dels regidors de l’oposició. I demana que això es faci amb tots els regidors que hi falten,
o que per exemple, es compleixi amb l’entrega de l’escut del municipi com a símbol a tots els
regidors, per poder fer servir en actes oficials.
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Afegeix que també es demanava una possible auditoria per saber com estava l’ajuntament , s’ha
demanat en diferents ocasions i mai s’ha fet, i també estaria bé una liquidació o informe final per
saber com es deixa l’ajuntament després de l’exercici polític de la legislatura.
El Sr. Alcalde manifesta que hi ha coses que es poden realitzar i que s’han d’estudiar. Per part
meva la secretària s’indica que la possible rebaixar de l’IBI s’ha de realitzar via modificació de les
ordenances fiscals i cal adoptar el corresponent acord el mes de setembre octubre d’aquest any
perquè sorgeixi efectes en el padró de l’any vinent, i s’afegeix que s’ha d’estudiar la possibilitat de
modificar el tipus impositiu sense afectar la recaptació de l’ajuntament, tenint en compte que
aquest és l’ingrés més important per l'Ajuntament.
El Sr. Alcalde manifesta que el tema de l’IBI li correspondrà a l’equip de govern resultant de les
eleccions i caldrà prendre la decisió quan toqui i que en el tema de la llicència del taxi tenim el
tema pendent per resoldre properament.
Afegeix que pel que fa al tema de les bonificacions per ús de la deixalleria ja s’està preparant el
carnet/ imprès a fer servir.
El sr. Alcalde manifesta també que s’ha contractar una altra senyora per fer tasques de neteja
enlloc de la titular que està de baixa laboral. I afegeix que així mateix es contractarà una auxiliar
administrativa per les oficines municipals , amb subvenció de la diputació de Barcelona.
Afegeix també que demà li entrega la diputació el treball acabat de la web i que caldrà ara omplir
d’informació la pagina.
I per últim fa esment també a les gestions realitzades entre els propietaris, llogaters i Diputació per
si era possible reobrir la botiga única que hi havia al municipi , que fa uns mesos va tancar, però
això no ha estat possible finalment.
Per últim el Sr. Alcalde manifesta que en el tema de la moció presentada per en Ricard que abans
havíem començat a comentar es poden fer les gestions oportunes amb l’ajuntament de Sant
Celoni per veure si es possible fer algun conveni en el tema de la policia local.
I sense més assumptes per tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta
acta que jo com a secretària certifico.
Vist-i-plau
L'alcalde

Andreu Tohà i Brunet
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