ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 11/2014
Caràcter: ordinària
Data: dimarts 4 de novembre de 2014
Horari: De 19 a 21:35 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 de la modificació de les Ordenances Fiscals per al 2015.
2. Donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'aprova l'expedient de modificació del pressupost
mitjançant generació de crèdit 02/2014
3. Donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'aprova l'expedient de modificació del pressupost
mitjançant generació de crèdit 03/2014
4. Donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'aprova l'expedient de modificació del pressupost
mitjançant generació de crèdit 04/2014
5. Donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'aprova l'expedient de modificació del pressupost
mitjançant generació de crèdit 06/2014
6. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
7. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost, modalitat suplement crèdit, núm.
01/2014
8. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost, modalitat suplement crèdit, núm.
05/2014
9. Aprovació de la memòria valorada de coberta a la pista polivalent de Campins.
10. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2015
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació
d’aquestes Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les normes
afectades i les dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació.
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a:
 Els articles 15 a 19 i 72, 87, 95, 102 i 108 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple, d’acord
amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres
presents, com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vista la memòria que s’incorpora a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Modificar per a l’exercici 2015 i següents, part de les ordenances fiscals números 6, 11 i
13 segons el següent detall:
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6: TAXA PER LA RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES.
Article 6. Quota tributària
1. Es determinaran per aplicació de les següents tarifes:
- per cada habitatge ................................................................................107,61€
- restaurants/bars de més de 300 m2.................................................. 2.414,42€
- restaurants/bars entre 300 i 200 m2 ................................................. 1.987,86€
- restaurants/bars entre 200 i 100 m2 ..................................................1.464,75€
- restaurants/bars fins a 100 m2 ............................................................ 941,41€
- bars ...................................................................................................... 313,89€
- establiments comercials ....................................................................... 313,89€
- establiments amb manipulació d'aliments ..............................................587,49€
- establiments no classificats anteriorment .............................................. 313,89€

2. La tarifa d'aquesta ordenança quedarà reduïda en 2 euros per cada vegada que es faci ús del
servei de deixalleria, amb un màxim de 40 euros.
La tarifa reduïda s'aplicarà a la taxa de l'any posterior a aquell en què s'hagi fet ús de la
deixalleria, sol·licitant per escrit l'aplicació d'aquest a l'ajuntament abans del 31 de gener de l'any
d'aplicació de la tarifa reduïda i adjuntant els originals dels documents lliurats per la deixalleria
l'any posterior.
Cada vegada que es faci ús de la deixalleria l'encarregat d'aquesta lliurarà un document a l'usuari,
on constarà com a mínim el seu nom i cognoms, la data d'entrada i el tipus de residus aportats.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11: IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA.
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
a) S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del
Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent de la Generalitat.
b) S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a
25 anys.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es
prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent
tipus o variant es va deixar de fabricar.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13: IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Article 5 1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs Organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat
Autònoma i de dites entitats locals.
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que
compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei.
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió dels
Segurs Privats.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes
a aquestes.
a) La Creu Roja Espanyola.

b) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en
tractats o convenis internacionals.
3. Gaudiran d’exempció en aquest impost amb efectes de l’1 de gener de 2014, així com per
als fets imposables anteriors a aquesta data no prescrits, els increments de valor que es
posin de manifest com a conseqüència de les transmissions realitzades en ocasió de la
dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca constituïda sobre l’habitatge, contretes amb
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. Aquest benefici també serà d’aplicació a les
transmissions de l'habitatge habitual que, amb els requisits citats, siguin realitzades com a
conseqüència d’execucions hipotecàries judicials o notarials.
Aquesta exempció serà d’aplicació amb els mateixos efectes temporals a aquelles dacions
en pagament instrumentades a través de la compravenda amb subrogació d’hipoteca i amb
certificació acreditativa de l’entitat financera creditora de la situació d’insolvència
manifestada pel deutor que l’impossibilita per fer front als pagaments del deute hipotecari
contret, sempre que l’import pactat de la compravenda s’apliqui a la reducció d’aquets
deute i a la renúncia i condonació de l’excés per part de l’entitat creditora extensible als
interessos moratoris i les costes meritades.
No resultarà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia
suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l'alienació de l'habitatge.
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquella en la qual hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors
a la transmissió o des del moment de l'adquisició si l’esmentat termini fos inferior als dos
anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28
de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial
de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmitent davant
l'Administració tributària municipal.
Respecte d'aquesta exempció, no resultarà d'aplicació el que es disposa en l'article 9.2 del
Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
reguladora d’hisendes locals.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
Corporació durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, les
corporacions locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, resolent les reclamacions que
haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les
modificacions a què es refereixi l’acord provisional.
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord,
fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
El Sr. Puche comenta que s'abstindrà en la votació perquè no s'ha inclòs el que han demanat
moltes vegades que és la modificació de l'IBI. Considera que el que s'ha de buscar és fer la vida
més fàcil pels habitants del poble ja sigui amb les polítiques fiscals com amb d'altres polítiques.

El Sr. Alcalde respon que ja s'ha demanat fer una revisió dels valors cadastrals.
El Sr. Puche afegeix que s'ha de treballar per tal de que la gent que paga IBI per a béns urbans
pagui menys. Comenta que s'abstindrà perquè pensa que en aquesta proposta s'estan rebaixant
impostos però considera que falten coses, entre d'altres, la rebaixa de l'IBI.
El Sr. Alcalde contesta que farà el possible per intentar rebaixar l'IBI.
El Sr. Puche apunta que no pot ser que es pagui tant d'IBI i es demanen solucions al respecte.
El Sr. Puig vol aclarir el sentit del seu vot i comenta que està d'acord amb el Sr. Puche i que per
tant també s'abstindrà.
El Sr. Alcalde comenta respecte a la bonificació d'escombraries que la cartilla estarà disponible a
partir de gener del 2015.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb el vot favorable de 3 regidors i 4 abstencions del Sr.
Puche, el Sr. Puig, el Sr. Fernández de Mera i el Sr. Romero-Girón.
2. Donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'aprova l'expedient de modificació del
pressupost mitjançant generació de crèdit 02/2014
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte del decret d'alcaldia número 85/2014 de data 9 d'octubre
de 2014:
«DECRET DE L'ALCALDIA 85/2014
Data 9 d'octubre de 2014
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits n.º 02/2014, amb la modalitat
de generació de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de la secretària-interventora de data
09 d'octubre de 2014.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent Pressupost en
relació amb l'article 181 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i els articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990,
RESOLC
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 02/2014, del pressupost vigent en la
modalitat de generació de crèdit, d'acord amb el següent detall:
Altes en Concepte d'Ingressos
Aplicació pressupostària
761.00

Descripció
Subvenció diputació Arranjament Camí 2
Fase drecera Sant Celoni
TOTAL INGRESSOS

Euros
32.590,71
32.590,71

Altes en aplicacions de despesa
Aplicació pressupostària
454-619.00

Descripció
Arranjament Camí 2 Fase drecera Sant
Celoni
TOTAL DESPESES

Euros
32.590,71
32.590,71

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que es celebri, d'acord amb l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.»
El Sr. Alcalde comenta que aquesta modificació de crèdit es deu a la recepció d'una subvenció de
la Diputació per a reparar la drecera de Sant Celoni. Es tracta d'una actuació que ja es volia portar
a terme feia molt temps i pel mateix preu es va fer el camí més llarg.
El Sr. Fernández de Mera pregunta què s'ha fet respecte el tema d'uns camions que feien malbé la
carretera.
El Sr. Alcalde comenta que es tracta d'un tram en el qual hi ha molt trànsit de camions i altre tipus
de vehicles i s'ha fet l'obra amb asfalt per tal de que l'obra duri més. Es van estudiar moltes
possibilitats per fer-ho de manera ecològica.
3. Donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'aprova l'expedient de modificació del
pressupost mitjançant generació de crèdit 03/2014
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte del decret d'alcaldia número 99/2014 de data 30 d'octubre
de 2014:
«DECRET DE L'ALCALDIA 99/2014
Data 30 d'octubre de 2014
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits n.º 03/2014, amb la modalitat
de generació de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de la secretària-interventora de data
30 d'octubre de 2014.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent Pressupost en
relació amb l'article 181 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i els articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990,
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant generació de crèdit núm. 03/2014,
d'acord amb el següent detall:

Altes en Concepte d'Ingressos
Econ.

DESCRIPCIÓ PARTIDA

46103

SUBVENCIO DIPUTACIO

Previsió inicial

TOTAL

Compromís d’ingrés

Definitiva

1.000,00

10.545,34

11.545,34

1.000,00

10.545,34

11.545,34

Altes en aplicacions de despesa
Prog.
16

Econ.

DESCRIPCIO PARTIDA

21000

Reparació i manteniment infrastructures
TOTAL

Consignació
inicial
45.000,00

10.545,34

55.545,34

45.000,00

10.545,34

55.545,34

Proposta

Definitiva

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que es celebri, d'acord amb l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde davant meu la secretària que ho certifico.»
4. Donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'aprova l'expedient de modificació del
pressupost mitjançant generació de crèdit 04/2014
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte del decret d'alcaldia número 100/2014 de data 30
d'octubre de 2014:
«DECRET DE L'ALCALDIA 100/2014
Data 30 d'octubre de 2014
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits n.º 04/2014, amb la modalitat
de generació de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de la secretària-interventora de data
30 d'octubre de 2014.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent Pressupost en
relació amb l'article 181 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i els articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990,
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant generació de crèdit núm. 04/2014,
d'acord amb el següent detall:
Altes en Concepte d'Ingressos
Econ.

DESCRIPCIÓ PARTIDA

46102

SUBVENCIO DIPUTACIO
TOTAL

Previsió inicial

Compromís d’ingrés

Definitiva

6.700,00

21.100,22

27.800,22

6.700,00

21.100,22

27.800,22

Altes en aplicacions de despesa
Prog.

Consignació
inicial
35.000,00

Econ.

DESCRIPCIO PARTIDA

Proposta

23

16000

Seguretat Social

92

13000

Retribucions bàsiques personal laboral temporal

49.580,07

13.715,14

63.295,21

TOTAL

84.580,07

21.100,22

105.680,29

7.385,08

Definitiva
42.385,08

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que es celebri, d'acord amb l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde davant meu la secretària que ho certifico.»

5. Donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'aprova l'expedient de modificació del
pressupost mitjançant generació de crèdit 06/2014
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte del decret d'alcaldia número 100/2014 de data 30
d'octubre de 2014:
DECRET DE L'ALCALDIA 101/2014
Data 30 d'octubre de 2014
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits n.º 06/2014, amb la modalitat
de generació de crèdits.
La gestió del servei d’aigua potable al municipi comporta unes obligacions recaptatòries a l’ens
gestor. En aquest sentit, convé assenyalar que, apart de l’impost sobre el valor afegit (IVA), el
rebut d’aigua té un altre tribut, de caràcter autonòmic, conegut com el Cànon de l’Aigua.
El tractament d’aquest cànon fins l’any 2013 era el mateix que el tractament de l’IVA, atès que
l’Ajuntament actuava com a mer ens recaptatori; és a dir, tenia un caràcter no pressupostari.
Tanmateix, a partir de 2014 aquest concepte computa com element pressupostari. Atès que el
pressupost actual de 2014 és el de 2013 prorrogat no conté aquest aspecte.
En conseqüència, i tenint en compte les previsions econòmiques d’anys anteriors i vist l’informe de
la secretaria-intervenció.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent Pressupost en
relació amb l'article 181 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i els articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990,
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant generació de crèdit núm. 06/2014,
d'acord amb el següent detall:
Altes en Concepte d'Ingressos
Econ.
30400

DESCRIPCIÓ PARTIDA
CÀNON D’AIGUA
DIPUTACIO
TOTAL

Previsió inicial

Compromís d’ingrés

Definitiva

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

Altes en aplicacions de despesa
Prog.
92

Econ.

DESCRIPCIO PARTIDA

22501

Pagament Cànon d’Aigua

Consignaci
ó inicial
0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

TOTAL

Proposta

Definitiva

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que es celebri, d'acord amb l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
6. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits
De conformitat amb allò que disposa l’article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en
virtut del principi pressupostari «d’Especialitat Temporal», «amb càrrec als crèdits de l’estat de
despeses de cada pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d’adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es facin a l’any natural del mateix
exercici pressupostari».
Això no obstant el que preveu l’apartat anterior, per regularitzar les despeses que no s’han aplicat
a cap partida de l’any pressupostari en què s’havien de descomptar, l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, estableix la possibilitat del reconeixement d’obligacions corresponents a
exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien;
s’atribueix al Ple de la Corporació aquest reconeixement mitjançant l’assignació puntual i específica
d’obligacions procedents d’exercicis anteriors al pressupost vigent.
Així doncs, està admès el sistema del reconeixement d’obligacions durant l’exercici pressupostari,
encara que provinguin aquestes obligacions de qualsevol altre exercici.
Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses per import de 44.037,45 euros, la
justificació de les quals s'adjunta en aquest expedient, realitzades en exercicis anteriors de
conformitat amb allò que estableix l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, i s’aplica en el Pressupost
dels 2013 prorrogat i vigent per a l’any 2014.
Prog.
92
92
92
92
92
34
92
93
93

Econ.
20501
21600
22501
22600
22601
22609
22706
22708
31100

Descripció aplicació
RENTING VEHICLE MUNICIPAL
REPARACIONS EQUIPS INFORMATICS I DE COMUNICACIONS
PAGAMENT CANON AIGUA
DESPESES DIVERSES (jurídics, notaria,...)
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES- FESTES POPULARS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (Enginyers, treballs tècnics,...)
SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.
DESPESES FINANCERES ( COMISSIONS)
TOTAL:

Import
353,76
880,34
31.759,59
1.900,00
1.046,88
4.279,14
617,10
3.131,71
68,93
44.037,45

Degut a la inexistència de consignació pressupostària suficient per fer front al reconeixement
extrajudicial dels crèdits descrits anteriorment, es tramita de manera paral·lela l'expedient de
modificació de crèdits 01/2014 «Modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit finançat
amb romanent líquid de tresoreria».

En base als antecedents descrits i vist l'informe de secretaria-intervenció de data 30 d'octubre de
2014.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits corresponents a exercicis anteriors que es
relacionen a continuació per un import total de 44.037,45 euros i tramitar de manera paral·lela un
expedient de modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent
líquid de tresoreria.
Prog.
92
92
92
92
92
34
92
93
93

Econ.
20501
21600
22501
22600
22601
22609
22706
22708
31100

Descripció aplicació
RENTING VEHICLE MUNICIPAL
REPARACIONS EQUIPS INFORMATICS I DE COMUNICACIONS
PAGAMENT CANON AIGUA
DESPESES DIVERSES (jurídics, notaria,...)
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES- FESTES POPULARS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (Enginyers, treballs tècnics,...)
SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.
DESPESES FINANCERES ( COMISSIONS)
TOTAL:

Import
353,76
880,34
31.759,59
1.900,00
1.046,88
4.279,14
617,10
3.131,71
68,93
44.037,45

Segon.- Aplicar a les partides corresponents del pressupost prorrogat de 2013 i vigent per 2014
els crèdits detallats per import de 44.037,45 euros segons la relació continguda en el punt primer
d'aquest acord.
El Sr. Alcalde exposa que els punts 6 i 7 de l'ordre del dia van lligats. Comenta que actualment
l'Ajuntament funciona amb pressupost del 2013 prorrogat i el pressupost del 2013 es va
confeccionar en base a pressupostos d'exercicis anteriors.
En aquesta proposta es presenten factures del 2013 que estan pagades però que no es van
aplicar al pressupost 2013 perquè ja no hi havia partida pressupostària. Es proposa l'aplicació
d'aquestes factures al pressupost de 2014, és a dir, pressupost 2013 prorrogat. Es demana un
esforç a tots els regidors per tal de fer net i fer un pressupost 2015 més acurat i més adequat
tenint en compte les actuacions reals que es porten a terme a l'Ajuntament.
El Sr. Puche comenta que la oposició considera que això és conseqüència d'una mala gestió per
part d'alcaldia i secretaria.
El Sr. Alcalde apunta que ara és el moment en el que ens hem adonat d'això i que per aquest
motiu ara es proposa la seva correcció. A partir d'ara la intenció és anar per bon camí a nivell
pressupostari.
El Sr. Puche vol comentar algunes factures. Considera que quan s'ha de fer una despesa, abans
de fer la despesa s'ha de demanar al comptable com està la partida en la qual s'ha d'imputar la
despesa. Si a la partida hi ha 2000 i la despesa és de 5000, l'actuació no es pot fer. Considera que
hi ha una falta de diligència en la gestió.
El Sr. Alcalde exposa que en un breu termini de temps l'actual comptable ja no podrà continuar
amb les seves tasques i aquests temes els portarà una altra persona.

El Sr. Puche exposa que s'han de diferenciar les responsabilitats. Una cosa és la responsabilitat
tècnica i una altra, la responsabilitat política. La decisió de realitzar una despesa ha d'anar
precedida d'un interès del polític respecte si hi ha crèdit a la partida pressupostària. Així mateix vol
aclarir el sentit del seu vot. El seu vot serà en contra perquè no està d'acord amb les factures de la
fira de la glà ni amb la compra de l'hort del rector.
El Sr. Puig demana la factura de la fira de la glà desglossada. Vol una justificació de la despesa
realitzada.
El Sr. Romero-Girón comenta que les factures de la fira de la glà no estan desglossades perquè
no es van portar a terme la meitat de les coses previstes.
El Sr. Alcalde, respecte a la compra de l'hort del rector, treu una carat de la Diputació en la qual
s'exposa que es dóna una subvenció amb el concepte de compra de l'hort del rector.
El Sr. Puche comenta que aquesta subvenció era per a servei d'equipaments no per a la compra
de terrenys.
El Sr. Alcalde reitera que la subvenció era expressament per a la compra del terreny de l'hort del
rector.
El Sr. Puche comenta que la discussió legal és aquesta i que per aquest motiu s'ha portat a
antifrau i ja s'aclarirà en el seu moment. Nosaltres considerem que aquesta subvenció no tenia per
objecte la compra de terrenys.
El Sr. Alcalde es reitera i nega les consideracions de la oposició i ho justifica perquè ell
personalment va parlar amb una persona de la diputació en relació concretament amb aquesta
actuació i va reiterar que la subvenció era destinada a l'adquisició del terreny de l'hort del rector.
Sotmesa la proposta a votació amb 3 vots favorables i 4 en contra del Sr. Puche, el Sr. Puig, el Sr.
Fernández de Mera i el Sr. Romero-Girón, no resulta aprovada.
7. Proposta d’acord sobre aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost,
modalitat suplement crèdit, núm. 01/2014
Atès que de la liquidació del Pressupost de 2013, aprovada per decret d'alcaldia 39/2014 de data
3 de juny de 2014 s'han detectat un seguit de despeses que varen ser realitzades sense
consignació pressupostària suficient, corresponents a la prestació de serveis, subministraments i
treballs diversos acreditats per diferents proveïdors, per un import total de 44.037,45 euros,
d'acord amb el quadre adjunt ANNEX DESPESA PENDENT D’APLICAR.
Atès que aquestes despeses de serveis, subministraments i treballs han estat justificades i les
factures que acrediten els deutes han estat degudament conformades i, per tant, és procedent que
la Corporació les aprovi i que reconegui el crèdit que representen.
Vista la Memòria d’Alcaldia de data 30 d'octubre de 2014
Vist l’informe de la secretaria-intervenció de data 30 d'octubre de 2014, emès al respecte

Vist el corresponent expedient de modificació pressupostària 01/2014, modalitat suplement de
crèdit, d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:
Prog.
92
92
92
92
92
34
92
93
93

Econ.
20501
21600
22501
22600
22601
22609
22706
22708
31100

Descripció aplicació
RENTING VEHICLE MUNICIPAL
REPARACIONS EQUIPS INFORMATICS I DE COMUNICACIONS
PAGAMENT CANON AIGUA
DESPESES DIVERSES (jurídics, notaria,...)
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES- FESTES POPULARS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (Enginyers, treballs tècnics,...)
SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.
DESPESES FINANCERES ( COMISSIONS)
TOTAL:

Crèdit Inicial
5.000,00
1.000,00
0,00
1.500,00
3.000,00
39.200,00
2.000,00
12.000,00

Proposta
353,76
880,34
31.759,59
1.900,00
1.046,88
4.279,14
617,10
3.131,71

Crèdit Total
5.353,76
1.880,34
31.759,59
3.400,00
4.046,88
43.479,14
2.617,10
15.131,71

250,00
63.950,00

68,93
44.037,45

318,93
107.987,45

Finançament que es proposa:
Eco
n.
870
00

DESCRIPCIO PARTIDA

Inici
al

Romanent de Tresoreria Lliure

0,00

TOTAL:

0,00

Proposta
44.037,45
44.037,45

Definitiva
44.037,45
44.037,45

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit pressupostari núm. 01/2014, en la
modalitat de suplement de crèdit, a finançar amb el Romanent de Tresoreria Lliure per a despeses
generals resultant de la liquidació de 2013 i no subjecte als requeriments de l’article 32 de la LO
2/2012, amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Prog.
92
92
92
92
92
34
92
93
93

Econ.
20501
21600
22501
22600
22601
22609
22706
22708
31100

Descripció aplicació
RENTING VEHICLE MUNICIPAL
REPARACIONS EQUIPS INFORMATICS I DE COMUNICACIONS
PAGAMENT CANON AIGUA
DESPESES DIVERSES (jurídics, notaria,...)
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES- FESTES POPULARS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (Enginyers, treballs tècnics,...)
SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.
DESPESES FINANCERES ( COMISSIONS)

Crèdit Inicial
5.000,00
1.000,00
0,00
1.500,00
3.000,00
39.200,00
2.000,00
12.000,00
250,00
TOTAL:
63.950,00

Proposta
353,76
880,34
31.759,59
1.900,00
1.046,88
4.279,14
617,10
3.131,71
68,93
44.037,45

Crèdit Total
5.353,76
1.880,34
31.759,59
3.400,00
4.046,88
43.479,14
2.617,10
15.131,71
318,93
107.987,45

Finançament que es proposa:
Eco
n.
870
00

DESCRIPCIO PARTIDA

Inici
al

Romanent de Tresoreria Lliure

0,00

TOTAL:

0,00

Proposta
44.037,45
44.037,45

Definitiva
44.037,45
44.037,45

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província. En
cas que no es presentin reclamacions, l’aprovació esdevindrà definitiva. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre les possibles al·legacions que s'haguessin presentat.

Sotmesa la proposta a votació amb 3 vots favorables i 4 en contra del Sr. Puche, el Sr. Puig,
el Sr. Fernández de Mera i el Sr. Romero-Girón, no resulta aprovada.
8. Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost,
modalitat suplement crèdit, núm. 05/2014
Atès que la impossibilitat de factor per aprovar en temps i en forma el pressupost per a l’exercici
de 2014 ha provocat que al llarg d’aquest hagin esgotat el crèdit aplicacions pressupostàries del
pressupost prorrogat.
Atès que en conseqüència, es proposa aprovar una modificació de pressupost, modalitat
suplement de crèdit, per poder adaptar-lo les necessitats de 2014, d’acord amb el següent detall:
Prog.
92
34
92
93
93

Econ.
21600
22609
22706
22709
31100

Descripció aplicació

Proposta

REPARACIONS EQUIPS INFORMATICS I DE COMUNICACIONS
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES- FESTES POPULARS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (Enginyers, treballs tècnics,...)
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
DESPESES FINANCERES ( COMISSIONS)
TOTAL:

4.000,00
15.000,00
18.500,00
8.000,00
450,00
45.950,00

Atès que de la liquidació del Pressupost de 2013, aprovada per decret d'alcaldia 39/2014 de data
3 de juny de 2014, en va resultar un Romanent de Tresoreria Lliure per a Despeses Generals de
187.873,94 EUROS.
Atès que d’aquest romanent s’han utilitzat 44.037,45 EUROS per a la modificació número
02/2014.
Atès que es proposa fer-ne ús de 45.950,00 EUROS més per suplementar les aplicacions
esmentades.
Vista la memòria d’alcaldia.
Vist l’informe de la secretaria-intervenció.

Vist el corresponent expedient de modificació pressupostària 05/2014, modalitat suplement de
crèdit, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Prog.

Econ.

92
34

21600
22609

92
93
93

22706
22709
31100

Descripció aplicació

Crèdit Inicial
1.000,00
39.200,00

Exp.
Exp.
01/2014
05/2014
880,34 4.000,00
4.279,14 15.000,00

2.000,00
3.000,00
250,00

617,10 18.500,00
0,00 8.000,00
68,93
450,00

21.117,10
11.000,00
768,93

TOTAL: 45.450,00

5.815,51 45.950,00

97.215,51

REP. EQUIPS INFORMATICS I COM.
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES- FESTES
POPULARS
ESTUDIS I TREBALLS
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
DESPESES FINANCERES

Crèdit Total
5.880,34
58.479,14

Finançament que es proposa:
Econ.

DESCRIPCIO PARTIDA

Inicial

87000

Romanent de Tresoreria Lliure
TOTAL:

Exp. 01/2014

Exp. 05/2014

Definitiva

0,00

44.037,45

45.950,00

89.987,45

0,00

44.037,45

45.950,00

89.987,45

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit pressupostari núm. 05/2014, en la
modalitat de suplement de crèdit, a finançar amb el Romanent de Tresoreria Lliure per a despeses
generals resultant de la liquidació de 2013 i no subjecte als requeriments de l’article 32 de la LO
2/2012, amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Prog.

Econ.

92
34

21600
22609

92
93
93

22706
22709
31100

Descripció aplicació

Crèdit Inicial
1.000,00
39.200,00

Exp.
Exp.
01/2014
05/2014
880,34 4.000,00
4.279,14 15.000,00

2.000,00
3.000,00
250,00

617,10 18.500,00
0,00 8.000,00
68,93
450,00

21.117,10
11.000,00
768,93

TOTAL: 45.450,00

5.815,51 45.950,00

97.215,51

REP. EQUIPS INFORMATICS I COM.
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES- FESTES
POPULARS
ESTUDIS I TREBALLS
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
DESPESES FINANCERES

Crèdit Total
5.880,34
58.479,14

Finançament que es proposa:
Econ.
87000

DESCRIPCIO PARTIDA

Inicial

Romanent de Tresoreria Lliure
TOTAL:

Exp. 01/2014

Exp. 05/2014

Definitiva

0,00

44.037,45

45.950,00

89.987,45

0,00

44.037,45

45.950,00

89.987,45

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província. En
cas que no es presentin reclamacions, l’aprovació esdevindrà definitiva. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre les possibles al·legacions que s'haguessin presentat.

El Sr. Puche comenta que aquest tipus de proposat és conseqüència d'una mala gestió i vol deixar
constància que no està d'acord amb aquest tipus de funcionament.
El Sr. Romero-Girón comenta que en relació a les factures que presenta l'enginyer no es detalla a
la factura les tasques que realitza durant les hores que factura.
El Sr. Alcalde comenta que en una factura tampoc es pot especificar tant en detall tot el que es fa.
El Sr. Puche demana que es detalli el que fa i a quines tasques dedica les hores.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb tres vots favorables del Sr.Tohà, El Sr.Sierra i el
Sr.Iglesias; dos vots en contra del Sr.Puche i el Sr.Romero-Girón i 2 abstencions del Sr.Puig i el
Sr.Fernández de Mera.
9. Proposta d'acord sobre l'aprovació de la memòria valorada de coberta a la pista
polivalent de Campins.
Atès que l'actual pista poliesportiva de Campins es va construir als anys 90 i les grades a l'any
2002 sobre uns terrenys de titularitat municipal.
Atès que la construcció d'una coberta a la pista es considera indispensable per poder augmentar
el rendiment social d'aquest equipament, especialment pel fet que Campins no disposa de cap
altre espai de grans dimensions on s'hi pugui aixoplugar la gent.
Atès que el projecte ha estat encarregat per l'alcalde de Campins, el Sr. Andreu Tohà, als tècnics
municipals, amb l'acord previ del Ple Municipal.
Vist que l'avantprojecte es redacta amb l'objecte de poder presentar al poble de Campins la
solució triada, l'aspecte i virtuts que assolirà aquest equipament quan gaudeixi de la nova coberta.
I també té per objecte, servir de document base per sol·licitar ajuts a altres administracions de
rang superior, ja que, a més de la memòria descriptiva, i els plànols, inclou també un avançament
del pressupost dels costos de la seva construcció.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar la memòria valorada de coberta a la pista polivalent de Campins que conté un
avançament de pressupost per un import de 180.563,46 euros.
Segon.- Notificar aquest acord als serveis tècnics i comptables de la Corporació per al seu
coneixement i efectes.
El Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta, així mateix indica que té previst demanar una
subvenció a la Diputació per a poder portar a terme aquest projecte.
El Sr. Puche comenta que sobre paper pensa que és un bon projecte i que s'ha de felicitar a
l'arquitecte i l'enginyer per la feina realitzada. Es tracta d'un projecte respectuós amb l'entorn i
pensa que es pot trobar finançament per poder realitzar aquesta feina.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació.

10. Precs i preguntes
El Sr. Puche vol realitzar un prec respecte un estudiant que agafa l'autobús a Sant Celoni i ha de
caminar uns 700 metres fins a la parada de bus. Pregunta si hi hauria la possibilitat, ja que
l'autocar, que passa per davant de casa seva, pugui fer una parada més. Considera que per a fer
possible aquest prec l'ajuntament hauria de posar-se d'acord amb l'ajuntament de Fogars de
Montclús.
El Sr. Alcalde pren nota del prec.
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

