ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 08/2014
Caràcter: ordinària
Data: dimarts 2 de setembre de 2014
Horari: De 19 a 20'50 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, s'incorpora en el moment en que s'indica
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Carles Puche Rius
Sr. Ricard Puig Pagès, ha excusat la seva assistència
Sr. Eduard Romero-Girón Marcellán
Sra. Núria Fàbregas Pujadas, Secretària Interventora
Ordre del dia:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponents a les sessions dels dies 1 de juliol i 17
de juliol de 2014
2. Donar compte dels decrets de l'alcaldia des del mes de juliol de 2014 decrets núm. 56 a
núm. 71
3. Aprovació de la xifra de població d'habitants a 1 de gener de 2014
4. Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2013
5. Aprovació del conveni de col·laboració per l'establiment de les condicions de gestió i
funcionament dels ajuts de menjador.
6. Aprovació del IV conveni interadministratiu de col·laboració per la coordinació,
programació i finançament dels serveis socials (addenda per 2014)
7. Precs i preguntes

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponents a les sessions dels dies 1 de juliol i 17
de juliol de 2014
Per unanimitat de tots els regidors s'aproven els esborranys de les actes corresponents a les
sessions del dia 1 i 17 de juliol de 2014.
2. Donar compte dels decrets de l'alcaldia des del mes de juliol de 2014 decrets núm. 56 a
núm. 71
Per part del senyor alcalde es dona compte dels decrets dictats en el període abans esmentat

3. Aprovació de la xifra de població d'habitants a 1 de gener de 2014
El Ple de l'ajuntament per unanimitat dels reunits acorda:
1. Aprovar la xifra de 521 habitants al municipi de Campins referida a data 1 de gener de 2014.
2. Obrir informació pública per termini de quinze dies, als efectes de possibles reclamacions si és
el cas.

4. Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2013
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 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, i tenint en compte que no s'ha formulat cap reclamació durant aquest període, es proposa al
Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
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 dona compte de la documentació que integra el compte general,
tenint en compte que la liquidació del pressupost ja havia estat aprovada per decret de l'alcaldia.
El senyor Puche manifesta la seva conformitat amb aquest punt, atès que ja ha manifestat en
diferents ocasions, la disconformitat fonamentalment en el tema de l'adquisició de la compra de
l'hort del rector.

Sotmesa a votació la proposta d'acord abans esmentada, el resultat és el següent:
- Vots a favor: Andreu Tohà i Brunet i Andrès Sierra Dib
- Vots en contra: Carles Puche Rius, Xavier Fernández de Mera, Eduard Romero Girón
Marcellán.
En conseqüència NO RESULTA APROVADA la proposta d'acord abans transcrita.
5. Aprovació del conveni de col·laboració per l'establiment de les condicions de
gestió i funcionament dels ajuts de menjador.
Per part meva, la secretaria, es dona compte de la proposta d'acord següent:
''A la vista de la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Vallès Orienta, registre d'entrada
833, de data 16 de juny de 2014, referent a l'aprovació efectuada pel Consell Comarcal en data 28
de maig de 2014 del conveni de col·laboració per l'establiment de les condicions de gestió i
funcionament dels ajuts de menjador.

Tenint en compte així mateix la proposta d'aprovació d'aquest conveni efectuada per la
coordinadora de serveis socials Anna Maria Portell Planas en data 4 d'agost de 2014, en la qual
es detalla el conjunt d'obligacions del CCVOR i de l'Ajuntament i s'informa favorablement la seva
aprovació, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració per l'establiment de les condicions de gestió i
funcionament dels ajuts de menjador, entre el CCVOR i l'Ajuntament de Campins, el qual fa
referència als ajuts de menjador per al curs 2014-2015 i fineix el 31 d'octubre de 2016.
2. Notificar aquest acord al CCVOR als efectes oportuns.
3. Facultar a l'alcalde, senyor Andreu Tohà i Brunet, per a la signatura de l'esmentat conveni.''
Sotmesa a votació la proposta d'acord és aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents a
la sessió.

6. Aprovació del IV conveni interadministratiu de col·laboració per la coordinació,
programació i finançament dels serveis socials (addenda per 2014)
Per part meva, la secretaria, es dona compte de la proposta d'acord següent:
''A la vista de la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Vallès Orienta, registre d'entrada
909, de data 2 de juliol de 2014, referent a l'Aprovació del IV conveni interadministratiu de
col·laboració per la coordinació, programació i finançament dels serveis socials (addenda per
2014)
Tenint en compte així mateix la proposta d'aprovació d'aquest conveni efectuada per la
coordinadora de serveis socials Anna Maria Portell Planas en data 4 d'agost de 2014, en la qual
es detallen els projectes inclosos en el conveni abans esmentat, així com

el cost total de

l'addenda a càrrec de l'Ajuntament de Campins per un import total de 125,44€, que es liquidarà en
2 pagament corresponents cadascun d'ells al 50% de la previsió del cost total, proposta que
també la coordinadora de serveis socials ha informat favorablement, es proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1. Aprovar el contingut del conveni i la despesa de l'addenda per l'any 2014 del IV conveni
interadministratiu de col·laboració per la coordinació, programació i finançament dels serveis
socials

2. Notificar aquest acord al CCVOR als efectes oportuns.
3. Facultar a l'alcalde, senyor Andreu Tohà i Brunet, per a la signatura de l'esmentat conveni.''
Sotmesa a votació la proposta d'acord és aprovada per unanimitat de tots els assistents a la
sessió.
Per part del senyor Carles Puche es sol·licita que hi hagi una previsió de conceptes i de costos
relatiu a tot el tema de serveis socials, i que aquesta previsió i classificació també s'hauria de
recollir detalladament en el pressupost municipal.
El senyor alcalde respon que recull aquest suggeriment i que es podria concretar tot el que
demana amb la coordinadora de Serveis Socials.
S'incorpora en aquest moment a la sessió el senyor Carlos Iglesias Àlvarez.
7. Precs i preguntes
El senyor alcalde dona compte de diferents qüestions, primer de l'escrit enviat a Gerència de
Cadastre pel que fa referència a petició de revisió de valors de sòl en els habitatges en sòl no
urbanitzable, segon, de l'escrit enviat a l'anterior secretari-interventor arrel de la seva petició de
liquidació econòmica i d'hores extres pendents, i tercer, de la realització dels plànols de la franja
perimetral de les Esplanes.
Afegeix també que pel que fa al conveni amb el Departament d'Ensenyament pel que fa al pati de
l'escola, s'està pendent de la resposta del Departament i espera que es pugui desencallar aquest
tema i signar el conveni a tres bandes, inclosa la Universitat.
També afegeix que la Diputació ha tramès memòria valorada per arreglar la Drecera de Gualba,
millorant les baranes de fusta i les tanques, de manera que el cost de l'actuació seria a càrrec de
la Diputació.
Així mateix manifesta que a l'octubre es procedirà a la modificació de les Ordenances Fiscals,
sobretot pel que fa a la bonificació en la taxa de recollida d'escombraries arrel de la utilització de la
deixalleria. Així com tractar el tema de renovació del reglament de la llicència de Taxi.
També comenta que pel que fa la pàgina web s'està treballant amb la Diputació i que potser al
mes d'octubre ja estarà acabada.
En relació als Serveis Socials manifesta que arrel de reunió mantinguda a diferents bandes,
l'Ajuntament ha aprovat una ajuda individualitzada a favor d'un beneficiari perquè pugui abonar la
depesa del lloguer. El senyor alcalde manifesta però, que la família està una mica descontenta
per la difusió del tema, i demana que qualsevol petició que es pugui formular es dirigeixi al Serveis
socials o al mateix ajuntament.
Tot seguit afegeix també que continua pendent d'aprovació el pressupost de 2014 i que en el mes
de novembre caldria convocar un Ple extraordinari per procedir a la seva aprovació ja que, el
pressupost prorrogat de 2013 no pot encaixar la despesa ordinària que s'està generant.
També comenta el programa d'actes de la diada del proper 11 de setembre, tenint en compte que
hi ha un autocar de sortida a Barcelona al migdia. I per últim afegeix que divendres hi haurà una
reunió al casal per part de l'empresa interessada en la instal·lació del gas.
Per part del senyor Carles Puche es comenten els temes següents:
1. Pel que fa referència a la plaça de taxi és un tema pendent de resoldre com a dit l'alcalde, però

l'interessat continua prestant el servei.
2. Pel que fa al tema de l'assistència social vol recordar que el problema esmentat per l'alcalde va
sorgir arrel de que els Serveis Socials no atenien el cas i ha de ser aquest servei qui es preocupi
del tema i no pas els regidors.
3. Demana també que la web sigui molt més operativa i moderna ja que ni tan sols hi ha penjades
les actes de les sessions dels plens de l'Ajuntament. La web hauria de ser molt més dinàmica i
recollir les activitats dia a dia i per això cal preveure una persona que faci aquesta feina, ja que ara
no existeix.
El senyor alcalde respon que cal una revisió en general de tot el tema informàtic de l'Ajuntament,
inclosa la pàgina web. Afegeix que tot aquest procés s'ha de fer pas a pas i que la web existent
potser tampoc pot assumir en aquests moments tot el que s'hi hauria de penjar.
4. Es reitera el tema de la factura de la Glà d'Or en el sentit de que no pot ser que la informació
que doni l'empresa, sigui la que ha donat, perquè aquesta informació no és certa i això és
inadmissible.
El senyor alcalde manifesta que aquesta tema ja s'ha tractat altres vegades, ja ha parlat amb
l'empresa i que en tot cas es pot posar una altre data per parlar amb els responsables de
l'empresa.
El senyor Puche reitera que només es pot estar avergonyit de que l'empresa hagi fet el document
que ha presentat en data d'agost passat, i que en tot cas l'alcalde ha de poder desmentir això que
ell afirma perquè moltes de les coses que diuen que han fet, no s'han fet.
El senyor alcalde manifesta que aquesta fira no es repetirà i no hi ha gaire més a parlar.
El senyor Puche respon que no es tracta de parlar de l'alcalde, sinó que es tracta de l'actuació que
ha portat a terme l'empresa, en el sentit que no hi ha dret de facturar el que va facturar amb una
sobrevaloració de la feina, i que efectivament si una feina no es fa, no s'ha de pagar, i per això per
ell continua essent un tema pendent.
5. Pel que fa referència a l'arranjament de camins, demana que els treballs es realitzin de forma
coordinada també amb la Diputació i l'ADF, amb col·laboració de l'arquitecte i l'enginyer municipal i
que cal informació de la feina a fer i a mantenir.
El senyor alcalde manifesta que traslladarà aquesta inquietud als tècnics municipals per veure si
es pot millorar les actuacions a fer en els diferents camins.
6. Pel que fa referència al tema de l'hort del rector, demana que s'activi el tema de la consulta
popular, afegeix que potser caldria una reunió per tractar el tema i veure quines són les preguntes
a formular, i sobretot per decidir que és el que s'hi cal col·locar en aquest espai.
Per part des senyor Sierra respon que no hi ha inconvenient, però que per exemple s'hi podrien
col·locar uns bancs, dels que ja disposem i això no és cap inversió ni cap obra.
El senyor Puche, reitera que la crítica en aquest tema no fa referència al lloc pròpiament, sinó a la
forma d'actuació i a la manera com va ser portat per part de l'Ajuntament.
El senyor Sierra respon que no entén a que es refereix perquè l'acord va ser adoptat en sessió
plenària segons el procediment legalment establert, ja que es tractava de procedir a l'adquisició
d'aquest terreny que era propietat del Bisbat i així es va fer. Així mateix pregunta que és el que
s'ha fet malament, perquè de moment ningú els hi ha dit res.
El senyor Puche contesta que potser serà l'Oficina Antifrau la que contestarà arrel de l'expedient
que se'ls hi ha tramès, i que ell només defensa els interessos del poble, sobretot pel que fa
referència a la qualificació i valoració del terreny.
7. Manifesta també que s'està pendent de la resolució de subvenció a favor d'aquest Ajuntament
pel que fa a les retribucions dels càrrecs electes.

8. En referència a la pista poliesportiva manifesta que caldrà aprovar i tirar endavant el projecte,
amb el corresponent encàrrec a l'arquitecte que ho ha d'acabar de treballar.
9. Demana una reunió pendent amb la comunitat de regants, sobretot pel que fa referència a les
tarifes de subministrament d'aigua, i caldria pensar en la forma de gestió del subministrament i
abastament d'aigua al municipi.
El senyor alcalde manifesta que es pot estudiar el tema, però prèviament cal tenir un informe que
permeti decidir alguna altre forma de gestió.
Per últim el senyor alcalde manifesta que ha mantingut conversa amb l'empresa Enginy sobretot
pel tema de la col·locació de les antenes i que té pendent una conversa amb el Bisbat per trobar
una solució a l'antena col·locada al campanar.
Sense més assumptes per tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió, de la qual s'estén aquest
acta que jo com a secretaria certifico.

Vist-i-plau
L'alcalde

La Secretaria-Interventora

Andreu Tohà i Brunet

Núria Fàbregas Pujadas

