ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 10/2014
Caràcter: extraordinària
Data: dijous 23 d'octubre de 2014
Horari: De 19 a 19:58 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. Maite Pérez Vicente, Secretària Interventora
Ordre del dia:
1. Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2013
2. Aprovació del pressupost 2014, les bases d'execució del pressupost i la plantilla de personal.
3. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per al 2015.
4. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
Per part del senyor alcalde es manifesta que el Sr. Carlos Iglesias arribarà deu minuts tard.
Es justifica la convocatòria del ple extraordinari degut a la data en que ens trobem de l'exercici
actual i la situació pressupostària de l'entitat.
Per part meva, la secretària s'aclareix que és necessari aprovar el Compte General de 2013,
degut als requeriments de la Sindicatura i el pressupost de 2014 per poder fer front als pagaments
corrents ja que hi ha certes partides sense consignació pressupostària.
Així mateix es comenta que els punts que s'inclouen a l'ordre del dia són l'aprovació del
pressupost 2014, que ja s'havia sotmès a aprovació altres vegades i la proposta del qual no s'ha
canviat i les ordenances fiscals. Els expedients es troben a l'ajuntament i que des del dia de la

convocatòria els regidors els poden venir a consultar a l'Ajuntament.
1. Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2013
En base a la normativa en matèria de comptabilitat pública, el compte general de l'entitat local
mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l'execució del
pressupost.
Els comptes anuals que integren el Compte de la pròpia entitat local són els següents:
- El balanç
- El compte de resultats econòmic-patrimonial
- L'estat de liquidació del Pressupostos
- La memòria
L'aprovació del Compte General és un acte essencial per a la fiscalització d'aquest pels òrgans de
control externs, que no requereix la conformitat amb les actuacions que reflecteix en aquest, ni
genera responsabilitat per raó de la mateixa.
D'acord amb l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de maig pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora d'hisendes locals, el compte general, un cop exposat al públic,
acompanyat de l'informe de la Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions i reparament
formulats, serà sotmès al Ple de la Corporació per a que, en el seu cas, pugui ser aprovada abans
del dia 1 d'octubre. Les entitats locals rendiran al Tribunal de Comptes el Compte General
degudament aprovat abans del 15 d'octubre.
Tenint en compte la documentació que consta a l'expedient relativa a la liquidació del pressupost
aprovada pel Decret de l'Alcaldia número 39 de data 3 de juny de 2014, tenint en compte l'acta de
la Comissió Especial de Comptes de 9 de juliol de 2014 i vist el tràmit d'informació pública realitzat
en anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 24 de juliol de 2014, durant el
qual no es va formular cap reclamació.
Atès que en data 2 de setembre de 2014 es va proposar al Ple de l'Ajuntament l'aprovació del
Compte General de l'any 2013 i que aquest no el va aprovar.
Tenint en compte els antecedents descrits es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents acords:
1. Aprovar el compte general d'aquesta corporació corresponent a l'any 2013 i que presenta les
dades següents:
1 Aprovar la liquidació d’ingressos i despeses del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de
2013 i que presenta el següent resultat pressupostari:
a) Drets reconeguts nets:
b) Obligacions reconegudes netes:
c) Resultat pressupostari (a-b)
d) Desviacions negatives de finançament:
e) Desviacions positives de finançament:
f) Despeses finançades amb romanents:
g) Passius financers:
h) Resultat pressupostari de l’exercici:
2

611.103,47€
471.227,98€
139.875,49€
0€
0€
0€
12.000€
28.416,68€

Aprovar l'estat del Romanent de Tresoreria de l’exercici de 2013, que presenta el detall
següent:

a) Fons líquids

338.160,55€

b) Drets pendents de cobrament
+ De pressupost d’ingressos. Pressupost corrent
+ De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats
+ D’altres operacions no pressupostàries
- Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva
- Provisió insolvències
Pendent cobrament net

259.817,66€
157.527,49€
75.576,26€
30.407,96€
3.694,05€
€
€

c) Obligacions pendents de pagament
+ De pressupost de despeses. Exercici corrent
+ De pressupost de despeses. Pressupostos tancats
+ D’altres operacions no pressupostàries
+ Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva

366.286,17€
196.977,43€
176.749,74€
35.737,69€
43.178,69€

d) Romanent de tresoreria total (a+b-c)
e) Saldo de dubtós cobrament
f) Romanent de tresoreria per despeses generals (d-e)

232.092,04€
44,218,10€
187.873,94€

2. Trametre tota la documentació oportuna a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
telemàticament via EACAT, de conformitat amb l'acord del Ple de la Sindicatura del 8 de maig de
2013.
Per part del senyor Alcalde es comenta que aquest compte General es presenta a la seva
aprovació per tercera vegada.
Per part meva s'aclareix que el compte general és el reflex de la gestió que s'ha fet durant
l'exercici, els compte general és el que és i d'aquí la seva utilitat ja que reflecteix la imatge fidel de
la situació econòmic-financera i patrimonial, els resultats econòmic-patrimonials i l'execució i
liquidació dels pressupostos. L'aprovació del compte general no implica estar d'acord amb la
gestió que s'hagi portat a terme, simplement s'aprova que el compte general és el reflex de la
imatge fidel de l'entitat.
El Sr. Alcalde aclareix que la falta d'aprovació del Compte general pot implicar conseqüències per
a l'ajuntament respecte a les subvencions, transferències... així mateix es fa lectura de part de la
carta de la Sindicatura de Comptes. Posa de manifest que tots els regidors han de ser conscients
de la seva tasca i de les implicacions de la falta de tramesa del compte general. Així mateix
aprofita per justificar que la gestió que es va fer durant l'exercici 2013 va ser correcta.
El Sr. Romero-Girón comenta que li sembla molt greu que el Sr. Alcalde intenti traslladar el
problema a la oposició. Comenta així mateix que la oposició no és culpable sinó que el
comportament de l'equip de govern no els sembla correcte. El Sr. Eduard Romero-Girón manifesta
que està d'acord amb tirar endavant l'aprovació del Compte General 2013 degut a les
conseqüències que pot comportar la seva falta d'aprovació i tramesa. No obstant això, vol deixar
constància en acta que ni ell, ni la resta de regidors de la oposició estan d'acord amb la gestió que
es va portar a terme per l'equip de govern durant l'exercici 2013. Així mateix sol·licita que es retirin
de l'ordre del dia la resta de punts ja que accepta la urgència d'aquest punt com a justificació de la

celebració d'un ple extraordinari però considera que no s'hauria d'aprofitar aquest ple extraordinari
per incloure els altres punts ja que no han tingut temps per a poder analitzar el contingut de la
resta dels punts de l'ordre del dia. Aprofita per demanar que s'enviï als regidors els expedients una
setmana abans de la convocatòria per poder tenir temps de veure'n el contingut.
El Sr. Romero-Girón demana la celebració de comissions informatives abans dels plens per a
poder treballar aquests temes que són importants com pot ser el pressupost. Reclama falta de
transparència i demana que es comenci a treballar d'una manera en la que s'informi més a la
oposició.
El Sr. Alcalde comenta que actualment a l'Ajuntament s'estan fent molts canvis per solucionar
aquests problemes i agilitzar la feina a nivell per exemple de comptabilitat. La falta de temps per a
enviar la informació d'aquest Ple es deu a aquests canvis que hi ha hagut últimament a nivell de
secretaria. Intentarem evitar aquesta situació de cara als propers plens.
El Sr. Romero-Girón demana que es retirin els punts 2 i 3 de l'ordre del dia d'aquest Ple.
Respecte el tema de la comissió informativa, el Sr. Puche comenta que la comissió informativa ja
es feia abans i vam acordar que això no es faria perquè no estem disposats a fer dos plens, no
obstant això, la informació prèvia dels assumptes de l'ordre del dia hauria de fer-se per a poder
després prendre les decisions adequadament. El problema que hem tingut aquest cop és que no
hem tingut temps de revisar els expedients inclosos en l'ordre del dia.
El Sr. Puche comenta que el Compte General de 2013 no es va aprovar en els dos plens anteriors
en que es va sotmetre a aprovació perquè entenien que si s'aprovava el Compte General
s'aprovava el seu contingut. Avui han comprès que si s'aprova el Compte General no significa que
s'aprovin els conceptes pels quals s'han fet les despeses, si no que s'aprova que el Compte
General reflexa la imatge fidel de la situació de l'entitat. Per això aclareix que el sentit del seu vot
serà favorable. Està d'acord amb què el Compte General que es sotmet a aprovació reflexa la
imatge fidel de l'entitat però vol deixar constància que no està d'acord amb el seu contingut, és a
dir, no està d'acord en com es van gastar els diners durant l'exercici 2013. No dóna el vist i plau
amb la despesa realitzada.
El Sr. Fernández de Mera afegeix que hi ha vàries coses de la gestió del pressupost del 2013 amb
les quals no estan d'acord.
El Sr. Puche reitera que no aproven la gestió realitzada durant l'exercici 2013. Aproven el Compte
General per les repercussions que pot comportar la seva falta d'aprovació i remissió, l'aproven per
tant com a continent, perquè reflecteix la imatge de l'entitat, però no estan conformes amb les
actuacions que aquest inclou. El seu vot serà favorable, perquè entén que el Compte General
reflecteix la imatge fidel de la corporació però de cap manera aprova la gestió que es va portar a
terme durant l'exercici 2013.
El Sr. Alcalde manifesta que els problemes que hi van haver al 2013 ja no s'estan produint de nou,
que les persones que van causar aquells problemes ja no estan assegudes aquí. Que s'han
d'oblidar els problemes passats, que ja s'ha buscat un camí més planer, clar i informatiu.
El Sr. Puche comenta que en el pressupost 2013 hi ha partides que són molt conflictives. S'han
gastat diners en actuacions les quals nosaltres no estàvem gens d'acord. És per aquest motiu que
fins ara no s'havia aprovat el Compte General, perquè era la nostra manera de demostrar que no
estàvem d'acord amb la gestió realitzada. Ara entenem que aprovar el Compte General no implica
estar d'acord amb la gestió realitzada i no volem fer cap perjudici al poble.

El Sr. Alcalde demana un vot de confiança. Ofereix la seva col·laboració per a qualsevol dubte que
puguin tenir. Afegeix que tots treballen per l'Ajuntament i pel poble, independentment dels petits
conflictes que es puguin tenir entre l'equip de govern i la oposició. S'intenta fer el millor possible i
que tot es pot parlar i posar en comú.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de 5 regidors i 2
abstencions del Sr. Puig i el Sr. Fernández de Mera.
El Sr. Romero-Girón i el Sr. Puche volen deixar constància que el seu vot és favorable en el sentit
que el Compte General reflecteix la imatge fidel de l'entitat però que no aproven el contingut de la
gestió realitzada durant l'exercici 2013 per part de l'equip de govern.

2. Aprovació del pressupost municipal i les seves bases d'execució per l'exercici 2014 i la
plantilla de llocs de treball
Es retira el punt de l'ordre del dia.
Es comenta respecte aquest pressupost que les partides no són clares i que s'haurien d'aclarir
concretament a quins conceptes es destinen els diners de l'ajuntament perquè falta concreció en
el pressupost.
3. Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2015
Es retira el punt de l'ordre del dia.
4. Precs i preguntes
El Sr. Alcalde vol informar del 9N. A partir del dimecres hi haurà conformitat per poder votar al
casal de cultura de 9 a 8 de la tarda. Vindran voluntaris per a col·laborar el dia de la votació.
A la pàgina de gencat hi ha la informació respecte el procés participatiu. Serà necessari portar el
DNI no caducat per poder votar i que en el DNI indiqui que es resideix al municipi de Campins,
independentment d'on estigui empadronada la persona.

I sense més assumptes per tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual s'estén la
presenta acta que jo com a secretària certifico.
Vist-i-plau
L'alcalde,

Andreu Tohà i Brunet

