ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 07/2014
Caràcter: extraordinària
Data: dijous 17 de juliol de 2014
Horari: De 19 a 20'55 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, s'incorpora en el moment en que s'indica
Sra. Núria Fàbregas Pujadas, Secretària Interventora
Ordre del dia:

1. Aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM de Campins)
2. Aprovació del pressupost municipal i les seves bases d'execució per l'exercici 2014 i la
plantilla de llocs de treball

Per part del senyor alcalde es manifesta que pot procedir-se a invertir els dos punts a tractar a
l'ordre del dia de manera que es començarà pel punt relatiu al pressupost municipal 2014, i així si
arriba el senyor Eduard Romero Giron-Marcellán, podrà participar en el punt relatiu a l'aprovació
del POUM.
Desenvolupament de la sessió:
2. Aprovació del pressupost municipal i les seves bases d'execució per l'exercici 2014 i la
plantilla de llocs de treball
Per part meva, la secretària, es dona compte de la proposta d'acord relativa a aquest punt de
l'ordre del dia i 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 2014, de manera que el Pressupost General de 2014 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 (Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, Text Refós de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes
Locals, Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i demès normativa
d’aplicació.
En referència al projecte de pressupost que va ser sotmès a aprovació a la sessió plenària del dia 14 de
gener de 2014, s'han realitzar una sèrie de modificacions:
Pel que fa a ingressos:
1.- S'ha suprimit la subvenció provinent de la Generalitat de Catalunya de 140.000€ pel que fa referència a
confecció del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, atès que no ha estat realitzada l'aprovació definitiva
d'aquest Plan.
2.- S'ha suprimit la subvenció de 39.122€ concedida per la Diputació de Barcelona atès que corresponia a
l'exercici 2013.
3.- S'ha incrementat en 10.000€ la previsió del concepte d'Impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.
4.- S'han realitzat alguns ajustaments en conceptes de capítol 3 i capítol 4 a la vista de la liquidació del
pressupost 2013
5.- S'ha incorporat una subvenció de 20.000€ en el concepte 461.01 pel que fa a Plans Locals d'Ocupació
concedida per la Diputació de Barcelona.
Pel que fa a despeses:
1.- S'ha incorporat en el capítol 1 de personal la partida 143.00 pel mateix import de 20.000€ per atendre les
despeses de personal contractat en relació a aquells plans d'ocupació.
2.- S'han efectuat reajustaments en les despeses corresponents a capítol 2, pel que fa referència a
manteniment i conservació de vies públiques, carrers i jardins, i en la partida corresponent a liquidació del

cànon derivat del subministre d'abastament d'aigua potable.
3.- S'han unificat partides del capítol 4 corresponents a activitats culturals, esportives i socials.
4.- Les transferències de capital procedent d’altres Ens Públics per subvencions vinculades a inversions ,
només s'ha mantingut la següent:
Diputació BCN – per millora xarxa aigua

...............................

50.000,00

5.- En el pressupost de 2014 no es preveu cap ingrés derivat de la contractació d’operacions de crèdit ni
amb Entitat pública ni privada.
6.- Pel que fa a les despeses de personal, la plantilla de personal no experimenta cap modificació pel que
fa al número de places en relació a la de l’exercici 2013, quedant per l'exercici de 2014 en la forma següent:
Places
Grup
Nivell
I – FUNCIONARI D'HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari . Interventor

1

A2

26

II – LABORAL FIXE
Auxiliar Administrativa
Encarregat obres i serveis
Netejadora 1

1
1
E

C2
D
12

16
18

III - LABORAL TEMPORAL:
Auxiliar Administrativa

1

C2

16

A2

26

IV – EVENTUAL
Arquitecte

1

Les retribucions d'aquest personal no han sofert cap increment en relació a les retribucions establertes en el
pressupost de l'any 2013, a excepció de la consignació a favor de la plaça de secretaria intervenció que
queda establerta en 18677€ anuals, tenint en compte les característiques de l'acumulació actual de la plaça
de Secretaria Intervenció efectuada a favor de la Secretària Interventora de Sant Antoni de Vilamajor.

7.- Pel que fa referència a indicadors econòmics hem de tenir en compte que:
- la ratio d’endeutament, que s’indica a l’article 53,2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, per
l’exercici de 2014 es situa en el 15,336, molt per sota del màxim establert al citat article que és del
110,00.
- l’estalvi net, seguint la fórmula de càlcul indicada a l’article 53,2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, és de 98.348,49, no essent necessari -per tant- portar a terme cap pla de sanejament financer
tal i com s’estableix a l’article abans citat.
- la càrrega financera, és a dir la quota anual dels préstec (amortització + interessos), en relació als
ingressos ordinaris previstos de l'Ajuntament de Campins per aquest any 2014, serà 1,78 %.
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1.- Aprovar inicialment el pressupost municipal per l'exercici 2014 així com les seves bases d'execució, el detall
per capítol del qual és el següent:

Estat d'ingressos
Capítol 1: Impostos directes ............................................324.500€
Capítol 2: Impostos Indirectes............................................10.000€
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos.............135.800€
Capítol 4: Transferències corrents....................................184.100€
Capítol 5: Ingressos patrimonials.............................................100€
Capítol 7: Transferències de capital....................................50.000€
Total d'ingressos.................................................................704.500€
Estat de despeses
Capítol 1: despeses de personal .......................................168.615€
Capítol 2: despeses corrents en béns i serveis .................439.600€
Capítol 3: despeses financeres.................................................700€
Capítol 4: transferències corrents........................................23.585€
Capítol 5: inversions reals....................................................60.000€
Capítol 9: passius financers.................................................12.000€
Total de despeses................................................................704.500€
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
Auxiliar Administrativa
Encarregat obres i serveis
Netejadora 1

1
1
E

C2
D
12

16
18

III - LABORAL TEMPORAL:
Auxiliar Administrativa

1

C2

16

A2

26

IV – EVENTUAL
Arquitecte

1

Per part del senyor alcalde es manifesta que aquesta proposta de pressupost és molt més inferior
que la presentada el passat més de gener atès que ha baixat el capítol corresponent a les inversions
i només s'ha mantingut la inversió relativa a la xarxa d'aigua potable, la qual s'ha de finançar amb una
subvenció de la Diputació, i han desaparegut les aportacions relatives al Pla d'Obres i Serveis, atès
que aquest no ha estat aprovat definitivament.

Per part del Sr. Carles Puche es fan les següents consideracions:
1.- Es demana pel cost total en el servei d'aigua i l'increment sobretot en la partida corresponent al
cànon, així mateix demana en relació a aquest servei el cost total de les factures de compra d'aigua.
2.- Demana per la previsió de partida per poder signar conveni amb Càrites per temes de Benestar
Social.
En aquest moment s'incorpora a la sessió el Sr. Romero Girón-Marcellan, són dos quarts de vuit de la
tarda.
El senyor Ricard Puig, manifesta que hi ha un error a l'import total que consta a les bases d'execució
del pressupost, i per part meva la secretària s'indica, que efectivament l'import correcte que hi ha de
constar és el que consta en la proposta tramesa 704.500€.
3.- El senyor Puche manifesta que troba a faltar la previsió per poder portar a terme la construcció del
cobriment de la pista poliesportiva i que falta en aquest pressupost la consignació d'ingressos i
despeses que l'haurien de fer possible, tenint en compte que per exemple en l'exercici anterior es va
preveure una subvenció de 100.000€ per la compra de l'hort del rector, i per tant alguna possible
inclusió d'aquesta obra hauria estat possible.
En aquest punt el senyor alcalde manifesta que sempre ha estat d'acord en poder portar a terme
aquesta actuació però que cal la redacció d'un projecte i desprès trobar recursos suficients per poderho portar a terme.
4.- El senyor Carles Puche manifesta també que en la partida corresponent a les retribucions als
càrrecs electes caldria una distinció entre la despesa a càrrec de l'Ajuntament i la despesa a càrrec
de la Generalitat de Catalunya via subvenció, i insisteix en que caldria només pagar la quantitat que
es rep per aquest concepte, tot i que ja sap que la redacció de l'acord l'any 2011 potser no es va fer
en aquest sentit.
Per part meva la secretària, s'indica que la petició de subvenció es realitza quan es publica la
corresponent convocatòria de subvencions i que l'acord de la retribució de l'alcalde adoptat al juliol de
2011 específica un preu concret sense cap referència a la possible subvenció.
5.-El senyor Carles Puche manifesta que l'import de 65000€ en la partida de fires i festes el considera
excessiu i que caldria una millor justificació del que s'ha fet i del que es farà, i en conseqüència creu
que en resum, aquesta previsió de pressupost no es correcte perquè: - les despeses de fires no
estan determinades -falta la previsió de cobriment de la pista poliesportiva
-falta concreció i
explicació de l'augment en la partida de despesa del cànon d'aigua.
Per part del senyor alcalde es manifesta que està totalment d'acord en el tema de la pista, però que
s'ha de tenir clar quina obra fer i no es poden fer obres a mitges, que cal un projecte complert i que
cal concretar-ho per poder-ho portar a terme.
El senyor Xavier Fernández de Mera, insisteix en que cal tenir una previsió pressupostària i executarho.
El senyor Andrès Sierra manifesta que és voluntat cobrir la pista i que sempre s'hi han manifestat a
favor.
El senyor Carles Puche insisteix que aquesta voluntat política només es demostra incloent aquesta
obra la pressupost, i que el que veu amb el pressupost presentat és una altre voluntat per portar a
terme altres despeses i altres actuacions, i que per tant és un pressupost on falta voluntat política.
Insisteix en que falta concreció i previsió i explicació de que hi ha darrera d'aquests números, per
exemple en subvencions per l'agermanament o Aplec de Sant Guillem, o realització de concerts.

El senyor alcalde manifesta que una part del pressupost és de manteniment i conservació i de gestió
de despeses ordinàries, gestionant el dia a dia i aprovant les diferents factures dels costos que
cadascuna de les activitats van generant.
El senyor Puche insisteix en que el pressupost és una còpia del pressupost de l'any passat i que no
han quedat explicades algunes partides i recorda que encara està pendent la justificació de les
factures corresponents a la Fira de la Glà d'Or.
Sotmesa a votació la proposta d'acord abans transcrita relativa a l'aprovació del pressupost per
l'exercici 2014 el resultat és el següent:
Vots a favor: Andreu Tohà i Brunet, Andrès Sierra Dib i Carlos Iglèsias Àlvarez
Vots en contra: Xavier Fernández de Mera Delgado, Carles Puche Rius, Ricard Puig Pagès, Eduard
Romero-Girón Marcellán
En conseqüència no resulta aprovada la proposta d'acord abans transcrita.

1. Aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM de Campins)
Per part del senyor alcalde es manifesta que tots els regidors ja disposen de la documentació
corresponent al POUM pel que fa aquesta aprovació provisional, ja que va ser entregat un CD amb
plànols i memòries i es va tenir una reunió prèvia amb tots els regidors i equip redactor del POUM, a
l'efecte de poder portar a terme aquesta aprovació provisional.
Per part del senyor Carles Puche, es manifesta el següent:
1. El POUM té una part executiva i una part preventiva, la qual en algunes qüestions és sorprenent
perquè fa referència a valorar riscos geològics, o riscos sísmics o a previsió d'actuació municipal en
prevenció d'incendis forestals.
2. Fa referència a sector primari a preveure actuacions o llocs on es pugui portar a terme activitat
turística, preveu preservar el patrimoni cultural i natural (els Forns de ciment), preveu una revisió dels
equipaments i una preocupació d'aquests espais.
Recomana la recuperació d'espais públics, ubicar un nou element d'activitat econòmica o
equipaments a la zona de Les Esplanes.
Estudiar la normativa que permeti parcel·lar amb menys superfícies tenint en compte que les
parcel·les petites a vegades són més convenients, fomentar la creació d'àrees d'activitats
econòmiques en petits tallers o industries, mantenir usos i activitats d'oci turisme rural.
I per tant entén que l'equip de govern hauria de preveure en quins llocs i en quines maneres es
podrien complir totes aquestes recomanacions, com es pot portar a terme una millor zona de
vianants, unes zones d'aparcaments, un pla especial per tractar la zona de la carretera al seu pas per
Campins, amb una reglamentació de que es pugui convertir en un carrer del municipi.
La necessitat també de regular l'amplada legal dels camins rurals, protegir els conreus existents,
regular la depuració i el tractament de les aigües residuals, i disposar d'una xarxa d'abastaments
d'aigua. Afegeix que desprès de totes aquestes premisses, recomanacions i consideracions, potser
aquest no és el seu “POUM” però tampoc i poden dir de que no, i que el més importat és que tot això
de diu el POUM és compleixi i es tingui en compte.
El senyor alcalde manifesta que caldrà seguir totes les recomanacions que el POUM estableix i que
és una feina a fer de forma paulativa.

El senyor Puche manifesta que evidentment no són feines per fer la setmana que ve, però que caldrà
prioritzar i d'aquesta manera s'aconseguirà el que l'equip redactor ha escrit.
Per part del senyor Eduard Romero Girón-Marcellán es manifesta que el nucli de Campins creu que
ha crescut de forma coherent, però que tota la resta ha crescut de forma molt anàrquica i que una
missió d'aquest nou POUM seria poder donar compactació al municipi, i que en qualsevol cas es
dóna per satisfet si hi ha control en el creixement.
Tot seguit i per unanimitat de tots el regidors presents a la sessió, que constitueixin la totalitat de
membres de la corporació al Ple de l'Ajuntament, el Ple de l'Ajuntament acorda:
1.- Aprovar provisional el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Campins redactat per
Trama Urbanisme i paisatges SLP, per encàrrec d'aquest Ajuntament i que consta de la següent
documentació:
- memòria descriptiva i justificativa del Pla
- plànols d'informació i ordenació urbanística del territori
- normativa urbanística
- normativa urbanística: fitxes de béns a protegir
- informe annex normativa
- agenda avaluació econòmica
- memòria descriptiva
- memòria ambiental
- estudi avaluació mobilitat generada
- memòria social
- memòria d'ordenació
- proposta ponència tècnica de la comissió
- participació ciutadana
- catàleg de masies i cases rurals
2.- Notificar aquest acord als interessats.
3.- Fer públic el present acord d'aprovació provisional del POUM al web municipal
4.- Trametre el present acord juntament amb tota la documentació de l'expedient a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva.
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

