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EXPEDIENT 219/2018

ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 7
Caràcter: extraordinari
Data: 25 de setembre de 2018.
Horari: 19 hores fins 19:44 hores.
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Joan Lacruz Gil
Sr. Josep Vila Badillo
Sr. Josep Reales Expósito
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib

Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

Abans d'iniciar la sessió, el senyor alcalde proposa la incorporació de la "Moció amb motiu
del primer aniversari de l'1 d'octubre" per urgència. 
Sotmesa a votació s'aprova la incorporació per unanimitat, pel que passa a ser el número 4 a
l'ordre del dia. 

ORDRE DEL DIA   

1. Aprovació del compte general 2017 (Exp. 182/2018)

2. Modificació de crèdit número 5/2018 (Exp 226/2018)

3. Modificació de la plantilla del personal (Exp. 218/2018)

4. Moció amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre
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1. Aprovació del Compte General 2017 (Exp.182/2018)

Donada la necessitat de procedir  a  l’aprovació del  Compte General  d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici de 2017.

Examinat el Compte General juntament amb tots els seus antecedents i justificants.

Vist que el compte s’exposà al públic quinze dies i vuit més i que durant aquests terminis no
s'han presentat al·legacions en temps i forma.

Vist allò que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, LRBRL i 208 i següents
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2004 de 5 de març.

Atès l’informe d’Intervenció emès sobre aquest, i el Dictamen de la Comissió Especial de
Comptes.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2017 de l’ajuntament de Campins.

Segon.-  Rendir el compte general així aprovat i  tota la documentació que la integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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2. Modificació de crèdit número 5/2018 (Exp 226/2018)

PROPOSTA D’ACORD DEL PLE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2018
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT.

Vista  la  memòria  d'Alcaldia,  de  data  20  de  setembre  de  2018,  justificativa  de  la
necessitat de realitzar una sèrie de despeses que no es poden demorar per a l’exercici
següent.

Atès  que  no  existeix  consignació  pressupostària  suficient  al  pressupost  2018  de  la
Corporació per fer front a aquestes despeses inajornables.

Vist  l’informe  favorable  del  Secretari-Interventor  municipal,  a  la  modificació  que  es
proposa de data 20 de setembre de 2018

Tenint en compte el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària.

Tenint  en  compte  el  previst  a  les  Bases  d’execució  del  Pressupost  General  d’aquest
Ajuntament.

Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient núm.5/2018 de suplement de crèdit finançat
amb romanent líquid de tresoreria  i  unes  subvencions  de la  Diputació  de Barcelona
segons detall :

Altes en aplicacions de despeses

APLICACIÓ
PROGRAMA

PRESSUPOSTÀRIA
ECONÓMICA DESCRIPCIÓ EUROS

1531 227.01
Fundació recollida de trastos

vells 360,00 €

161 221.01
Subministrament d’aigua pota-

ble 10.500,00 €

161 221.03 Combustible i carburants 150,00 €

165 623.02 Millora enllumenat públic 24.000,00 €

231 160.00 Seguretat Social 1.000,00 €

323 221.02 Subministrament de gas CEIP 1.000,00 €

338 226.13
Subvenció Festes populars 

Fira de la Gla 300,00 €
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338 226.14 Festes Populars 2.000,00 €

323 226.19
Subvenció Desenvolupament 
polítiques educatives 6.626,62 €

341 227.11 Subvenció Fem esport 500,00 €

4411 223.00 Transport interurbà 250,00 € 

920 220.01 Premsa, llibres i altres 300,00 €

920 224.00 Primes d’assegurances 500,00 €

920 226.01
Atencions protocol·làries i 
representatives 1.000,00 €

920 226.03 Publicacions oficials BOP 800,00 €

931 227.06 Assistència econòmic fiscal 1.500,00 €

920 623.00
Maquinària, instal·lacions tècni-
ques i utillatge 1.000,00 €

920 635.00 Mobiliari i altres 1.000,00 €

TOTAL DESPESES 52.786,62 €

Altes en concepte d'ingressos

ECONÒMICA DESCRIPCIÓ EUROS
461.02 Subv. Diputació PC per a la garantia del 

benestar social
14,55 €

461.05 Subv. Diputació Fem esport 500,00 €
461.07 Subv. Diputació Desenvolupament 

polítiques educatives
127,00 €

461.15 Subv. Diputació Fira de la Gla 1.300,00 €
870.00 Romanent tresoreria 50.845,07 €

TOTAL INGRESSOS 52.786,62 €

mailto:ajuntament@campins.cat


Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Segon.- Exposar  al  públic  l’esmentat  expedient  durant  15  dies  hàbils  mitjançant  la
publicació  d’anuncis  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  en el  tauler
d’edictes de l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar,  amb  caràcter  definitiu,  l’expedient  si  contra  ell  no  es  presenten
reclamacions durant el període d’exposició pública.

Quart.-  Publicar,  un cop aprovada la modificació,  un resum a nivell  de capítol  en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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3. Proposta d'acord per la modificació de la Plantilla de Personal 

L’OAC és unitat administrativa que assumeix les funcions d’informació administrativa i
d’atenció  ciutadana.  La  seva missió  és facilitar  als  veïns,  empreses i  visitants,  la  seva
relació amb l’Ajuntament, atenent i orientant tant les seves demandes d’informació com
de gestió a través del canal de la seva preferència: presencial, telemàtic i telefònicament.

Des  de  l'OAC  es  fan  entre  d'altres,  les  tasques  de  registre  d'entrada  i  sortida  de
documents, padró, cens d'animals, gestió de visites i agenda de polítics i tècnics, gestió
de les xarxes socials: web, telegram, whatsapp, twitter i mailing, així com l'actualització
de la seu electrònica i portal de transparència, atenció presencial i telefònica al ciutadà.

S'hi sumen les tasques relacionades amb la regidoria de cultura que darrerament s'han
increment  com  són:  organització  calendari  anual  festiu  i  cultural,  planificació  i
contractació de les activitats de les festes, coordinació de la brigada en les tasques de
recollida  i  muntatge  del  material  necessari,  difusió  a  les  xarxes  socials  i  cartelleria,
disseny de tríptics i fulletons informatius, gestió i dinamització del Casal de Cultura.

A  totes  aquestes  tasques,  cal  sumar  que  l’entrada  en  vigor  de  l’obligatorietat  de  la
implantació completa de les obligacions d’administració electrònica aprovades a la llei
39/2015,  del  procediment administratiu comú de les administracions públiques,  que
estableix que les persones que realitzen tasques vinculades amb registres públics siguin
funcionaris.

Atès que actualment, no existeix a la plantilla del personal de l'Ajuntament de Campins
la plaça d'Administratiu/va adscrit a l'OAC i s'han cobert de manera provisional amb una
persona de Pla d'Ocupació que les ha desenvolupat correctament.

Vist que, amb data 20/9/2018, es va iniciar per Provisió d'Alcaldia formi expedient per
dur a terme la modificació de la plantilla de personal aprovada per Acord del  Ple de
18/12/2017.

Vist que es va emetre, pel Secretari Interventor, informant de la legislació aplicable i del
procediment a seguir.

Atès que existeix consignació suficient en el pressupost municipal,

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que té
per objecte la creació de la següent plaça:

FUNCIONARI/A

SERVEIS GENERALS

DENOMINACIÓ: ADMINISTRATIU/VA
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SEGON. Sotmetre  el  present  acord a  informació  pública  per  termini  de  quinze dies
mitjançant  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  durant  aquest  termini  els
interessats  podran  examinar  l'expedient  i  presentar  les  reclamacions  que  estimin
pertinents. Transcorregut aquest termini,  si  no s'han presentat al·legacions, s'entendrà
elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial. 

VOTACIÓ: 3 vots a favor, 3 vots en contra, s'aprova pel vot de qualitat de l'alcalde.
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4. Moció amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre.

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest
país.  Un any  després  i  en  el  seu  primer  aniversari,  commemorem  una  fita  històrica
d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles,
per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.

Més de dos milions de persones van decidir  participar activament en el  referèndum,
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través
dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van
defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les
paperetes  davant  dels  atacs  desproporcionats  i  bestials  de  la  policia  espanyola.  Les
forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar
violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el
dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada amb
el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava
des  del  govern  de  la  Generalitat,  va  decidir  emprar  la  violència,  la  intolerància  i  la
brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia. 

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la
guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari
recordar  aquests  fets  i  reivindicar  la  fortalesa,  tenacitat  i  resiliència  dels  ciutadans  i
ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i  van posar en evidència
davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda
democràtica. 

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a
acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir
el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que
mostra el  denominador comú de la immensa majoria del  poble català:  tenim dret  a
decidir.

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del
dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper
de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart,
aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i
posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el
Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull,
Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles
Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de
Marta Rovira i Anna Gabriel. 
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Ells,  el  govern  de  Catalunya,  juntament  amb  els  ciutadans,  van  fer  possible  el
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre.
Van córrer  un risc  alt  i  n’han pagat  un preu  molt  dur  i  injust:  la  presó o  l’exili.  Avui,
indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat
alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!

Per  tots  aquests  motius,  l’Ajuntament  de  Campins  proposa  l’adopció  dels  següents
acords: 

PRIMER.- Reivindicar  i  agrair  a  totes  aquelles  persones  que  van  fer  possible  el
referèndum  d’autodeterminació  del  passat  1  d’octubre,  malgrat  les  amenaces,  l’ús
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.

SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a
negociar un referèndum acordat i  a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del
plebiscit.  Sense  descartar  altres  opcions  o  sistemes  proposats  que  puguin  fer-ho
possible.

TERCER.- Exigir la llibertat immediata i  incondicional dels presos i preses polítics i  el
retorn dels exiliats.  

QUART.- Donar  trasllat  d’aquesta  moció  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats ,
als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU
per als Drets Humans (ACNUDH).

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.

I sense més assumptes per tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual s'estén
aquesta acta que jo com a secretari certifico. 

Vist-i-plau
L'alcalde

Joan Lacruz Gil

La Secretària Interventora que sotasigna la present acta, ho fa certificant la data de la 
seva aprovació, no el seu contingut, ja que no era la Secretària Interventora municipal 
present en aquell acte. 

La Secretaria Interventora,
Ana Mochales Collado.

Campins, document signat electrònicament al marge. 
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